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

p n -p t 8  - 1 8
sobotą 8 -1 5  żM

* o Z z & d  * 0 ? ^ .
r t S y *  t e l .  (0 7 1 ) 3 3 9  7 6  25  

Y *  (0 7 1 ) 3 6 2  8 9  8 8  S  
ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 

sprzedaż części do  aut francuskich

x  u l.  P rz y ja ź n i 2 /4  ,
‘ . ' O *  te l .  (0 7 1 ) 3 3 9  71  50

v ^ e r w is R O ^ >

LOM BARD
ic a r O PO H597

Natychmiastowe pożyczki
p o d  z a s ta w  a u t ,  z ło ta ,  n ie r u c h o m o ś c i

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 

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

U lI 1
l 1

. f IIMM 11
k  N IS K IE  C EN Y W Y SYŁK A  °
KRUK-CZĘSCI Wrocław ul. Litomska 25
tel. 071/35542-18,0C026695 4 1 ,fu  071(373-52-34

I O M B A R DL A U T O
P o ż y c z k i  p o d  z a s ta w  a u t ,  

n ie r u c h o m o ś c i , e l e k t r o n i k i  i t p .  
M  * %  t y g o d n i o w o ,  f a k t u r y  V A T  
W rocław, p l i  P ow st. Śl. S (rondo) 
te l. 071/361-52-50, 0 -6 0 1 5 5 2 0 5 1  
0-601 79 96  75, 0-601 55  20  45

OP006741

AUTO ^ C Z Ę Ś C I
C Z Ę Ś C I U Ż Y W A N E

DO AUT I 
JAPOŃSKICH

W R O C Ł A W  -  B Y K Ó W  (trasa  na W arszawę) 
te l./fa x  071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

ff m  n H LE E l r in g
CZĘŚCI SILNIKÓW

P atrz str. 51

B L O K A D Y  
S K R Z Y N I  B I E G Ó W

T Y T A N - D I P O L
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

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

K l ) P \ E A U T 0■  m  W  I  I  ■ ■ p o w y p a d k o w e
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  l i  i  i n n e  opo1M75 

0 - 6 0 1  7 9  3 0  1 4 ,  0 7 1 / 3 4 8 - 4 2 - 1 6 .  3 7 2 - 8 7 - 6 0

A f n r m s t a t i l
®

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE, 

AUTOMATYKA, SZLABANY

BINGO Wrocław 071/372-67-33
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15
GRAMP0L Leszno 065/52-66-333
automatyka Bolesławiec 0 7 5 /7 3 4 -5 2 -2 4
ARCADI0 Lubin 076/84448-59
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99
KAMEX Wałbrzych 074/847-86-81
EWBA Legnica 076/854-34-28

! OKNA Ostrów Wlkp062/591-89-79
WEIL Łagiewniki 071/39-39-444

.NAJWIĘCEJ PŁACIMY]0601 70 76 45,0 60178 8284

K U R I Ę  A U T O  
R O  W Y P A D K U

t e l .  0 - 6 0 5 - 6 2 0 - 0 1 4

UŻYWANE 
CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO AUT
AUTO MAR PO JAPOŃSKICH

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

o d  9 .0 0  d o  1 7 .0 0

KUPIĘ
AUTA

K U PIM Y AUTA USZKODZONE
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  -  Z A D Z W O Ń ,  S P R A W D Ź  
t e l .  0 - 6 0 5  7 2  5 6  2 2 ,  t e l . / f a x  0 6 5 / 5 7 3 - 0 2 - 7 7p.  W Y P A D K U

ORAZ J  Ł T  A  I  V  8  | k l  I  I  M  H  ■  ■  ■  a a  W  PRZECIWSŁONECZNE (1500 modeli)

CAŁE im O H LU IlU  I f l  MM I I I  I I  n W  ‘ = s . l , Mx , e , b b  

N Ą J L E P IE J  P Ł A C IM Y !  f \ \ J  L M I \  f^ B A T Y d o  5 Q « / (
t e l .  U - D I l Z  Z l  O  1 4 7  ■  F.H.”TIMER” Wrocław, ul. Hallera 100 “MATRIX” J.Góra, ul. Klonowicza 1 of.

tel. 071/363-30-72,0501 149 987 OPOH284 tel. 075/642-47-40

N a p ra u łd ę  t a n i e j  n i e  m o ż n a ,  a t e  m o ż n a  k o r z y s tn ie j!
M M I

A
P R O M O C J A !

OKNA 3X W 7 0  R A T Y  

REWELACYJNY SYSTEM RATALNY
W R O C Ł A W :  u l .  K a r m e lk o w a  2 9 .  ( 0 7 1 )  3 6 4 - 3 5 - 3 1 ,  3 6 4 - 3 5 - 2 8  u J l  
W R O C Ł A W :  u l .  L e g n i c k a  6 2 ,  ( 0 7 1 )  3 5 1 - 4 0 - 8 0 .  3 5 1 - 4 3 - 1 0  ę t f
W R O C Ł A W :  u l .  G a jo w l c k a  1 6 1  A ,  ( 0 7 1 )  3 3 8 - 0 4 - 3 4  OP012591

ffiCITO flLfiRM 
CfSR Rf?DIO

La u t o a l a r m y - g s m - r a d i  a
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 [ 
tel/fax. 071/348-13-75. 0-601 48-13 75 I

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, GŁOWICE I INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 58
OPÓOI66O

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

t©l. 071/336“59"28 0 P002684

EURO-PA
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI POD ZASTAW: 

AUT, RTV, AGD, TEL. KOM., ZŁOTA

Wrocław, ul. Piłsudskiego 92 
tel. 341-75-48 0P010895

(  UNIWER AUTO')

^SKUPUJEMY W SZYSTKIE"
' I A T Y  1 2 6 |

t R O K I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY i

^ŁATA GOTÓWKI W 20 MINUT II! j
W R O C Ł A W  

T E U F A X  0 7 1 3 4 2  8 2  U

0501403 135
C Z Y N N E  C A Ł Ą  D O B Ę

n a m
RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATELITARNA 

zestawy głośno mówiące, montaż c 
SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 j 

V  te l. 071/325-33-93.326-01-15 5

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

2% tygodniowo |
Wrocław, ul. Traugutta 107 |  

tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59 °

^ $ u to  jf̂ a rtn e r

AUT0-ALARMY - 299ił 
BLOKADY - 199-299zl 
CAR A UDI O -
P i o n e e r  JVC S O N Y

r i

■ M  Au.<0 CzęSci

K A C Z O R O W S C Y

części - akcesoria  
do sam ochodów ,

F O R D - O P E L -V W |  
A U D I- D A E W O O  I
W r o c ła w , u l. Ś l ę ż n a  1 8 5  

te l . / f a x  3 7 3 - 2 3 - 2 0
i.  czyn ne  o d  8**17**, w  s o b o ty

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

(również na zamówienie) 
W rocław, ul. Lw ow ska 9

te l. 361-86-70  OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

części 
do aut francuskich

I Wrocław, ul. Czarnieckiego 11 
[tel. 071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 40i 
V  sprzedaż wysyłkowa OGms7t 7

www.BBnrtHer.iom.nl

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452 I

p A p l i P Ę D O W E  

R E G E N E R A C J A
V4ym ł«na w ie lo w y  p us tó w , w yw ażanie

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

GM •  FORD •  CHRYSLER •  JEPP 

B&P AUTO SERlflCE W-w, ul. Rakowa 38A
tel./fax 071/325-28-21, tel. 0-601 71 58 76 
ww w .bpauto .com .p lb iuro@ bpauto .com .p l 
skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 

I klimatyzacji 9  blacharsko-laklernicze oraz części i diagnostyka silników

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI
w f szyby •  blachy •  skrzynie biegów 

kompl. naprawcze do skrzyń biegów 
części nowe i używane 

niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B & P  AUTO PARTS W-w, ul. Brochowska 8
te l./fa x  0 7 1 /341 -68 -54 , te l. 0-601 71 58 76  

SERWIS ,
SAM0CH0D0W

OPOH337

http://www.BBnrtHer.iom.nl
mailto:ww.bpauto.com.plbiuro@bpauto.com.pl


Miesięcznik poświęcony 
zwieizętom. Znajdziecie vg 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 reklamą 

publikowane jest 
w trzech językach 

i wychodzi równocześnie 
w trzech krajach. 

Nakład edycji polskiej 
wynosi 25.000 egzemplarzy.

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2
C . '  f Ą t  & .1  i s ś j j i -  8 i \  t  f i

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa)
XV fe n O « 3  V 0 6 q  * lU & f is  «Xqr!

15.06.2001



" TJ B K  _  H |  ■  OP012543

A u t o k o m i s
www.odracar.gratka.pl

3 7

(przy pl. Powstańców Wielkopolskich, okolice Dworcav£tódodr?e)v ^  * 
Czynne codziennie: poniedziałek - piątek 9-18; sobota -jSedziela

K R E D Y T Y  G O T Ó W K O W E ! v ^ ^
MARKA ROK ... POJ..... ...... CENA RAT CINOUECENTO.... 95 ...... 7 00 .... .... . 9.900 OPEL ASTRA ............ .■..,.1,6- 15.980"

FIAT UNO ..... ...... . qn ...... 1 ,1 ...... ......7.450 OPEL KADETT......... 8 7 .. . ......1,6 . Z '  7.750
AUDI A 4 ........................ 96 1.9 T D I. ... :... 43 200 FIAT UNO 9? .......1 ,0 ...... ......9.300 OPEL OMEGA KOMBI" 95 2 2,0. '33.550
AUDI 80 9 0 ^ . . . 1 ,8 .... ... .17.750 . f  ORD FIESTA...........,..... 88 ...... 1 ,1 ...... ..... 5.910 OPEL VECTRA........... h  95 ... ..... 1,8. ....... 23.920
AUDI 80 ...... . 92 .. 2,0 24.200 ' FORD ESCORT KOMBI 97 . 1,8 TD .... .... 26.950 PEUGEOT 2 0 5 ....... ... 88 ... ,  1»8 D . f t p  6:850
AUDI 80 ... 94 ... 2 ,0 .... .... 23.150 FORD ESCORT............ 98 .......1 ,3 ...... .... 25.250 PEUGEOT 405 .... .v 88 D-; : ...... 8.950
AUD11 0 0 ..................... 86 .. 2,0 D .... ......7.950 FORD ESCORT.............. 98 .......1 ,3 ...... .... 27.900 P0.LÓNEZ CAR0 i ...... 94 ... :.... 1 ,6 ; .........5.600
BMW 5 2 0 ...................... 89 .. 2,0 G ..... .... 18.950 HYUNDAI LANTRA...... 9? .......1 ,6 ...... ....13.200 RENAULT LAGUNA .... ... 9 5 \ , ..... 1,8. ........ 26.950
CITROEN ZX . 96 ... .... 1.4 i..':. .... 19.300 .MAZDA 626 C0UPE,..., 89 .......2 ,2 ...... ..... 7.850 RENAULT MEGAŃE. .. ... 97 ... .. 1,9 D. ......  29.670
DACIA 1325 . 9 5 ', .... 4.990 MAZDA 626 91 .......2 ,2 ...... .... 12.350 TOYOTA CAR INA ....... .,-93  ... ......2,0. ......  23.600
DAIHATSU APPLAUSE . 92

.... ..............
1,6...., .... 1.1.950 MERCEDES .190,............ -90 .......2 ,3 ...... .... 20.400 VW GOLF ............ ... 89-... ...... 1,8. 11.10Q

FIAT 1 2 6 p ,.................... m l. . r  650...;. r....4.300 •MERCEDES 124...;.... 94 :..... 2 .0 ...... .... 36.300 .'VW G O Ł F ^ .S :. . .... . . . .9 2 ' i , „ . .1 ,8 . ...... 19.850
FIAT 126p...................... 97 .... 650.,... ......5.150 MITSUBISHI GALANT .. 93 .......2 ,0 ...... .... 24.800 V W tU P b,,;./.\ C  99 ... ...... 1,a . ....... 28.600
FIAT 126p...................... 00 .... 650:.,.. .... 10.950 NISSAN SUNNY l ........... 89 ...... 1 ,8 ...... ......8.050 v w  PAęs^f . .  8 S „. ..... 1*6'. ...... .13.300

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ZADBANE SAMOCHODY: AUDI, FIAT, FORD, HOHDfl, MAZDA, MERCEDES, HISSAH, ÓPEL. TOYÓTA, ŚĘAT, PEUGEOT, RENAULT, VW.
Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny dó Twoich możliwości 
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty

JESTeŚfTlV  RB RVI1HII OD 6  LHT * ' Pewność i komfort zSkupu

Wszelkie formalności związane zkredytem i ubezpieczeni#! załatwiamy na. miejscu 
U nas możesz-kupić samochód z giełdy,* ogłoszenia lub pd sąsiada

AUTOKOMIS ■GOSIA

AUTOHANDEL, KOMIS, LOMBARD
S C O f  W r o c ł a w ,  u l .  P u ł a s k i e g o  4 8 / 5 0  OP012491 “

^  “  tel. 071/372-49-25,344-40-26 w, 318
O FE R TY  W R A Z Z E  Z D IĘ C IA M I na  n a s z e j s t ro n ie :  w w w .o s c a r .g ra tk a .p lj* w w w .a u to h it .p l/o s c a r  

C h c e s z  k u p ić ,  s p r z e d a ć ,  z a m ie n i ć  s a m o c h ó d ?  P r z y jd ź  d o  n a s !  L e a s in g ,  r a t y  -  f o r m a ln o ś c i  z a ła t w ia m y  e k s p r e s o w o  n a  m ie js c u .

AUDI A -6 .............................. 9 6 ..... .....2600 E.... ....32500 MERCEDES 116 300 D ......... 75 .... .... 3000D ..........8200

AUDI 8 0 -B 3 ......................... 88 ..... 1800E ... .....9600 MERCEDES 129 SL 320 ... 92 .......3000E ........67000

9 2 ..... .....2000E 25200 MERCEDESEklas3000TD ... 97 3000 TD ........ 97000
BMW 525 i.....'.....a................. 94/95 .....2500 E . . . .... 37800 ME RCEDES CLK 200 cabno 2000 .......2000E ......175000
BMW525 ........  .................... 90/96 . uszk silnik.... .... 12900 MERCEDES ML-230 .............. 98 .... .......2300E 110000+vat

DAEWOO NUBIRA CDX combi 9 9 ..... .....2000E. ...22500 MERCEDES 124-230CE automat. 9 2 .... ... 2300E ......... 33500

CHRYSLER TOWN CUNTRY . 9 6 ..... .....3800E ... .64900 MITSUBISHI DIAMENT sigma . 9 5 .... .......3000E ......... 24900

FIAT PUNTO gaz. Klimatyzacja 9 5 ..... .....1600 E .. ... 19500 NSSAN PRIMERA.................. 9 5 .... ....... 1600E .........  25000
FIAT UNO.............................. 85 . ....1000E ......3500 OPEL OMEGA z gazem .......... 8 8 .... 2000 E+gaz 7800-ókazja

...... 650E. .

FORDSIERRA....................... 8 7 ..... ... 1600 E ... .....5850 OPEL FRONTIERASPORT.. . 1996 .......  2000E 40000
9 3 .... .......1500E 2200
9 8 .... .......1100 E ..... -26000

HONDAACORD .................... 8 7 ..... .... 1817E .... ....11000 PEUGEOT 306-SEDAN......... 9 5 .... ........ 1400 E 18500-okazfó
JAGUAR XJS KABRIOLET ... 9 5 ..... 4000E.. . ...126000 RENAULT CLIO...................... 92/96 ....... 1200E „....,,....7500

.;.....49900
9 4 ..... .....1800 E ... .....17650 RENAULT SAFRANE ........ 96 .... .......2500E ........... 26000

9 5 ..... .... 2500TD. ........18000
ROVERRS 827.........  .......... 92/97 . ......2700E . ........14500
SAAB 9000............................ 1989 .. ....... 2000E ........17700

TOYOTACOROLLA............... 8 6 ..... ...... 1600E ..........9900
TOYOTA CARINA combi........ 9 6 ..... ...... 1800E ........31500
WARSZAWA 223 .................. 6 8 ..... ......  2120E ..........1770
VWNEW BEETLE garbus 9 9 ..... ......2000E. ........68000

VW PASSAT.......  ....... ..... 9 2 ..... ......2000E . .......15750
VW PASSAT combi ......... 9 0 ..... ...... 1800E ......« 15000

VW PASSAT £Ómbi............... 92/96 . ... 1900 TDI. ........21500
v w p o l o  ............. 87/96 . ......1050E. ..........8000

....... 21900
VW GARBUS.............. ......... 7 3 ..... ......1200E. ..........5000
VOLV&940 Turbo............. 1994 .. .... 2300ET. ........29000

DOSTAWCZE I CIĘŻAROWE
FORDTRANSIT.................... 9 4 ..... ... 2500D 26000z vatem
FORD TRANSIT MAX| oszklon. 89/97 ... 2500D.... ........-14500
łVECOS-45.................. 9 2 ..... . 2500 TD 31500z vatem
LDWA435 ........................... 9 7 ..... .... 2500D .... ........  36000

VOLVOFH-12-ciągnik...... 9 4 ..... ...; 12130.... 65000 ♦ vat

LOMBARDOWE POZYCZKI • NATYCHMIAST!. EKSPRESOWE PRANIE TAPICERKI

WROCŁAW, Ul. Klecińska 151 (obok CPN wjazd od ul. Muchoborsklej)
tel. (071) 357 24 20,357 24 28, fax 357 24 52 f U r  

OFERTY ZE ZDJĘCIAMI - internet: www.gosia.gratka.pl
SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE

MARKA SAM.

AUDI 80 
AUDI 80 
AUDI 80 
AUD1100 
BMW 525 
CITROEN XARA 
CITROEN XM 
DAEWOO LANOS 
DAEWOO MATIZ FRIEND 
DAEWOO MATIZ FRIEND 
DAEWOO NEXIA GLE 
FIAT 126p 
FIAT 126p BIS 
FIAT BRAVO 12V 
FIAT CINOUECENTO 
FIAT CINOUECENTO 
FIAT CINOUECENTO 
FIAT SEICENTO S 
FIAT SEICENTO VAN 
FIAT PALIO WEEKEND 
FIAT PUNTO 3d 
FIAT PUNTO ELX 
FIAT PUNTO 3d 
FIAT SIENA HL 
FIAT TEMPRA 
FIAT UNO 3d 
FORDESCÓRT kombi 
FORD ESCORT kombi 
FORD ESCORT 
FORD MONDEO kombi 
FORDSCORPIO (kombi)
FORD SIERRA 4d automat.
HONDA ACCORD 
HONDA ACCORD 
HONDA CMC 4d "
HONDA CMC 5d

FIAT - SKOPA ■ SEAT ■ DAEWOO
BIURO KREDYTOWE - (071) 357-24-20
- Kredyt na auta nowe i używane do 100% wartości na okres do 8 lat
- Dowolne pochodzenie pojazdu, możliwość sprawdzenia stanu technicznego
- Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
- Możliwość kredytowania ubezpieczenia i prowizji 

Oprocentowanie kredytu od 6,7%, pakiety ubezpieczeniowe od 5,8% ^

P O J. R O K P R O D . C E N A M A R K A  S A M . E & L  R Q K J ? B Q Ł C E N A

1800 88 5.600,- M ER C U R Y TR A C E R 1900 91 11.400,-
1800 88 8.000,- M IT S U B IS H I C O LT 1700 d la s a l 86 3.400,-
2000 93 19.900,- M ITS U B IS H I LA N C E R 1800 d la s a l 90 9.500,-
2000 91 /94 18.500,- N IS S A N  W EAY 1700 D  94 14.200,-
2500 91/98 23.50Q,> O P E L  A S T R A  3 d 1400 92 12.700,-
1800 99 29.700,- O P E L  A S T R A  5 d 1700 Tdiasał 95 21.600,-
2100 d la s a l 91 /95 16.000,- O P E L C O R S A  3d 1200 96 17.500,-
1500 2000 25.700,- O P E L  C O R S A  3d 1200 96 16.800,-

800 2001 22 .000 ,- O P E L FR O N TE R A 2300 d ia s a l 94 34.700,-
800 2000 17.900,- O P E L  K A D E T 1600 84 4.000,-

1500 96 14.900,- O P E L  K A D E T  sad a n 1400 90/97 9.300,-
850 99 7.800,- P E U G E O T 106 1100 94 12.700,-
700 89 1.800,- P E U G E O T 106 1000 99 22.600,-

1400 97 22 .800 ,- P E U G E O T 205 1800 d la s a l 88/96 6.800,-
700 94 9.300,- P O LO N E Z C AR O 1600 G L I 96 7.500,-
900 92 9 .000,- P O LO N E Z  C A R O 1600 96 8.700,-
900 93 10.000,- P O N T IA C  T R A N S -A M 5700 95 44.500,-
900 98 16.800,- R E N A U LT  C L IO  5d 1200 93 11.700,-

1100 2000 17.000,- R E N A U LT  L A G U N A 1800 95 25.600,-
1400 98 19 .700 ,- S K O D A  F E U C J A  LX I 1300 99 26.500,-
1200 95 17.000,- V W  JE TTA 1800 89 9.700,-
1200 96 17.400,- V W  G O LF 1300 88/95 10.200,-
1700 d ia s a l 99 22 .500 ,- V W  G O L F  III 1900 d ia s a l94 21.500,-
1800 98 21.900,- V W  PASSA T k o m b i 1600 d ia s a l 89 /95 15.500,-
1600 91 11.200,- S A M O C H O D Y  V  A  H

900 91 9 .100,- 1 S K O D A  F E L IC JA 1600 99 19.600*VAT
1300 94 14.500,- D O S T A W C Z E  /  P R Z Y C Z E P Y  C A M P IN G O W E
1300 95 19.900,- I  C ITR O EN  C 25D  (9 osobowy) 2500 d la s a l 91 10.900,-
1300 96 19 .700 ,- I  FO R D  T R A N S fT  (9 osobowy) 20 00+ gaz 90 14.700,-
1600 95 21 .700 ,- I  N IS S A N  P IC K -U P 1700 d ia s a l 94 14.500,-
2500 Tdlosal 96 33 .800 ,- I  P E U G E O T BOXER(3oa.140OKg) 2500 T d i. t . i  2000 59.500,-
2000 92 7.700,- I  R E N A U LT  TRAFFIC 2100 d la s a l 87 9.500,-
1800 96 28.900,- 1 V W  T 4 C A R A V E LL E 1900 d ia sa l 95 36.500,-
1800 98 42 .800 ,- 1 V W  T R A N S P O R TE R 1900+gaz 85 13.900,-
1500 93 19 .200 ,- Przy czapa Campingowa: N 126e 86 3.300,-
1400 95 22 .500 ,- Przyczapa Campingowa: W IL K  540 78 8.700,-

ODY NOWE - PUNKT SPRZEDAŻY

Pełna baza 
ogłoszeń drobnych 
z ostatnich 
3 wydaii gazety 
jest również 
dostępna na naszej 
witrynie w Internecie

www.autogielda.com.pl

A U T A  N O W E  -  W Y B Ó R : A U T A  U Ż Y W A N E  -  W Y B Ó R :

>■ 1 m m  i Rokp»v kolor Cena Rata

m m D A E W O O
14$ 14 1998 czerwony 22900 371

AUDI 100 C4 2.3 1991 > srebrnym.. 20300

. M A T IZ cena 23800,- rata 379,- |  A l)D f80  2 0 1990 : . czarny 14900
BMW 520 24v 2.0 1992 grafitowy m. 21900 1470

Ł A N O S cena 30100,- rata 478,- czarnym. *71000 1267
, P O L O N E Z cena 22700,- rata 361,- w  a h r R ó p B X l$  m  1 i  985 srebrnym;; i 3500

N U B IR A cena 35300,- rata 562,- .f ;V W C C  ŚPORTING 1.1 1995 żółty 12900 261
.. FIAT CINOUECENTO 0.7 | 1995 czerwony 10500 231

m t .  \ . B B E S B

,:" P ' M l E A W ^ N D 4 . 6  
''" M rC 8 to 6 D  1.5 ’ " -

1997 
1990...

biały
czarny

24900
1Ó900

444

I s B C E N T O cena 20900,- rata 332,-
FORD E6CORT'1.4 >1988 niebieski m. 8800
FO RDFiSTA 1,'1 • S 1992 czerwony 8730 816

U N O  3 0 cena 20800,- rata 331 ,- • FORD FKŚTA i i O 1992 bordowy 11200 999

UNO 5D cena 22400,- rata 356,- : ' F O ^  F£ŚTA'1.5D 1993 biały 9900 492
g f O f lD  SCOOTO KOMBI 2.5TD 
P FdRO Ś ^R R A  K C ftM  t;8TD

żółty
biały

687
PU N T01.2 cena 31300,- rała 498,- 1991... 770Ó
SIENA EL certa 27700,- rata 441 P H P Ń D A K O M B I 2.0# » 1993 niebieski m. 17500 871

PALIO WEEKEND cena 30700,- rata 489,- ■ ^ONDAPREtUDA 2.34WS 1992 czerwony 24900 2222
granatowyBRAVO cena 42600,- rata 610,- IVlCKvCt>C3 1*4 v.UU

' .  MERCEDES 190 2.0 1986 grafitowy m. 11400

’ 1  ^
Ś K O D A

S MERCEI^Ś,410D 2 &  
v > r | j ^ ^ vp i« i fa A ^ i . 6  ' r " " ;

1993 
'1992....

biały 
granatowy m.

47200
15400

235
1047

1  ( M .  CAL®RA 2.0 1991 biały 20000

FELICJA cena 27870,- rata 443,-
- C m C A L iR A l . 0 1990 czerwony 16900
| |  O f^ ia )R Ś A E C O  1.4 1996 biały 16900 304

FABIA cena 31190,- rata 496,- i  O P £ l OMEGA24V 3.0 1991 czarny 16900

FABIA KOMBI » cena 39290,- rata 625,- 1  ( ^ W C T R A 1990 biały 10900
S'OPELVECTFlAKOlg®J 1997 bordowy 37220 664

OCTAVIA cena 45790,- rata 656,- M  PEUGEOT205 1.1 1993 czerwony 11300 562
M P B M o r m  t i 1991 grafitowy m. 8900 446

'  l ^  VOYAGER 1997 zielony m. 55000 981

V O L K S W A G E N RfśNAUtT 18 1.7 1993 niebieski m. 11300 405
|  R E W U tf CLK> i  .90 1996 biały 18900 340

»OLO cena 35600,- rata 567,- 1' 'RghtAUCT LAGUNA R f  1.8 1995 biały 29900 660

GOLF cena 52700 ,- rata 755,- m  RE ŃAUlttRAFIC l i d 1990 bordowy, 12800
f  IŚ6AT COROOBA 1.9TOI 1998 bordowy 35000 559

BORA cena 56000,- rata 713,- ^ J E t T A i ^ 1991, czerwony 10900 542

PASSAT cena 67000,- rata 853,- W P O t ó  1.4 r ; 1997 zielonym. 26500 313

SKUP*ZAMIANA*SPRZEDAZ*PAKIETY UBEZPIECZEŃ OD 5,8%
O e :  A UTOKOMIS

W r o c ła w , ró g  K o m a n d o rs k ie j i S w o b o d n e j!
te l. (071) 336  9 9  00 , 336  90  10 j

w w w .v ip e r s c .p l  OP011105 j

A U T O K O M I S
u ru i

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

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ, BUSINES-PLANY

UWAGA!!!!! P  n a jm u je m y  d o  s p r z e d a ż y  w s z y s tk ie  m a r k i  s a m o c h o d ó w ,  

n is k ie  p r o w iz je ,  s z y b k a  s p rz e d a ż .  

Wyceniamy i sprawdzamy legalnoić pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.

1998 .... BIAŁY......... IZOTERMA ............... CENADOUZG.
.BORDO........STANIDEALNY . 24 000,00 ZL 32 WAK2700 ........... - .... .. 2.7DIESEL .... 1998.... ZELONY..... WYWROTKA ......... .. „  DOUZGOON

... 27 DIESEL 1999 ... ZIELONY..... IZOTERMA.............. .. DOUZGOON

... 2.5V6.......... 1995 .... ZIELONY..... OKAZJA_________ . 28 700,00 ZL

4 BMW 520.................. .
5 BMW525TDS__ __i .

.. 20............
_. 2.5KOMB ..

93/96
1994.
1998.

. CZARNY.......PO WINDYKACJI F.VAT ... DOUZGOON 35 FS-LUBUN3584 _____ ... 20 ...... ....... 1998.... BAŁY......... PO WINOYKACJI F.VAT 
OKAZJA ---------

... 32000OOZL 
... 25 500,00ZL

. 75000,OOZL 1883 ... SREBRNY... PO WINDYKACJI ___ ... 12 000.00ZL
„  2 2 ___ 1993 ... BORDO___ OKAZJA_________ .... 32000,00ZL

8 CHRYSLER ORRUS UO ..
9 CHRYSLER JEB*___
10 CITROEN BX.... ...........
t i  CITROEN C15 _______
12 DAEWOO ESPERO CD ...

.. 25------------

.. 25------------
„  1 j ______
-  1-8--------r™
.. 18_______

1995 . 
1996. 
1994 
1996. 
1999. 
1999

. SREBRNY , SKÓRAELSZYBY.LUST. . 41500,OOZL 
.35000,OOZL 
DOUZGOON 
11000,OOZL 
20 800,00ZL 

. 27500,OOZL

39 MERCEDES 124---------- -  2 3 .............
1998 ... SREBRNY... ELEGANCE ... ....... .... 79 000,00ZL

. GRANATOWY . PO WINDYKACJI F.VAT „ 41 MERCEDES 4080...... . _ 23 DIESEL.... 1992.... BAŁY--------
1993.... GRANATOWY

STANIDEALNY____
PO WINDYKACJI F.VAT

30 000,00 ZL 
.... 14000,OOZL

SRE8RNY PO WINDYKACJI F.VAT ... 
. GRANATOWY . PO WINDYKACJI F.VAT ...

43 NISSAN ALTIMA_____
44 NISSAN PICKUP......... .  24------------ 1999 ..  NIEBIESKI.... CENABRUTTO.......... .... 60 000,OOZL

. BORDO........PO WINDYKACJI F.VAT .. DOUZGOON 45 NISSAN TERRANOI...... 24------------ 1994 NiEBESKl.... PO WINDYKACJI F.VAT 32000,OOZL
1990 SREBRNY . .... 1900,00 ZL

_ u  _____ 1985 .. . BRĄZOWY .... PO WINDYKACJI F.VAT ... DOUZGOON

17 FIAT TEMPRA K0MB
18 FITADUCATO_______

1 .6 ... .___ 87«_. CZARNY ...._ OKAZJA................ . .... 4700,OOZL

_. 1,9 DIESEL... 1995 DOUZGOON .... 7 500,OOZL
50 PEUGEOT 806 ............. .. 20.........— 1995... NIEBIESKI... KUMĄ80S0B......... .... 34 000,00ZL

20 FORDSIERRA........... .
21 FORDSIERRA______
22 FORDSCORPIO_____
23 FORDTRANSIT______

1965
1988.
1990.
1998.

1991 . BAŁY ......... PO WINOYKACJI F.VAT ..... 9800,OOZL

.. 2.3 DIESEL...
_  20....... ......
_ 20GAZ......

52 POLONEZ CARO_____
53 POLONEZ TRUCK'......

.... 5 500,00 ZL
. NIEBIESKI GHIA............. ........... . 12500,00 ZL ;.. 1,6..............

1,9 DIESEL. .
1994 .. GRANATOWY 
1990 BAŁY........

5MIEJJSC________ __ 5600,00ZL
_ 11200,00 ZL

. 1600000 ZL 55 RENAULT SAFRANE ... .. 20______ 1997 ZELONY Z SALONU F.VAT...... DOUZGOON
. 45 000,00 ZL

26 HONDA CMC.............. .. 1.5............. 1992
1994

. CZERWONY PO WINDYKACJI F VAT _ . 14000,OOZL 57 SKODA FEUCJA PICKUP .. 13_______ 1997 ... BAŁY........ PO WINOYKACJI FVAT 13000,00 ZL 
.... 29 000,00 ZL

. 19000,00ZL 59 VW GOLF l i . ............... _  1.8............ 8995 ... CZERWONY . PO WINDYKACJI F.VAT .... 8 900,OOZL
... 1.8........... 1990 ... NIEBESKI... PO WINDYKACJI F.VAT ....9100,OOZL

30IVEC035-8V.... ......... .. Z5TD........ 1996. BAŁY..........OKAZJA.... ................ . 39000,OOZL 61 YW PASSAT COMB..... _  18... .......... 91/95 ... GRANATOWY PO WINDYKACJI F.YAT 16000,00 ZL
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http://www.odracar.gratka.pl
http://www.autohit.pl/oscar
http://www.gosia.gratka.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.vipersc.pl


AUTO SALON „GOSIA" ]
A U TA  NOW E &  U ŻY W A N E

WROCŁAW, ul, Nabycińska 1 0 I S T S S

Fabryczn ie n ow e D a e w o o  i Sk o d a. 
Pełna gam a upustów  fabrycznych . 

Preferencyjne pakiety ubezpieczeń.

M jH R N H
Wrocław, ul. Strzegomska 2010  354-59-53, 354-59-72

fax. 354-58-45

V
O G 9 9 0 9 8 0

w w w . J a k o . g r a t k a . p l , w w w . J a k o . l i o n n a . p l  e - m a l l : J a k o @ h o m e . p l

r PILNIE PRZYJMIEMY AUTA W KOMIS 1
szybka wypłata gotówki ■ 1

Audi 100 1800 1990/95 biały 13.600
Audi 100 2000D 1985 zloty met. 5.600
BMW 318 1800 1985/95 czarny 9.100
BMW 520 Vanos 2000 1995 srebrny 37.000
Citroen Xantia 1600 1994 biały 22.600
Citroen XM 2000 1991 biały 7.500
Daewoo Matiz Life 800 1999 czerwony 19.000
Doge Caravan 
Fiat 126p

3000 1992/96 bordo meŁ 15.000
650 1996 biały 5.900

Ford Escort 1300 1998 srebrny meŁ 21.600
Ford Scorplo 2800 1985 niebieski 9.300
Ford Sierra 2000 1991 biały 8.600
Ford Escort Cabrio 1600 1987/97 czarny 11.600
Honda CM c 1400 1998 czarna perła 36.500
Lada Samara 1300 1991 biała 2.700
Mazda 323 1500 1995 czerwony 24.000
Mercedes S 350 TD 3500TD 1996 pełna opcja 117.000
Mercedes E 220 CDI 2200CDI 1999 granat perta 85.000
Mercedes C 230 2300 1996 morski granat 61.000
Mercedes 124 2300 1986/95 złoty meŁ 17.600
Nissan 200 SX 1800 1991/97 czerwony 14.600
Opel Astra 1400 1996 czerwony 20.600
Opel Ascona 1600D 1986 czerwony 6.000
Opel Corsa 1400 1996 wiśnia meŁ 19.600
Polonez ' 
Peugeot 106

1600
1500D

1987
1999

pomarańczowy 500
23.000

Renault Laguna 2200TDI 1996 szary meŁ 35.000
Renault Megane Classlc 
Renault Safrane

1600LPG 1997 czarna perła 31.000
2200 1993 granat meŁ 19.600

VW Golf II 1800 1987 grafltowy met. 7.600
VW Golf III 1800 1992 wiśniowy 17.600
VW Passat Combi 2000 1994 czarny 24.500
Volvo 460 1800 1992/96 czarny 14.900

DOSTAWCZE
Citroen C25 2500D 1992 biały 13.000
Lublin 3322 9osob. 2400D 1998 biały 23.600
Nysa 522 Towos 
Renault Trafik

2120
2100D

1986
1991 g2Towy 1.400

10.800
Renault Magnum Mima, 
Ford Fiesta Kurier

webasto el. Szyby 1 rolety
1300 1996

biały
biały

52.000
13.600

VW Transporter 
VW Transporter 
Volvo F 408

1600
1700D

1988
1992

pomarańczowy

kontener

6.700
12.600

3600D 1988 21.000
Camping Adria 420TL 1981 biały

wciągarka
7.800

Naczepa niskopodwoziowa 1988 18.000
A U TA  Z  W IN D YK A C JI -  A TR A K C Y JN E  CENY

Skup, sprzedaż, zam iana - pełna oferta kredytów  dostępnych na rynku - kredyt bez pierwszej w płaty

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 0418

bez poręczycie li -  bez A C  -  r a t a  o d  1 5 6  z ł  p r z y  1 0 . 0 0 0  z ł  • AC+O C+NW  od 3%  - bez ograniczeń 
w iekowych auta -  w szystkie  formalności na m iejscu

AUTOZŁOM
AUTOHANDEL i

SKUP SAMOCHODÓW 
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH 

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
UŻYWANYCH 

Wrocław, uL Tęczowa 85
te l. 342-83-08  

te l. ko m . 0-90 340  7X1 
0 4 0 2 3 4 0  7 1 1  

Czynne od 8°° do 18 °° 
sobota od 8°° do 1 5 °°

M IĘ D Z Y N A R O D O W A . O A Z E T A  O G Ł O S Z E N IO W A

EU R □ R E G t □ N Paf/2 strona 2
OGŁOSZENIA - INZERT • ANZEIGEN •

Ip O ł-S K A —  ❖ ❖ ❖ ❖ » C Z E C H Y  Ł j » W » W I E M C Y l B i

m  ■  ■  ■ ■ ■  ■  | H i  5 9 - 3 0 0  L u b in ,  u l .  Ś c i n a w s k a  4 9
( A l  M \  U  U  W  l l f  M m ,  0  t e l . / f a x  ( 0 - 7 6 )  8 4 2  11 8 3 ,
! W J  J U U  I  W  L  0 5 0 2  6 8 6  3 5 2 ,  0 6 0 6  2 7 7  8 1 2

e-m ail:autovers@ poczta. wp.pl

A U T O H A N D E L ,  K O M I S  i L O M B A R D
BMW 525 ,1994 ,250Ób, 24V,usztodZOrty.17.500 z* 
AUDI BO, 1990,1600b, 17.300 zł
AUDI 5 0 ,1 9 8 7 .1600D, 5 12.000zl
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997. 1500b. 15.200 zł 
FIAT 12#p, 1999, 650, 9.000 Zł
FORD ESCORT GLX, 1990/951600! b. 9  500 zł 
FORD ESCORT COMBI, 1997 ,1800 ,16V, 
pełne wyposażenie, uszkodzony, - 13.900 zl 
FORD MONDEO, 1993,1800, 16V. 18.500 zł
MERCEDES 124,1992/93,3000TD.PDW, 53.000 zł 
NISSAN SUMY, 1993, 14Q0,.16V, salon, 18.000 zł 
NISSAN PRIMERA, 1997 .1600b. 28.800 zł
OPEL KADETT, 1990/94,1600b, 3-d, 7.900 zl
OPEL KADETT COMBI, 1 9 9 1 ,1800b, 8.500 zł
OPEL KADETT, 1 991 ,1400b, 5-d, • 10.400 zl
OPEL CAUBRA, 1993,2000b, 17.500 Zł
OPEL CAUBRA, 1991. 2WJ0b., ,  17.500 zt
RENAULT LAGUNA,1995,2000b, < 25.500 zł
VOLVO 340 DL, 1989,1400b, automat, 9,000 zt 
VOLVO S  4 0 ,1997,1700b,uszkodzony. 23,000 z ł 
V W  GOLF III, 1994, 1900TDI, 3d. 24.400 zł
V W  GARBUS, 1970, 5.800 zł
V W  JETTA.1992/95,1600, ,v >. , 11.000 zł

-  K re d y ty  g o tó w k o w e . •
-  N a jn iż s z e  o p ro c e n to w a n ie '

k re d y tu  0 ,8 %
-  P rz y  3 0 %  w p ła ty  p ro c e d u ra  j

u p ro s z c z o n a .
- K re d y ty  u b e z p ie c z o n e :  
n a  w y p a d e k  u t raty- p racy , 

o d .n ie s z c z ę ś liw y c h  w y p a d k ó w  
P a k ie ty  u b e z p ie c z e n io w e :

1  ■ A C ..O C . N W . Z K  ■

MAN 19.382,1990/97,
SCANIA P a4x2 ,1986,750 tys/km, 
SCANIA R 142 H 4 x  2,1984, 420KM,

44.000 zł
30.000 z ł+  VA1
22.000 zł>VA T

NACZEPA EYLERT SG 220,1871; 13,3m, 15.000 zł 
NACZEPA LAGENDORF WYWROT.78, 16.000zł+VAT
NACZEPA WYWRÓT KARNEL. 1994/95.81.000 zl ♦  VAT 
NACZEPA BRANDYS, 1984, 12.40m. |  7.500 zł
ACKERMAN-FRUEHAUF 8DX135 T«3.92,39.000 z ł ♦VAT 
PRZYCZEPA KAESSBOHRER V12B. 10.000 z ł

LUBLIN CHŁODNIA, 1997.2500D, 25.000 z ł
MERCEDES V!TO 108K.1997, 2.3D. 9^T. 43 j)00  z ł
TOYOTA HIACE, 1982 .1800b, 1500kg. 4.900 zł
V W T 4 ,1995,1900 TD. 808, 38.500 zł
VW  T 4 ,1995, 2400 D, 38.500 z»
V W T 4 ,1996.1900TD, kabinax2+skrzynla, 29.500 z ł W A TSkupujemy i  przyjmujemy w komis 

samochody powypadkowe: 
osobowe i  ciężarowe.

Bez żadnych opłat. Gwarantujemy szybką sprzedaż aut
CZYNNE CODZIENNIE: Poniedziałek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 14.00

ŁADOWARKA Ł 2 0 0 ,1984. SW  400. 42.000 Zł+VAT
ŚMIECIARKA JELCZ, 1983. S W  680, 19.000 z łW A T
AUTOBUS AUTOSANH 10 11.01, 1986, 25.000 zł
PRZYCZEPA CAMPING.IPA HP 400*83, 1978.2.500 Zł '

FORD CARGO 1014,1983, chłodnia. 4500kg. 27.000 zt 
RENAULT MAJOR R 38 TJ, 1993 79.000 Zł ♦  VAT
SCANIA 93M210,1993, kontener, 78OOk0. 85.000 z ł ♦  VAT

a u t o k o m i s  o m c « a
Wrocław, ul. Krakowska 180, tel. 071/342-21-32, 0 601 78 26 61 lub 0 601 79 88 07 

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

'P r o m o c y jn y  p a k ie t  u b e z p ie c z e ń  (z  m o ż liw o ś c ią  s k re d y to w a n ia )
‘ P ro c e d u ry  u p r o s z c z o n e  (b e z  z a ś w ia d c z e ń  o  z a ro b k a c h )

" K re d y ty  d la  f irm  i ro ln ik ó w  
" L E A S IN G  N A  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Ż Y W A N E  -  R Ó W N IE Ż  P R O C E D U R A  U P R O S Z C Z O N A  

" M O Ż L IW O Ś Ć  P O Z O S T A W IE N IA  A U T A  W  R O Z L IC Z E N IU
AUDI 80 83 . ......... ............2.0 .................. ____ 1991................ ..........
AUDI A3 1.9 T0I..... ............. ............1 .9 ........ ...... ........... 2000........................
AUDI A 6 ...................................... .......... . 2 .4____ ...__ ...... i........ 1998........... ............
BMW 3161................................... .............1 .6 ................... ...............  1994 ........................
DAEWOO NUBIRA K0M8I.............. .............1 .6 ................... ................ 1999........... ....
FIAT MAREA................................. ......... . 2 .0 .................. _____ __  1997......... .... ..... .....
flAT TIP0.................................... ........... . 1.4 .............. ... ................ 1989 .................... . . .
FIAT UNO..................................... .............1 .0 .............- .... ................ 1994.................... .
FORD ESCORT.............................. .............  1800 ............... ................ 1988 .........................
FORD ESCORT........ .... „ ........ ...... .............1 3 ...... ............ ................ 1996........................
FORD RESTA C0URIER 1.3............ .............1 .3 ................... ...............  1998........................
HYUNDAI GALL0PER...... ............. .............2 .5__ ____ ...... ____ ___  1998........ .... ..........
HYUNDAI LANTRA ........................ ....... ...... 1.5 .u............... ...............  1995.......................
IVEC0 46-10 ................................ ............. 2 .8 ........... ....... ___ ___ 1997........... ............
KIA CERES SKRZYNIA................... .............2 .4 ........... ....... ..... .......... 1997.......................
KIA K 2700 IZOTERMA...... „ ......... ______ 2 .7 ................. ................ 1999.......................
KIA PREGI0........ ............ - .......... ............ 2.7 ............. . ............... 1999...................:......
KIA PREGI0 VAN__ ____ ______ .............2.7 ........... ..... ..... .......... 1999......... ..............
LUBLIN 3324................................ ...__ ...... 2 ,4 _______ ... ................ 1999........................
LUBUN 3384 KOMBI..................... .............2.4 ............ „:.... ..... ......... 1998........................
MAZDA 323 F .......................... .... .............1.6 ........ .......... ...............  1992 ........................
MAZDA 626 KOMBI GUC................ ............. 2 .0 ................... ...............  1993........................
MERCEDES 124.............. ........... ............. 2 ,0 .................. ........... . 1988.......................
MERCEDES 124 ........................... ............. 2 .3 ............... . ...............  1986 ........................
MERCEDES VIT0........ - ................ .............2 .3 ............ ...... ...............  1998.....................
NISSAN ALMERA......................... .............1,6 .............. . ...............  1999 ........................
OPEL ASTRA................................ .............1 .6 ................... ...............  1993 ........................
OPEL ASTRA I I ............................. ..... ......1.6................... ...............  1999.............. .........
OPEL ASTRA KOMBI..................... .............1.6 ................... ...............  1992____________
OPEL OMEGA B CARAVAN...... ...... ______ 2 .5 .................. ______ .... 1999.......................
OPEL YECTRA.............................. .............1 ,6 ................... ____ ....... 1992____ _______

CENA OPEL VECTRA................................. ..........1,8 .............. ____ __ __ _ 1991 . ...........  11 000
. 14 900 OPEL ASTRA KOMBI........ .... .......... ..........1.6 .............. ........... ..........  1992 ...........15 100
. 54 200 NISSAN SUNNY................. ............ .......... 1,5..... ........ ...................... 1985 ............. 3 900
. 59 200 OPEL VECTRA........ ............... ......... .......... 2 ,0 ............. ......................  1999 37 100 *  VAT
. 28 500 OPEL COMBO................................. .......... 1,7............. ...................... 1997 ...........  16 600
. 26 200 OPEL VECTRA..............■*................. ___ .... 1.8.......... . ...................... 1991 .........  11 700
.23 000 PEUGEOT 405 ................................ ..........1.6 .............. ...................... 1991 ...........  13 900
...8  900 POLONEZ CARGO............................ _____ 1,6 .......... ......................  1999 ... 13 200 4 VAT
. 11 900 POLONEZ KOMBI............................ ...... 1,6 ............ ......................  2000... ... 14100 + VAT
... 8 100 POLONEZ KOMB11.6 GSI...... ......... .......... 1.6 ...... ....... ...................... 2000 14 600 ♦ VAT
. 24 500 POLONEZ TRUCK 1,9 0 L B .............. ..........1.9 ............. ...................... 1998 10 000 ♦ VAT
. 16 100 RENAULT 19................................... .......... 1,7 <............. ........... ......... 1994 ......... . 15 400
. 37 900 RENAULT LAGUNA KOMBI............... .......... 1,6........... .? ............ „■........ 1998 41 400 *  VAT
. 16 400 RENAULT LAGUNA KOMBI............... .......... 1 .8 ............. ...................... 1999... ... 33 700 ♦ VAT
. 36 900 RENAULT LAGUNA KOMBI............... .......... 2 ,0 _______ ......... ............  1998 ... ... 33 800 * VAT
. 12 500 RENAULT MEGANE.......... ....<?_....... ..........1.4........... ...................... 1996... ........... 23 500
. 28 900 SC0DA FELICIA PlCK-UP .................. .......... 1 .3 ......... . .......................  1999... ... 13 900 ♦ VAT
. 25 600 SEAT TOLEDO................................. ......... 1.6 .............. .................. . 1993... ......... 14 900
. 26 100 SEAT T0LE00__ _____________ .....:.... 1 .6 ............ ...................... 1994.... *3 .......  15 900
. 29 500 SKODA FAV0RIT.............................. ______1,3 ........... ................. 1991 ... .............6000
. 22 700 SUZUKI X-90...................... .......... ..........1.6 ............. ...................... 1996... ....... 39 900
. 11 000 TOYOTA C0R0LLA ........................... 1.3 ..... ..... f ...................... 1996.... ..... . 21 200
. 15 900 TOYOTA COROLLA................... ....... ..........1 ,3 ............. ....... .............  1998... ...J....W.. 31 800
. 19 600 TOYOTA COROLLA KOMBI............... .......... 1,3 ............ .......... ...........  1997.... ........ 29 800
. 13 500 V0LKSWAGEN GOLF........ ............... ...... . 1 .6 ____x-... ...................... 1995... ...........21 500
. 40 400 V0LKSWAGEN PASSAT................. . .......... 1 .6 ............. ......... ............  1988.... ...........  10 900
. 20 500 V0LKSWAGEN PASSAT.................... ..........2.0 ............ ...................... 1993.... ........... 18 900
. 15 700 V0LKSWAGEN PASSAT.................... ...........2 .0 .............. .............. ......  1995 .... ............29 900
. 40 800 V0LKSWAGEN POLO........................ ..... . 1.4 ............ ....... .............  1998... ...........  26 000
. 14 900 V0LKSWAGEN TRANSPORTER.........

V0LV0 440.....................................
..........1,9........... .............. .......  1995 22 700 ♦ VAT

. 69 000 .......... 20 ............. ......................  1996 ........... 25 500

. 11 400 V0LKSWAGEN TRANSPORTER......... ..........1 .9 ............. ...................... 1997 , „ 25 900 ♦ VAT

S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
m a rk a  s a m .  r o k  p ro d . p ó j .  s i l .  c e n a m a r k a  s a m .  r o k  p r o d . p ó j.  s i l . c e n a

AUDI 80 B4 1994 1.9 TDI 33.500,-1 OPEL ASTRA 1993 t  1.6 12.200,-
CITROEN AX 1997 1.0 15.500,-1 OPEL ASTRA 1993 . 1.4 14.000,-
CITROEN CX 1986 2.5 d iesel 4.900,- OPEL ASTRA 1999 1.4 28.000,-
DAEWOO TICO SX 1997 800 12.300,- OPEL ASTRA combi 1992 1600 11.500,-
DAEWOO TICO SX 19999 800 14.900,- OPEL ASTRA combi td 1994/96 1.7 19.700,-
RAT CINOUECENTO 1994 700 7.200,- OPEL KADETT 1989/97 1.6 3.900,-
RAT CINOUECENTO 1996 900 11.800,- OPEL KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
FORD ESCORT 1992 1.4 11.500,- OPEL OMEGA 1994 2.0 32.500,-
FORD ESCORT XR 31 1988 1.6 4.000,- OPEL VECTRA 1995 1.8 22.900,-
FORD ESCORT bolero 1998 1.6 25.900,- OPEL VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FORD RESTA 1997 1.3 21.500,- RENAULT CUO 1996 1.2 17.000,-
FORD ORION 91/97 1.4 9.500,- SKODA FAVORIT 1992 1.3-t-gaz 8.800,-
FORD SIERRA 1981 2.0 4.100,- SKODA FELICJA LXi 1997/98 1.3 18.500,-
FORD SCORPIO combi 1996 2.3D 33.800,- SEAT AROSA 1999 1.0 2.350,-
FSO POLONEZ TRUCK 1994 1.6 5.000,- VW GOLF 1994 1.3 6.500,-
HONDA PRELUDE 1991/96 2.0 17.000,- VW GOLF II 1991/96 1.8 9.500,-
HYUNDAY EXCEL 1989 1.5 5.900,- VW GOLF II G60 1991/95 1.8 GT113.700,-
JEEP CHEROKEE 1997 3.0 65.700,- VW GOLF III 1995 1.6 20.100,-
HONDA CIVIC 1991/97 1.4 13.000,- VW GOLF III k a Ł 1996 1.8 25.500,-1
HUNDAY PONY LS 1991 1.5 9.000,- VW GOLF III 1997 1.6 32.000,-

LANCIA KAPPA 1996 2.0 35.700,- VW GOLF TDI 1995 1.9 32.000,-
MAZDA 626 COUPE 1988 2.2 6.500,- VW PASSAT 1990/96 U 21.500,-j
MAZDA 626 1994 1.8 27.700,- VW PASSAT 1990 2.0 16.800,-:
MERCEDES 124 250D1986 900 19.900,- VW PASSAT 1989 1.8 14.500,-
MITSHUBISHI LANCER 1984 1.6 DIESEL 3.500,- VW PASSAT 1997 1.8 45.100,-
NISSAN PRIMERA G T 1991/96 2.0 13.500,- VW PASSAT TDI combi1998 1.9 50.700,-
NISSAN PRIMERA 1999 1.6 44.200,- VW VENTO 1994 1.8 21.500,-
OPEL ASTRA 1995 1.4 17.000,-1I MOTOR: APRILLA 1990 125 5.500,-

S A M O C H O D Y  N O W E : P U N K T  S P R Z E D A Ż Y
F I A T S i l  S K O D A

A K C J A  Z Ł O M O W A N I A !  S K O D A  F A B I A  o d  3 1 . 1 9 0 , -
F I A T  S E I C E N T O  O D  1 9 . 9 0 0 , -  £  £  g  U B E Z P I E C Z E N I A  G R A T I S  + . . .

B IU R O  K R E D Y T O W E  te l .  3 5 9  11 51
\ * DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE * MAX NA 8 ŁAT

’A U T O  K O M I S  SEAT
PTHW Wrocław Sp. z o.o.

50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 
 ( p r z y  g i e ł d z i e  s a m o c h o d o w e j  i  s a l o n i e  S e a t ) ____________

ALFA ROMEO 
DAEWOO ESPERO 
DAEWOO HCO 
FIAT CINOUECENTO 
FIAT PUNTO 
FIAT UNO 
FORD ESCORT 
FORD MONDEO COMI 
MERCEDES 123D 
NISSAN PRIMERA SU 
OLTCIT CLUB 
OPEL ASTRA 
OPEL ASTRA 
OPEL CORSA 
OPEL VECTRA 
PEUGEOT 205 
POLONEZ ATU 
RENAULT CUO 
RENAULT R 21'

1996 1400 16.900,- RENAULT R 21 1993 2200 11.500,-
1998 1500 20,500,- SEAT CORDOBA 1994 1500 18.500,-
1997 800 12.200,- SEAT CORDOBA 1999 1900 diesel 31.500,-
1996 700 11.000,- SEAT CORDOBA 2000 1400 od 33.900,-
1998 1100 20.300,- SEAT IBIZA 2000 1400 od 30,200,-
1994 900 8.200,- SEAT IBIZA 1996 1400 17.500,-
1995 1800 14.500,-

24.500,-
SEAT MARBELLA 1991 800 7.000,-

1994 1800 TDI SEAT TOLEDO 1996 1800 23.500,-
1980 2000 5.500,- SEAT TOLEDO 1996 2000 28.000,-
1994 2000 20.500,- SKODA FABIA 2001 1400 30.990,-
1992 1100 2.100,- SKODA FABIA COMBI 2001 1400 39.090,-
1993 1700 diesel 17.500,- SKODA FEUCJA 97/98 1300 18.500,-
1995 1400 17.500,- SKODA FEUCJA 2000 1300 26.490,-
1993 1200 10.500,- TOYOTA COROLLA 1992 1300 10.500,-
1995 1700 TD 25.500,- VOLVO 760 GLE 1983 2400 TD 9.000,-
1990 1900 diese 8.000,- VOLVO 850 1995 2400 41.500,-
1996 1600 9.000,- VW GOLF 5d 93/97 1600 17.000,-
1993 1400 12.700,- VW POLO 1995 1400 18.900,-
1991 1700 9.900,- U AZ 150-261 tprzyczepa 1989 11.940 9.900,-

B IU R O  K R E D Y T O W E
PREFERENCYJNE K R E D Y T Y  D E W IZ O W E  *  M A X  N A  8 L A T  *  D O  100% W ARTO ŚCI S AM O C HO DU

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

.^.AUTOCENTRUM PRESTIŻ 
i S S  L U B I N -  B a z a  P K S
ul. Ścinawska 49, teL/fax 076/844-28-90, teł. 0-601 87 28 78

1 0 /  PR O W IZJI PR ZY KREDYTO W ANIU  
/O  TR A N SA K C JI G IEŁDOW YCH |

BEZ OPŁATY SKARBOWEJ §
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

SAMOCHODY OSOBOWE
MARKA .......................................... PO J................ CENA
AUDI A4, ABS, WSPOMAGANIE, KUMATR0NIC, ALARM. RM, BORDOWY 95...... 1.8 B ......  37.200
BMW 520 i, BEZWYPADKOWY, 3 MIESIĄCE W POLSCE, ZIELONY.....................   91.......2,0 iB  19.100
BMW 525 i 24V, KLIMAT., ABS, EL. OTW. SZYBY. PODUSZKA P0W., SZARY MET.   91.......2,5 IB....... 21.600
FIAT REGAIA. SELEDYNOWY, EL. OTW. SZYBY, SZYBERDACH, R0 .............,......  86...... 1,9 D  ......... 3.400
FIAT TEMPRA, GRANATOWY, WSPOM. KIEROWNICY  ..............    92...... 1,6 B ........ 10.500
RTA UNO, BIAŁY, KUPIONY W SALONIE. BEZWYPADKOWY, EL. SZYBY, C.Z., 5-DRZW.... X I96.....1,4 iB ....... 14.400
FORD ESCORT KOMBI, CZARNY. WSPOM. KIER., CENTR. ZAM — ........ 93.....1,8 D ....... 15.700
FORD ESCORT KOMBI. CZERWONY, WSPOM. KIER., 2 X POD. P0W., CENTR. ZAM. ....... 94 .....1,8 D

. 96....

.... 87..
1.3 B ..
1.3 iB..
2.4 B ..
2.0 IB........... 7.900
2.0 B ......... 5.500
1,6 IB  35.900

17.900 
16.600
19.900 
. 9.900

FORD FIESTA. BORDOWY, RM, IMM0BILIZER, WP0SM. KIER.
FORD FIESTA, BIAŁY, KUPIONY W SALONIE, POD. P0W., SERWISOWANY ..,
FORD SC0RPI0, INST. GAZOWA, ELEKTR. WYP., BIAŁY  ..... ........
FORD SC0RPI0, BIAŁY, PEŁNE WYP. ELEKTR., ABS |   ........
FORD SIERRA KOMBI, ALARM, HAK, RADIO, BIAŁY  .............. ...............
HYUNDAI LANTRA KOMBI, SKÓRA, KLIMAT., 2 X POD. P0W., BEŻOWY MET.
HONDA CMC. WSPOMAGANIE. EL. OTW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK .............. :.....   93....... 1.5 IB........  14.600
JEEP GRAND CHER0KEE LAREDO. PEŁNE WYP., INST. GAZ., CZERWONY .......... 95........4.0 IB ........ 59.000
MAZDA 323F. KLIMAT., PEŁNE WYP0S. ELEKTR., CZERWONY ............  95 ....... 1,5 IB ....... 26.900
MAZDA 323, CZERWONY, CENTR. ZAM., ........7...:.iw.......     90 ....... 1,6 B ....... 11.000
MERCEDES 124, ZIELONY, WEBAST0, 2 X POD. P0W., AUTOMAT. . . . . . . ...................  94/95   2.0 D ...  36.900
MERCEDES BENZ 300 E 124. WSPOM.. ABS, KLIMAT., C. ZAMEK, RADIO, HAK. GRAFIT.. 87.......3.0 B ... 20.600
MITSUBISHI GALANT, ELEKTRYCZNE WYP., WSPOMAGANIE. CZARNY  ....... 91 ........1,8 IB
NISSAN MAMXIMA, PERŁ0W0BIAŁY, PEŁNE WYP., BEZWYPADKOWY ..................  96 ....... 3,0 IB
OPEL ASC0NA DIESEL. BIAŁY ........................................................ .........
OPEL ASTRA KOMBI. WSPOM. WELUR, RM. ALARM. POD. P0W.. BIAŁY ....
POLONEZ. SILNIK PO REMONCIE. BIAŁY ...............  ..... .
POLONEZ CARO GLI. WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY ..............
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. EL. OTW. SZYBY.....................
R0VER 216. CZERWONY. EL. OTW. SZYBY. WSPOMAGANIE ......................
SEAT TOLEDO. SREBRNY MET., WSP0MAG. KIEROWNICY. ALARM. RADIO ..
VW BORA V5. PEŁNE WYPOSAŻENIE. KLIMAT., ZIELONY MET. ...................
VW POLO. CZERWONY. 2X POD. P0W., RADIO, 3-DRZWI0WY ...................
VW PASSAT KOMBI. WSPOM., MUL-TLOCK. BIAŁY ..................................
VW PASSAT KOMBI. BORDOWY. NOWY M00EL, WSPOM. KIER., C.Z...........
VW PASSAT. MUL-T-LOCK. STAN B. DOBRY. BIAŁY  ............

. 97 .

. 87.

..1,6 0 .......... 5.000

.. 1,7 TO  28.000

.. 1.5 IB........... 2.700

..1.6 IB 3.500

.. 1,4 B .......  10.600

.. 1,68 9.900

..1,6 IB 20.700

.. 2,3 IB   59.000

..1,018  20.600

.. 1,9 TD  16.700

.. 1.8 IB  21.900

.. 1.6 B ........... 8.900

KREDYTUJEMY 
AUTA DO 15 LAT 

Z OKRESEM 
KREDYTOWYM

CIĄGNIKI SIODŁOWE
DAF 95 ATI 360, BIAŁY, PODUSZKI, ZF Z PÓŁBIEGAMI ....................     92 ..
IVEC0 TURBO STAR 190-36, PODUSZKI, WEBAST0, ZF, BIAŁY ......     89 ..
RENAULT MIDLINER. 150 KM, RAMA, BDF, PODUSZKI, WSPOMAGANIE, BIAŁY................94 ..
NACZEPA TRA1L0R 12.20,3 OSIE, RESOR ................................................ 80 ..
NACZEPA. 13.60. RESOR PARABOLICZNY ..

. 34.500+YAT 

. 29.500fVAT 

. 41.000WAT 

... 7.000+VAT 

. 23.000+VAT
NACZEPA WYWROTKA. ALUMINIOWA. RESOR. STAN IDEALNY ...............

SAMOCHODY DOSTAWCZE
FORD TRANSIT. DO POŁOWY PRZESZKLONY. BIAŁY .........      86
JELCZ 317 WYWROTKA, BIAŁY  ......    - ................        84
VWLT28, PODWYŻSZONY.............. ............ ...................... 94
VW T4, KUPIONY W SALONIE. BEZWYPADKOWY. BIAŁY  ..............  96
VW T4. 8 MIEJSC. WSPOMAGANIE. RADIO, BIAŁY..............    ............. 97
PRZYCZEPA NIEWIADÓW N126 E    ..............  — ..........   85

91 ........... 43.000WAT

. 1.6 B ....... 7.000»VA1
  10.600
. 2.4 0 .......... 31.200
. 1.9TD......... 35.900
. 2.4 D ... 35.00Q+VAT
 .................. 2.400

1 0 0 0 0 »  

m  M 5 _ Ó p «

KREDYTY 
b ez zaśw iadczeń

0 d och od a ch  
p rz y  3 1 %

u d z ia łu
w łasnego

Sprowadzamy 
na zamówienie 

ciągniki 
siodiowe
1 naczepy

ACiOC
w kredycie
Przyjmujemy 
do sprzedaży 
auta z zastawem 

bankowym
Najtańszy

kredyt

7 , 5 %
Sprzedaz 
nowych 

przyczep 
towarowych 

i lawet
BEZPŁATNA EKSPOZYCJA SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY - NISKA PROWIZJA KOMISU 

ZAPRASZAMY pn.-pt. 9" -18", Sobota 9" -16", niedziela 11*-15" OG977956

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA; 4 spis treści ’  patrz Strona 6 f (rozkładowa) 15.06.2001

http://www.Jako.lionna.pl
mailto:Jako@home.pl


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

- ATRAKCYJNE CENY- NAJLEPSZE WARUNKI -
AUDI C-4,1992 R, 2.3 i, GRANATOWY-21.500 
AUDI A-6,1995 R, 2,6 V6,123 TYS, CZARNY PEŁNE BEZ SKÓRY - 44.900 
BMW 310,1993 R, 1,8i, 182 TYS, PEŁNE BEZ SKÓRY - 20.900 
MERCEDES C, 1990 R, 1.0,130 TYS, SREBRNY MET. -41.900 
MERCEDES VIT0110 DKA, 1998 R, 2.3,123 TYS, BIAŁY, CIĘŻ+5 OSÓB - 55.400 
MERCEDES VIT0110 DKA, 1997 R, 2.3,45 TYS, BIAŁY, CIĘZ-UNIVER, 53.900 
HONDA LEGEND 1992 R, 3.2 V6,155 TYS, PEŁNE WYP, ZIEL MET - 30.000 
PEUGEOT 406,1997 R, 1,9TDi, GRANATOWY - 33.500 
SEAT AR0SA1999 R, 999 CM, NIEBIESKI - 24.900 
SEAT C0RD0DA VARI01997 R, 1.4,45 TYS, NIEBIESKI - 26.900

P O LEC A M Y R Ó W N IE Ż  W IE L E  IN N Y C H  S AM O CHODÓW  
R Ó ŻN Y C H  M A R EK . N IE D R O G IC H  I  W  D O BR YM  STANIE TECH.

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

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

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

w ykryw anie  nieszczelności
AUTO SERWIS 

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

A U T O  N A P R A W A

A U D I
W -w  ul. Bardzka 30 ( PO LKAT ) 
(skrzyżowanie z  Armi Krajowej ) 
tel. 0 7 1 / 3 3 6  0 2  2 5 . F -ry  V A T

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

DORABIANIE WĘŻY, CHŁODNICE, 
PÓŁOSIE, SPAWANIE PLASTIKU &

W ro c ła w , u l. O p o lska  1 9 5  s 
te l .  0 7 1 /3 1 1 -7 4 -0 5

ALFA ROMEO 146 TS, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 
103 kM, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, el. otw. szy
by, poduszka pow., reg. kierownica i fotel kierowcy, kupio
ny i serwisowany w ASO, - 26.000 zl. Wrocław, tel. 
0606/80-89-21, 0605/05-41-41 
ALFA RO ME0146 Tl, 1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm, czar
ny, pełne wyposażenie, - 39.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
0603/95-99-54

ALFA ROMEO 146, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin 
Spark, czarny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, książka seiwisowa, przegląd do 2003 r, 
- 34.000 zł. Oława, tel. 0?1/313-65-84 po godz. 19 '

ALFA ROME0 156,1998 r„ 1600 ccm, czerwony, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, • 36.500 zl. Wrocław, tel. 
0606/25-85-30

ALFA ROME0 156,1998/99 r., 12 tys. km, 2500 ccm, 24V, 
czerwony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. 
powietrzne, 6-biegowy, - 59.000 z i  Wrocław, tel. 
071/789-46-95, 311-40-95, 0602/49-54-29 

ALFA ROMEO 156, 2000 r., 1800 ccm, perłowoczarny, 
pakiet sportowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan ide
alny, -15.000 zł + leasing., tel. 0603/62-23-57 

ALFA ROMEO 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan 
dobry, - 9.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-34-15 

ALFA ROMEO 33, 1987 r., - 5.700 zł lub zamienię. Mo- 
jesz 42, teł. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 .

ALFA ROMEO 33,1991 r., 167 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie kier., el. otw. szyby, oznakowany, 
alarm + pilot, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.700 żł. Lubin, tel. 
076/846-49-68
ALFA ROMEO 33,1991 r, 1400 ćcm, czarny metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, RM, stan idealny, za
dbany, cena -1600 DEM. Zielona Góra, tel. 068/3.85-57-73, 
0601/76-56-97

ALFA ROMEO 33,1993 r., 1700 ccm, boxer, granatowy

L E C H  W A B N I C
A testo w an e  HAKI do

w szys tk ich  ty p ó w  s a m o cho dó w  
- ró w n ie ż  w ycze p ia n e

• immobilisery
- radiomontaż
-  z n a k o w a n ie
• c e n tra ln e  za m k i
-  b lo k a d y  sk rzyń  b ieg ó w
• ra d io p o w ia d o m ie n ia
• m o n ta i te le fo n ó w  GSM
- e le k try c z n e  szyby

Wrocław, u l.  Rzeczna 20 
te l.  0 71 /329 -71 -64 , 324 -17 -15

f  a k  t ;  \ i  : r y  V  A T ■Ć ći £  y

O  AUD1100,1985 r., 1800 ccm, bordowy, inst. ga
zowa, 5-biegowy, wspom aganie, szyberdach, -
6.500 zl lub  zam ienię. Żary, u l. O krzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026281

AUD1100,1985 r., diesel, biały, zadbany, - 5.500 zł. Oła
wa, teł. 071/313-77-48
AUD1100 AVANT, 1985 r., 161 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
brązowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka i podgrze
wane, el. otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, hak, 
roleta, komputer, dzielona tylna kanapa, z urzędu celne
go, I rej. 03.2001 r. -10.200 zł. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100,1986 r., 160 tys. km, 2000ixm, benzyna, biały, 
.cygaro” , sprowadzony w całości, kpi dokumentacja,
4-drzwiowy, 5-biegowy, RM, welurowa tapicerka, garażo
wany, zadbany, ocynkowany, stan idealny, - 6.900 zl.lub 

. zamienię. Wrocław, tel! 071/324-10-18, 0603/77-90-48

ALFA ROMEO
ALFA ROME0145,1994/95 r„ 84 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm 
+ pilot, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/11-99-39

ALFA ROMEO 145 TD, 1995:u\ 148 tys. km, 1900'ccm, 
turbo D, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, welurowa tapićer- 

. ka, RM Blaupunkt, ekonomiczny, 90 KM, atrakc. wygląd, - 
19.400 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-93-45, 0603/25-21-77 

ALFA R O M E0145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 
+ gaz, czerwony, airbag, wspomaganie, fabryczna insta
lacja gazowa, stan idealny, - 20.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01, 0601/79-66-78 
ALFA ROME0 145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, ciemno
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, el. szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, radioodtwarzacz, ha
logeny, immobilizer, zadbany, stan b. dobry, komplet opon 
zimowych, - 19.000 zł. Trzebnica, teł. 071/312-04-92

UPU1Z04Z f

A  A T  A l  A / | /  A  ^0.000 zł  poręczycieli 
w U  I  U  Y V  r \ A  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 I N A N S O W E
W rocław  

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

ALFA ROME0 145,1997 r ,  75 tys. km, 1300 ccm, benzy- 
na, boxer, czerwony, wspomaganie, immobilizer, alarm, ku
piony w salonie, II właściciel, - 20.500 zł. Świebodzice, 

. tel. 074/854-25-68, 0604/58-28-04 
ALFA ROMEO 146 Ti, 19% r., 107 tys. km, 2000 ccm, 
16V, TS, czarny, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaga
nie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby x4, ABS, el. reg. 
lusterka, ciemne szyby, kubełkowe fotele, alum.-felgi 15', 
pilnie, - 28.000 z ł . ., tel. 0605/96-17-83 
ALFA ROME0 146,1997 r., 98 tys. km, 1600 ccm, boxer, 
czarny, kupiony w Polsce w salonie, zimowe opony, po 
wymianie paska rozrządu, centralny zamek, poduszka 
pow., el. otw. szyby"i reg. lusterka, hak, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, 
tel. 0609/23-79-00

ALFA RO M E0146,1998 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
~16V, czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek, poduszka 
pow., wspomaganie, radio, blokada skrzyni biegów, im
mobilizer, kupiony w salonie, bez wypadku, - 23.900 zł 
(możliwe raty). Wrocław, tel. 0501/57-17-90

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Działająca od roku Stacja Kontroli Pojazdów 
mieszcząca się w Autoryzowanym Serwisie 

Fiata “AMICAR” przy ul. Robotniczej 94 
we Wrocławiu zaprasza wszystkich 

użytkowników pojazdów o dop. 
masie całkowitej do 3,5t. na:

■ okresowe przeglądy rejestracyjne,
■ przeglądy pojazdów zasilanych gazem,
■ pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- badania pojazdów z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym,
■ przeglądy pojazdów uszkodzonych w kolizji drogowej,
■ oraz inne rodzaje badań pojazdów skierowanych przez 

wydział komunikacji

Podczas okresowego badania pojazdu 
bezpłatnie sprawdzamy stan i 

skuteczność działalnia am ortyzatorów!!!
Wrocław, ul. Robotnicza 94 Czynne: Pn - Pt 
tel.373 57 81 w. 34 AMICAR 7 - 20

a llto  kOmiS DELTA Car
Rato od 156 z) ęrzyl 0.000 kredytu Pakiety OC AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 

Bez zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu OPOOt
MARKA ........................... ROK .... i
AUDI 80 S-B3.................. ...... 87/88....
BMW 750......................... ........ 1987.... !
DAEWOO NOCIA GL......... ........  1997 '
DAEWOO ESPERO GLX ....
FIAT 125 P .......................
FIAT 126EL SX.....

........1997
.......1987
....... 1996

FIAT CINOUECENTO.........
FIAT CINOUECENTO .

........1997
...... 1996

FIAT TIPO ..................... ...
FIAT UNO FIRE 
FORD ESCORT 
FORO FIESTA
FORD SIERRA SPORT ... .
LADA SAMARA................
NISSAN SUNNY ....*

........ 1994 .
......1996
...... 1989 18

........  1997....
...... 1989....;

....... 1990
1992

OPEL ASCONA 1986
OPEL KADETT GSI'16 V . . . 1989 ;
OPEL OMEGA B CDX .......
500
PEUGEOT 309 .................
PEUGEOT 605 .................
POLONEZ CARO GLE.......
•POLONEZ CARO GLI.......
RENAULT 5 LS..............
RENAULT CLIO ..............

........ 1994.... :

........  1991 ....

..... 1990........ !

........  1995....

........  1996 ....
...  1975 ....

..... 1992. ,
SEAT TOLEDO................. ........  1992 ....
SKODA FAV0RIT L ........... ........  1991 ....
VW GOLF I I .......... :..........
VW GOLF II CL.................

1985....
.......90/91.....

VW PASSAT C L ............ 1991....
VW PASSAT G L ............... ....... 1991 ....

POLONEZ TRUCK............ ........ 1994 ......
AVIA-.......  .....................
KEMPINGI........................
PT 'GŁOWACZ'................

........ 1991 ......

...1980-92......

........ 2001 ......

POJ. ... OPIS: ..................................................................................................................... CENA
1800 ... 164 tys. biały. RM • Clarion, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd .............. 8 700
5000 85 tys. pełne wyposażenie, skóra, automat, kllma .....................      17 500
1500 ... 38 tys. grafit met atermiczne szyby, alarm, zegar, stan super! ... 14 950
1500 57 tys.. morski met. wspomag. el szyby. c. zamek, alarm. RM............................   16 500
1500 76 tys. szary, dobre opony, pokrowce .............       950
. 650 29 tys.. czerwony, uchylane szyby, dmuchawa, wysokie totele. alarm...................  5 500
. 700 .. 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el reg świateł ............   ....... 11 400

900 81 tys. czerwony. Immobillser. RM-Kenwood zegar ....................................  12 300
1400 . 83 tys. granatowy. 5 drzwi, mul-t-lock. kupiony w salonie  ........................   :• 13 200
1000 88 tys. czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany...............................    . 13 30Q
900 O 178 tys. biały. 5 drzwi. 5 biegów, szyberdach. welur. RM-Kenwood .........................  8 300
1300 29 tys., niebieski. 3 drzwiowy, uchylane szyby, oryginalny RM  ___     18 300
2000 160 tys. czarny, el szyby. c. zamek, alu-felgi. CO. po tuningu w Niemczech 14 800
1300 124 tys.. biały. 3drzwi. hak. pokrowce .................................................................  '... 3 400
1400 . 94 tys. czerwony, el szyby, c zamek, welur. 3 drzwi. ...............   13 500.
1600 ... 40 tys. zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan ....................................... 4 300
2000 135 tys. czarny, skóra, c zamek, el szyby. 5 drzwiowy, alu-felgi........................  10 500
2000 ... 119 tys.. morski met. 2 x airbag. ABS. c zamek, el lusterka, kllma. welur. oryginalny RM 27-

1400 .. 125 tys.. grafit met. RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcięcie zapłonu  ....................  9 000
2000 166 tys. biały, el szyby. c. zamek, wspomaganie. RM. alarm ...................   10 800,
1600 75 tys.. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach..........................................  5 600
1600 80 tys. morski, c zamek, alarm, pokrowce, mul-t-lock. nowe 4 opony ................  6 900
1300 ... 165 tys. na chodzie, zarejestrowany, 3 drzwi .........................................................1 400
1400 108 tys. czerwony, katalizator. 5 drzwi. RM .. ....................................  12 900
1800 ... 128 tys , szary metalic. szyberdach, RMA, immobillser, alu-felgi, wspomaganie  12 950
1300 ... 76 tys., biały, mono wtrysk. 5 biegowy................................................ ,......    7 500
1600 ... 139 tys.. grafit met, instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce....................  6 900
1800 ... 140 tys, grafit met., obrotomierz. Immobillser, nowe opony, 3-drzwi, RM-Pionieer... 10 600
1800 ... 140 tys.. błękitny met, sedan, RM. dzielony fotel................        13 900
1800 ... 139 tys., biały, sedan, wspomaganie, elektr. szyberdach, RM-Grundig.................  13 400

CIĘŻAROWE I INNE
  1600 ccm, 90 tys., po-remoncie silnika, biały, do popr. blach., obud. atarex....... 3 650 ♦ VAT
 Pomoc drogowa....................................................................................................  7 500

 przyczepy kempingowe, małe i duZe, 3-5 osobowe............................ 5 szt - od 4 500 + VAT
 przyczepki nowe-towarowe. z homologacją, rocznik 2000 taniej! ...................od 1 500+VAT

Wrocław ul. Żmigrodzka 114, tel 352 70 01, tel/fax 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

ALFA RO M E0155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalacja* gazowa, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, zadbany, - 17.000 zł lub zamiana 
na busa, z m ożliw ością  dopłaty. Gołuchów, teł. 
062/761-75-59, 0601/82-94-97 

ALFA ROMEO 155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. 
felgi, sportowy ukf. wydechowy, - 16.900.zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, 0609/45-99-56 
ALFA ROMEO 155,1995 r., 135 tys. km, 1600 ccm, 16V 
TW/N Spark, perłowowiśniowy metalic, w kraju od tygo
dnia, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, oryginalny lakier, I właściciel, centr. zamek, wspo
maganie, ABS, pod. powietrzna, komputer, kubełkowe fo
tele, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, spoiler, 
alum. felgi, - 21.000 zł (możliwe raty) lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66-76 

ALFA ROMEO 156 TS, 1998 r., 37 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czarny, kupiony w salonie, bez wypadku, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan idealny, - 
47.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-03-08. 0606/49-03-17

metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, RM, sprowadzony w całości, - 12.600 zł lub za
mienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 

ALFA ROMEO GIULIETTA, 1985 r„  1800 ccm, perłowo- 
biały, el. otw. szyby, alum. felgi, drewniana kierownica, • 
4.500 zł lub za  miana na duże kombi lub dostawczy. Prud
nik, tel. 077/436-51-50

AUD1100 .CYGARO", 1986/95 r.. 250 tys. km, 1800 ccm, 
szary metalic, RO, centr. zamek, alarm, wspomaganie, au- 
tomatic, - 8.000 zł-lub zamienię na droższy, z dopłatą. Lu
bin, tel. 076/846-26-68, 0609/27-72-14

A U D I

M IA ŁE Ś  W Y PA D EK  
W  K R A JU  LU B  Z A  G R A N IC Ą  
M A S Z  P R O B LE M  Z  O D Z Y S K A N IE M  
N A LE Ż N E G O  C l O D S ZK O D O W A N IA  

N A S Z A  K A N C E L A R IA  P O M O Ż E
OP012134

TEL. 071/348-24-32 
0-503 082 190

AUD1100 AVANT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, złoty meta
lic, inst. gazowa, ważny przegląd techn., stan dobry, - 2.300 
zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 

AUDI 100, 1980 r„  2000 ccm, zielony, bez przeglądu, • 
1.000 zł. Domaszowice, gm. Brzeg, teł. 077/419-45-39 

AUD1100, 1981 r., 2000 ccm, diesel, czerwony metalic, 
stan b. dobry, maio używany, opony letnie i zimowe, nowe 
świece, zawory i wtryski, po remoncie silnika, zadbany, ga
rażowany, przegląd do 02.2002 r, - 3.200 zł. Lubawka, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0603/82-17-36 

AUD1100, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, .cygaro*, 
inst. gazowa, szyberdach, 5-biegowy, ekonomiczny, śtan 
ogólny dobry, przegląd do 2002 r, - 6.100 zl lub zamienię 
na tańszy. Fiat 126p. Oława, tel. 071/313-41-89 

AUD1100,1983/84 r„ 1800 ccm, czerwony, .cygaro*, stan 
dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-73 

AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, .cyga
ro*, z urzędu celnego, kpi. dokumentacja, zadbany, I wła
ścic ie l, stan b. dobry, - 7.500 zł. G łuszyca, tel. 
074/845-68-73 wieczorem, 0606/50-60-94

KLIMATYZACJA
S A M O C H O D O W A

•  napełnianie i montaż *  dorabianie węży i rurek 
.  regeneracja sprężarek •  duży wybór częśd

S P R ZE D A Z, M O N TA Ż I SERW IS  
AG REG ATÓ W  C H ŁO D N IC ZY C H  
d o .s a m o c h o d 6 w  d o s taw c zy c h  

R A TY - LEA SIN G  
W rocław , u l.  R ych ta lska  10 oraz Reym onta 10

t a l j fa i  071/322-13-24, 321-86-67, 
0601 44 21 22, 0602 67 94 94

www.grupafota.com.pl W

c z ę ś c i

do samochodów 
zachodnio-europejskich

i japońskich
Bogatynia, p.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 

Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 

Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 

Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 

Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 76 16 

Trzebnica. PHU Autocraft s.c., ul. Mllicka 11, tel. 071/ 387 02 66 

Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01

1 5 t Q f t £ 0 Q 1 spis treści opatrz strona8t q Ł AUTO, GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA i

http://www.grupafota.com.pl


NOWA OFERTA KREDYTOWA DOSTOSOWANA DO TWOICH MOŻLIWOŚCI

K R E D Y T  O D  6 , 9 %
NA ZAKUP SAMOCHODU, RÓZWNIEŹ BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH PRZY 

30% UDZIALE WŁASNYM + ATRAKCYJNY KREDYT UBEZPIECZENIOWY 
INVEST-AGENT WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 76 
T E L E F O N Y :  0 -601  701 7 9 1 ,0 7 1 /3 2 2 -4 2 -2 2  Qpoi25«

_ s p r a w d ź
P I  5  n o w y c h  

k r e d y t ó w  g o t ó w k o w y c h
n a j w i ę k s z y  w y b ó r  w e  W r o c ł a w i u  
• t e z  p o ręczyc ie li 

_ ■  bez zg o d y  w s p ó ł m a ł ż o n k a

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

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

C E )

Podwójne płaszcze zewnętrzne 
Powłoki aluminiowane 
Gwarancja wyrobu c

W. Atest PiMotu 
Supercena

0 . 0  c 
a> r !

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU o £
PRODUKCYJNEGO PŁÓCIENNIK OFERUJE: f j |

E ©T Ł U M I K I
u l .  K u d o w s k a  1 5 ,  t e l . / f a x  3 6 3 - 6 1 - 5 6  

MARGO: u l .  S u l m i e r z y c k a  1 5 ,  t e l . / f a x  0 7 1 / 3 5 2 - 9 0 - 3 1  

u l .  P u ł a s k i e g o  4 8 ,  t e l .  0 7 1 / 3 4 4 - 4 0 - 2 6  w .  3 4 0

Zapraszamy do współpracy sklepy, warsztaty itp. 
Ceny producenta!
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AUD1100 AVANT, 1987 r„ 185 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
czerwony, klimatyzacja, 4x4, el. otwierane szyby, el. reguł, 
fotele (z pamięcią), el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
nowa chłodnica, - 14.000 zł. Opole, tel. 0609/28-17-10 

AUDI 100, 1987 r.,>2200 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, I właściciel, do 
małych poprawek, - 5.400 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
AUD1100,1988 r., 203 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metałic, stan dobry, - 7:000 zł. Bielawa, tel. 074/833-44-25 
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, kasetowe klamki, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie, alarm, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 07,1/341-34-35 

AUD1100 OUATTRO, 1988/89 r., 2300 ccm, benzyna, per- 
łowoczarny, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, wnętrze C4, stan b. 
dobry, - 9.300 zł lub zam ienię. Lubnów 124, tel. 
074/819-91-32, 0604/62-32-03 
AUD1100, 1988/89 r ,  2000 ccm, benzyna, zielony meta- 
lic, szyberdach, centralny zamek, wnętrze modelu C4, klam
ki kasetowe, inst. gazowa, zadbany, garażowany, -11.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-80-26 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, klimatyzacja, 
alum. felgi, alarm, • 13.200 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 0604/67-86-93, 075/734-72-65 
AUD1100, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
nowe opony, alum. felgi, stan b. dobry, - 11.800 zi (możli
we raty lub zamiana). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
AUD1100,1990 r., 145 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, 5-cyłindrowy, klimatyzacja, ABS, szy
berdach, centralny zamek, wspomaganie kier., lampy prze- 
ciwmgielne, el. reguł, lusterka, radio Gamma, blokada 
skrzyni biegów, nowe opony, koła zimowe, garażowany, I 
właściciel w kraju, zadbany, - 17.000 zl. Wrocław, teł. 
0501/28-76-07

AUDI 100 AVANT, 1990 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
srebrny, wspomaganie, centr. zamek, alarm, - 16.800 zł. 
Wrocław, 4el. 0501/71-41-55

AUD1100 AVANT, 1990 r ,  2300 ccm, benzyna automatic, 
stan dobry, - 10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, szyberdach, relingi dach., alum. felgi, RM, oryg. 
hak, dzielona tylna kanapa + koła zimowe - 21.000 z l . ., 
tel. 0603/13-09-59
AUD1100 C 4 ,1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, stan idealny, - 17.500 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, ga
rażowany, szyberdach, alarm, el. otw. szyby, -  17.200 zł. 
Legnica, tel. 076/852-29-96
AUD1100 C4, 1991 r ,  srebrny metalic, I właściciel, spro
wadzony w całości, szyberdach, - 19.000 zł lub zamienię. 
Oleśnica, tel. 071/314-48-70
AUD1100 C 4 ,1991 r., 160 tys! km, 2000 ccm, niebieski, 
zadbany, stan b. dobry, sprowadzony w całości, ł właści
ciel, udokum. pochodzenie, - 21.000 zł1 lub zamienię. Sy
ców, tel. 062/785-31-42, 0601/25-58-26 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 163 tys. km, 2400 ccm, diesel, czar
ny metalic, 5-biegowy, ABS, wspom. kierownicy, centralny 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, procon-ten, alarm, we- 
lurowa tapicerka, RM Grundig, I rejestracja w 1992 r., kpi. 
opon zimowych, garażowany, stan b. dobry, - 25.900 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-1
AUD1100 C4, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, autoalarm, wspomaganie, procon-ten, RO Blau- 
punkt, welurowa tapicerka, immobilizer, zadbany, kpi. do
kumentacja, - 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87, 
0601/55-34-50

AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, zadbany, atrakc. wygląd, RM, alarm, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, - 18.400 zł. Wrocław, tel. 
071/338-23-26, 0503/31-99-80 
AUD1100 C 4 ,1991 r., 87 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, beżo
wy metalic, centr. zamek, klimatyzacja, hak, bezwypadko
wy, od pól roku w kraju, -  22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-55
AUD1100 C4, 1991 r j  180 tys. km, 2300 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, radio, szyberdach, 
ABS, radio, zadbany, - 22.000 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
0604/09 39-67
AUD1100 C4, 1991/92 r.. 2400 ccm, diesel. - 22.000 zl. 
Dychów 63. koło Krosna Odrzańskiego, tel. 068/391-38-30 
AUD1100, 1991/92 r., 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. 
dobry, * 22.000 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 

AUD1100 C4» AVĄNT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, sprowadzony w całości, II właści
ciel, ABS. RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, 
wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udokumentowa
ne pochodzenie, stan dobry, -16.500 z ł,  okazja. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45. 071/348-26-11 
AUD1100 C 4 ,1992 r., 185 tys. km, 2500 ccm, TDi, szary 
metalic, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. 
reg. lusterka, szyberdach, RO Blaupunkt, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 24.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-50-49, 0609/40-21-22 
AUD1100 C4, 1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, szary 
metalic, ABS, klimatyzacja i inne dodatki, - 24.500 zł. Świd
nica, teł. 0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zoba

czyć w internecie pod numerem - AC0237 www.autogiel- 
da.com.pl)

O  ALFA ROMEO „ABC-AUTO” dobrze p łaci za auta 
mniej lub bardziej rozbite, także po pożarze lub 
na części • jeżeli chcesz dobrze sprzedać, za
d zw oń . W ro c ła w , te l.  071/311-39-61 lu b  
0602/12-51-35. Transport oczyw iście gratis. Tak
że busy. 01031041 

O  ALFA ROMEO ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA 
KUPIĘ:, całe oraz po wypadku, lekko lub mocno 
rozbite, również uszkodz. mechanicznie i do re
montu blach arki, po pożarze, kradzieży i całko
w icie  rozbite • osob., terenowe, dostawcze, cię
żar. i vany. Jeżeli posiadasz takie auto - dzwoń! 
Załatw iam y w szystkie  form alności i dojeżdżamy 
wszędzie, odbieramy auto własnym transp. gra
tis ! Najlepsze, ceny, gotówka, natychmiast, pro
fe s jo n a ln a  o b s łu g a , te l.  0601/78-82-84, 
0601/21-75-42 non stop 81013451 

AUD1100 C 4 ,1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
perłowozielony metalic, klimatyzacja, ABS, RO, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alarm, wspomaganie, garażowany, 
przegląd do 04.2002 r., blokada skrzyni biegów, kupiony w 
salonie, immobilizer, kpi. dokumentacja, po wymianie ole
jów i pasków, stan b. dobry, - 25.700 zł (możliwe raty). Oła
wa, tel. 071/313-49-83, 0501/54-37-27 

AUD1100 C4, 1992 r., 151 tys. km, 2800 ccm, V6, kolor 
morski metalic, ABS, szyberdach, pełne wyposażenie elek
tryczne, alum. felgi, RO Audi, stylizowany na model A6, - 
24.500 zl. Świdnica, tel. 074/851-40-20, 0605/31-54-33 
AUD1100 C, 1992 r., 2300 ccm, czerwony, klimatyzacja, 
ABS. centr. zamek, alum. fe lg i, RM, oznakowany, 
Mul-T-Lock, alarm, welurowa tapicerka, zadbany, schowek 
na narty, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-19-18 
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r.. 108 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, srebrny metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, ABS, 
hak, relingi dachowe, aluminiowe felgi, - 27.900 zł lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
AUD1100 C 4 ,1992/95 r., 200 tys. km, 2800 ccm, V6, czar
ny, automatic, ABS, wspomaganie kierownicy, klimatronic, 
centralny zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyberdach, aluminiowe felgi, rolety, atrakcyjny wy
gląd, stan techniczny b. dobry, - 28.000 zl. Strzelce Opol
skie. tel. 0602/51-61-16
AUD1100 C 4 ,1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi, bordo
wy metalic, 115 KM, 4-drzwiowy, ABS, serwo, RM, klima
tronic, centr. zamek *  alarm + immobilizer, poduszki pow., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reguł., 6-biegowy, zielone 
szyby, sprowadzony 05.2001 r., po przeglądzie, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 33.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75, 0608/10-08-32 
AUD1100 C 4 ,1993 r., 2400 ccm, diesel, granatowy akryl, 
stan techn. b. dobry, ABS, wspomaganie, 5-biegowy, 4 za
główki, el. otw. szyby i szyberdach, procon-ten, centr. za
mek + pilot, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, radio, 
atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 24.500 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
AUD1100 C4, 1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, welurowa tapicerka, ABS, serwo, RM, el. 
refl., centr. zamek, alarm, immobilizer, I właściciel w kraju, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 32.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-35-47, 0600/34-46-14 

AUD1100 C 4 ,1993 r., 180 tys. km. 2600 ccm, V6, srebrny 
metalic, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, pod. 
powietrzna, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 16", centr. 
zamek. RM, - 29.000 zl. Milicz, tel. 0603/31-62-20 
AUD1100 C 4 ,1993/94 r., 170 tys. km, 2800 ccm, V6, per- 
łowogranatowy, kombi, 180 KM, 2 pod. powietrzne, ABS,

wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby i dach, 
klimatyzacja, dodatki drewniane, kubełkowe fotele, reflek
tory soczewkowe, garażowany, bez wypadku, zadbany, - 
26.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-20-91 
AUD1100 C 4 ,1993/94 r., 173 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, 2 pod. powietrzne, drewno, welurowa ta
picerka, podlokietniki, 2 komputery, 2 zabezpieczenia, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 
071/327-64-53. 0601/70-88-08 
AUD1100 C 4 ,1994 r.. 105 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
kolor stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
alum. felgi, kompletna dokumentacja, klimateonik, alum. 
felgi, stan idealny - 28.500 zl lub w rozliczeniu tańszy. Je
lenia Góra, tel. 0601/71-48-64 
AUD1100 C 4 .1994 r., 112 tys. km, 2800'ccm, V6, grana
towy, limuzyna, wspomaganie, ABS, centr. zamek, kompu
ter, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., roleta, radio ♦ CD, alum. felgi, wykończenia drew
niane, welurowa tapicerka, komplet kół zimowych, alarm, - 
30.000 zł lub zam ienię na tańszy. O leśnica, tel. 
071/398-55-65. 0603/88-88-90 
AUDI 80 SKŁADAK, 1975/92 r., 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, - 2.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ptasz
ków, gm. Kamienna Góra, tel. 0602/28-04-32 
AUDI 80,1978 r.. 1577 ccm, benzyna, czeiwony, 4-drzwio
wy, 4-biegowy. w ciągłej eksploatacji, stan silnika i blacharki 
dobry, nie wymaga napraw, pilne, • 1.800 zl. Lubin, tel. 
076/846-83-89
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, jasnozielony, 4-bie
gowy, po wymianie łożysk i ukł. wydechowego, po remon
cie głowicy, nowa tarcza sprzęgła, do popfawek lakierni

czych, • 2.200 zl. Mirsk, woj. je leniogórskie, tel. 
0604/06-10-43

AUDI 80. 1979 r., niebieski metalic, nowy akumulator, - 
2.500 zl. Bolesławiec, tel. 0608/66-46-69 
AUDI 80. 1979 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, glebokie 
zderzaki i progi w kolorze nadwozia, spoiler, szyberdach, 
przyciemnione szyby, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, spor
towy układ wydechowy, • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/34-69-08. 0606/78-54-64 
AUDI 80 LS. 1979 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny, 4 lata w kraju, 4-biegowy, z urzędu celnego, stan 
dobry. - 3.200 zl. Leśna, tel. 075/721-10-25 

AUDI 80. 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwio
wy, szyberdach, hak, obrotomierz, stan dobry - 2.350 zł 
lub zamienię na Fiata 126p lub inny zachodni samochód, 
nowszy, może być do remontu lub uszkodzony, w tej ce
nie. Marciszów, tel. 075/741-01-73, 0607/50-90-45 
AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm, diesel alum. felgi, szyber
dach, - 3.000 zl/ Opole, tel. 0608/08-73-47 

AUDI 80,1979 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, kpi. dokumentacja (twardy dowód), na białych tabli
cach, - 300 zł. Stary Kisielin, tel. 068/320-15-37 po godz. 
20
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, nowy aku
mulator, opony, po remoncie blacharki w 2000 r., RM Phi
lips, zarejestrowany, - 2.200 zł. Świdnica, tel. 
074/853-60-39
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.700 zł lub zamienię, z 
dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/843-88-40 
AUDI 80,1979 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna po re
moncie i po lakierowaniu, alum. felgi, RM, stan b. dobry, - 
2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-57-36. 0607/09-83-81 
AUDI 80. 1980 r., 1600 ccm, srebrny metalic, - 1.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-56-36
AUDI 80.1980 r., 14 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, zadbany, inst. gazowa, RM + RDS, 4 głośniki, welu
rowa tapicerka, 4 lampy z przodu, atrakcyjny wygląd, - 2.700 
zł. Jelenia Góra, tel. 0503/04-80-36 '
AUDI 80, 1980 r., 1600 ccm, - 3.000 zł. Stolec, tel. 
074/815-91-40
AUDI 80,1980 r.. 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, po remoncie blacharki, dużo nowych części, hak, 
aktualny przegląd, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, I 
w łaścic ie l, stan dobry, - 2.150 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-23-27

AUDI 80, 1980 r., 150 tys. km, 1600 ccm, niebieski, po 
wymianie pompy wody, łożysk, klocków hamulcowych, stan 
dobry, - 2.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. 
Wrocław, tel. 071/372-02-51
AUDI 80,1980 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, turku- 
sowozielony, 2-drzwiowy, po lakierowaniu w 2000 r., po wy
mianie amortyzatorów i paska rozrządu, aktualny przegląd 
(do 2002 r.), I właściciel w kraju, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
372-01-91
AUDI 80, 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, za
dbany, nowe sworznie, końcówki i ukl. wydechowy, ekono- 
mizer, alarm, skórzane fotele, ciemne szyby, po wymianie 
oleju, kołpaki, stan dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0609/47-97-79
AUDI 80 COUPE, 1981 r., 130 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, po kapitalnym remoncie silnika i zawiesze
nia, ciemne szyby, szyberdach, ekonomizęr, 2-drzwiowy. 
spoiler, dodatkowe światło .stop', półka głośnikowa, ża
rówki H4, tylne pasy bezwładnościowe, tylna szyba ogrze
wana, nowe opony, atrakc. wygląd, ekonomiczny, - 3.200 
zł. Bielawa, tel. 074/645-36-87, 0603/81-53-63 
AUDI 80, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, hak, dod. 
światło .stop*, przegląd do 08.2001 r., welurowa tapicer
ka, ekonomiczny, • 5.000 z l Lubań, tel. 075/721-54-75 
AUDI 80,1981 r„ zielony, szyberdach, welurowa tapicer
ka, 5-biegowy, - 2.100 zł. Lubin, tel. 076/749-70-24 po godz. 
16 .
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, alum. felgi 15", 
przyciemnione tylne światła, ozdobna końcówka ukł. wy
dechowego, szyberdach, 4-drzwiowy, błacharka do małych 
poprawek, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p od 1990 
r„  w tej cenie. Wrocław, tel. 0502/94-31-83 
AUDI 80,1981/99 r.. żółty metalic, nowy akumulator, nowe 
opony, po remoncie zawieszenia, sprzęgła, hamulców, bla
charki i malowaniu, wymiana silnika w 1999 r., z dokumen
tacją, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, hak, radio, gło
śniki, tylna szyba ogrzewana, • 1.950 zl. Wrocław, tel. 
071/787-89-68
AUDI 80.1982 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony 
metalic, do remontu, hak, szyberdach, sportowa kierowni
ca, - 1.500 zł. Stary Kisielin, tel. 068/320-15-37 po godz. 
20
AUDI 80 GLS, 1983 r., 18 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
ciemnomorski, wymienione oleje, nąwe opony zimowe. RO, 
stan techn. b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię na inny, die
sel. Chojnów, tel. 076/818-19-33 
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, ciemne szyby, welurowa tapicerka, pokrowce, 
stan b. dobry, - 4.300 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/755-90-47. 0608/79-71-92 

AUDI 80,1983 r.. 1300 ccm, benzyna. - 2.000 zł. Wrocław, 
ul. Karwińska 8
AUDI 80.1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, RO, stan nadwozia b. dobry, do wymia
ny 2 amortyzatoiy - 3.900 zł *  Fiat 126p, 1986 r. - 700 zł, 
kpi. dokumentacja lub zamienię na Poloneza Caro z 1994 
r. z inst. gazową. Nysa, tel. 077/433-94-63 
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, nowy akumula
tor, przegląd do 05.2002 r.. alarm, błacharka do małych 
poprawek, techn. sprawny, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-31-91
AUDI 80.1984/85 r;, 13 tys. km, 1600 ccm, biały, szyber
dach, 5-biegowy, alum. felgi, stan techn. b. dobry, • 3.900 
zł lub zamienię na Fiata 126p, Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-29
AUDI 80.1985 r. 1300 ccm, czerwony, szyberdach, 3. świa
tło .stop’ , kpi. kół z oponami zimowymi Kormoran Winter, 
RO, przegląd techn. był wykonany 25.05 br, - 5.900 zł. Wał
brzych, tel. 0605/28-08-08
AUDI 80.1985 r.. 1800 ccm, biały, szyberdach, centr. za
mek, el. oM. szyby, spoiler, dodatkowe światło .stop', we
lurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, • 8.300 zl. Dzier
żoniów, tel. 074/645-61-26
AUDI 80, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, model 
przejściowy, śzyberdach, RM, dodatkowo 4 felgi + opony 
Kormoran Winter, po remoncie zawieszenia przedniego, 
nowe klocki hamulcowe, po przeglądzie techn., kpi. doku
mentacja, dodatkowe światło stopu, bagażnik na narty, - 
5.900 zł. Wałbrzych, tel. 0605/28-08-08 
AUDI 80,1985/86 r„ 260 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
model przejściowy, zarejestrowany do 06.2002 r.. stan do
bry, -  6.400 zł. Bielawa, tel. 074/833-76-89 po godz. 20 

AUDI 80,1985/86 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zło
ty metalic, in s i gazowa, alarm, centr. zamek, welurowa ta
picerka. 5-biegowy, 4 zagłówki, hak, b. oszczędny, stan b. 
dobry, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 0602/63r54-25 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, metalic, alum. fel
gi, 5-biegowy, oszczędny, stan b. dobry, - 9.500 zl. Kamien
na Góra. tel. 075/744-41-22
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm; benzyna, złoty, zadba
ny, welurowa tapicerka, szyberdach. nowe amortyzatory i

klocki hamulcowe, stan b. dobry, - 6.750 zł lub zamienię 
na tańszy, Fiata 126p, inny. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54

O  AUDI 80,1987 r., 1600 ccm, szary metalic, szy
berdach, 5-biegowy, stan b. dobry, • 10.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026321

AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy, centralny za
mek, el. reg. reflektory, stan dobry - 9.900 zł lub zamienię 
na inny. nowszy. Lwówek śl., tel. 075/782-28-60 
AUDI 80.1987 r., 192 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, oznakowany, alarm ♦ pilot, nowy układ wydechowy, RM 
+ głośniki, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, garażowany, za
dbany, • 12.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-57-50 
AUDI 80 B4, 1987 r., 163 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-biegowy, RO, 4 głośniki, ekonomiczny, przerobio
ny, przód B4, sprowadzony w 1994 r., stan b. dobry, - 
10.500 zł lub zamienię na tańszy albo uszkodzony. Lesz
no, tel. 065/573-84-09
AUDI 80 B3. 1987/88 r„  130 tys. km, 1600 ccm oryg. la
kier, oznakowany, alarm, immobilizer, RM, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, stan techn. idealny, 
atrakc. wygląd, estetyczne wnętrze, - 9.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-76-91, 0606/57-02-08 

AUDI 80 B 3 ,1987/88 r., 165 tys. km, 1800 ccm, biały, ob
rotomierz, atermiczne szyby, RM, kpi. dokumentacja, - 
8.600 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/352-83-90
AUDI 80 SKŁADAK, 1987/97 r., 173 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, hak, szyberdach, atrakc. wygląd, •- 
9.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-77-48, 0607/54-48-80 
AUDI 80 B3. 1988 r., biały, stan techniczny dobry, prawa 
strona auta do poprawek lakierniczych, wspomaganie kie
rownicy, podgrzewane przednie siedzenia, - 8.700 zł. Odo
lanów. tel. 062/739-32-02 lub 0502/12-00-51

AUDI 80.1988 r., 160 tys: km, 1800 ccm, benzyna, perło- 
wogranatowy, el. otw. szyby, alum. felgi, szyberdach, ciem
ne szyby, ciemne lampy, obniżony, białe tablice - 2.500 
DEM. Rawicz, tel. 0600/11-03-26 
AUDI 80.1988 r., srebrny metalic, garażowany, stan ideal
ny, oznakowany, -11.500 zł lub zamienię na inny, do 2.000 
zł. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-48-93 
AUDI 80.1988 r., 220 tys. km, 1760 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, stan dobry, bez wypadku, składak, szy
berdach, alarm, komplet kół zimowych, -12.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0602/66-04-02
AUDI 80, 1989 r., 204 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
szyberdach, alarm, centr. zamek, radioodtwarzacz orygi
nalny, welur, -  10.100 zł. Kalisz, tel. 062/760-28-96, 
0603/17-29-38
AUDI 80 B3, 1988 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna* 
biały, nowy akumulator, szyberdach, RM, halogeny oryg. 
w zderzaku, stan b. dobry, -10.500zł. Dariusz Kulig, 58-400 
Kochanów, gm. Kamienna Góra, ul. Polna 17 
AUDI 80 B 3 ,1988 r.. 1800 ccm, benzyna, biały, w kraju od 
94 r., przód Audi 90. 5-biegowy, alum felgi, oryg. lakier, 
pokrowce .miś', Mul-T-Lock, przegląd do 01.2002 r., ma
ska i błotnik do poprawek, zawieszenie przednie i ukl. wy
dechowy do remontu, w ciągłej eksploatacji, - 6.900 zł. 
Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, 
hak, RM, el. reg. lusterka, sprow. w całości, kpi. dokumen
tacja, I właściciel w kraju, zadbany, stan dobry - 10.900 zł. 
Parowa, gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-59 po godz.15 
AUDI 80.1988 r.. 1800 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, obrotomierz, alarm, 
lotka, alum. felgi, - 12.0Q0 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
0604/30-59-83
AUDI 80.1988 r., 192 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel 
kierowcy, RM,Pioneer, (todłokietnik, Mul-T-Lock, stan b. do
bry, - 11.500zł. Wrocław, teł. 071/325-02-79 po godz. 16 
AUDI 80 B 3 ,1988/92 r., 182 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi 15' + kpi. kół zimowych, RM Sony, 
reguł. wys. mocowania pasów i fotel kierowcy, nowe tar
cze, szczęki i klocki hamulcowe, nowe paski, instalacja

gazowa, przegląd do 06.2002 r., zadbany, stan b. dobry, -
11.000 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0607/35-41-69 

O  AUDI 80,1989 r., 2000 ccm, ko lor gra fitowy me
ta lic , centr. zamek, wspomaganie, -13.500 z ł lub 
zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026551

AUDI 80. 1989 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 5-bie
gowy, RM, szyberdach, • 12.800 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0604/67-86-93, 075/734-72-65 
AUDI 80.1989 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, alum. 
felgi, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, oryg. lakier, serwi
sowany, stan idealny, - 10.800 zł. L ipniki, tel. 
077/431-25-60, 0606/24-67-72 
AUDI 80 B 3 ,1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, spro-. 
wadzony w całości, el. otw. szyberdach, RO, stan dobry, -
1.1.000 zł. Bogatynia, tel. 0503/02-29-26
AUDI 80 B 3 ,1989 r., benzyna, biały, - 11.800 zł. Brocho- 
cin, gm. Ciepłowody, tel: 074/810-31-68. 0603/87-02-77 
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, benzyna, perlowoburgundo- 
wy, szyberdach, RO + głośniki, po tuningu, 115 KM, spo
iler, dodatkowe światło .stop', I właściciel w kraju, bez wy
padku, -  10.500 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-40 
AUDI 80.1989 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, szyberdach, 5-biegowy, oznakowany, spiler tyl
ny, centr. zamek, wspomaganie, stan dobry, - 9.900 zł. Kru
szyn k. Bolesławca, tel. 0602/85-37-64 
AUDI 80 B3, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, granatowy' 
metalic, I właściciel, bez wypadku, garażowany, szyber
dach, alarm, 4 zagłówki, RO, nowe amortyzatory i opony, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 
9.900 zl lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-60-09. 0606/50-19-62 
AUDI 80 B3, 1989 r.v 1800 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, szyberdach, hak, w Polsce od 97 r., welur, RO, nowy

akumulator, rozrząd, ocynk, obrotomierz, udokum. pocho
dzenie, - 9.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-41 po 18. 
0502/62-38-83
AUDI 80.1989 r.. 1600 ccm, TD Intercooler. srebrny meta
lic. pełne wyposażenie elektr., centr. zamek, garażowany, 
nie ekploatowany od 4 miesięcy, - 13.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/842-23-65, 0607/38-61-32 po godz. 20 
AUDI 80,1989 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk instalacja 
gazowa, komputer, szyberdach, wspomaganie, RM, gara
żowany, serwisowany, komplet nowych opon zimowych, 
stan b. dobry,- 13.500 zł: Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna centr. 
zamek, zadbany, -13.000 zl. Żerniki Wr., tel. 071/311-31-02 
AUDI 80 B 3 ,1989/90 r„ 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, alarm, kpi. dokumen
tacja, zadbany, - 14.500 zł. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80,1989/90 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
morski metalic,‘ centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
spoiler, hak, ocynkowana karoseria, garażowany, stan b. 
dobry, -  12.700 zl. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/05-60-87
AUDI 80 B 3 .1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, metalic, wspo
maganie, nowe opony, + komplet kół zimowych, automa
tic, reg. reflektory, stan b. dobry, -11.500 zl. Biedrzychowi
ce 54, gm. Olszyna, tel. 075/722-15-34 
AUDI 80 B3, 1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, biały. 115 
KM, wspomaganie, alarm, odcięcie zapłonu, obniżony, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, -13.800 zł lub zamienię. Choj
nów, tel. 076/819-15-07 .
AUDI 80 B 3,1990 r., 174 tys. km, 1600 ccm, zielony, centr. 
zamek. Mul-T-Lock, spoiler, garażowany, sprowadzońy w 
całości* - 13.500 zł. Czerna, te ł: 075/736-34-07. 
0605/08-02-89
AUDI 80 B3, 1990 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, scho
wek na narty, dodatkowo 3 zegary, olej, ciśnienie, temper., 
kpi. opon zimowych, alum. felgi, dodatki skóry, techn. 
sprawny - 13.000 zl. Długołęka, tel. 071/398-76-26 
AUDI 80 B 3 ,1990 r., 128 tys. km, 1600 ccm, turbo D, sza
ry metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, stan-dobry, - 
15.900 z ł (możliwe raty). Dzierżoniów, tel. 074/831-12-30, 
0606/93-99-40
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AUDI 80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna,-11.800 
zł. Oława, teł 071/313-92-38 
AUDI 80.1990 r., 142 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., RO, alarm, szyberdach, kpi. 
opon zimowych, - 16.200 zł. Pieszyce, teł. 0601/95-82-00 
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, turbo D, złoty metalic, wszyst
kie el. dodatki, -13.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Pru
sice, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 

AUDI 80 B-3, 1990 r„ 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. 
refl., szyberdach, hak, halogeny, obrotomierz, RM Audi, 
5-biegowy, oryg. dodatkowe zegary, ocynkowany, drewnia
ne dodatki, właściciel niepalący, zadbany, przegląd do 
05.2002 r., w rozliczeniu Fiat 126p - 16.000 zł. Siekier
czyn, tel. 075/724-42-42
AUDI 80, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, przód B4, 
spoilery, - 12.900 zł lub zam ienię. Wrocław, tel. 
071/784-50-49
AUDI 80,1990 r., 176 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, I właściciel w kraju, stan dobry, szyberdach, 
centr. zamek + alarm + 2 piloty, oryginalne radio, blokada 
skrzyni biegów, - 15.400 zł. Z ie lona Góra, tel. 
068/326^31-20 w godz. 20-23, 0601/76-83-86 
AUDI 80 OUATTRO, 1990 r„ 154 tys. km, 3600 ccm, bor
dowy, alarm, tapicerka skórzana, klimatyzacja, pełne wy
posażenie elektryczne, centr. zamek, szyberdach, RM + 6 
głośników, w kraju od 12.1999 r., przegląd do 05.2002 r, • 
19.500 zł, Zielona Góra, tel. 0502/09-84-23 
AUDI 80,1990/91 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi, ABS, wspomaganie kier., komputer, pod
grzewane fotele, alarm, immobilizer, sprowadzony w cało
ści, silnik 195 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 
metalic, wspomaganie, centr, zamek, klimatyzacja, dodat
kowe zegary, fotele Recaro, magnetyzer, alum. felgi + alum. 
felgi, z oponami zimowymi, przód B4. stan idealny,:-16.900 
zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 0501/44-85-92 
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, 
alum. felgi, RM, w kraju od tygodnia, - 18.800 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/43-85-45
AUDI 80 B 3 ,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, benzyna bezołowiowa^wspomaganie kier., katali
zator, szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, 4 zagłów
ki, hak, RO, alarm, reguł. wys. mocowania pasów, tunel na 
narty, dzielona tylna kanapa, ciemne wnętrze, sprowadzo
ny w całości, garażowany, zadbany, - 16.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-62-87

AUDI 80,1992 r„ 1900 ccm, czerwony, szyberdach, klima
tyzacja, alum. felgi Borbet 19 cali, pełna elektryka, 2 pod. 
powietrzne, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-67-99 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 108 tys. km, 2000 ccm, wtiysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, • 
18.600 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 190 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie elektr., radio, wspomaganie, alum. felgi, po tuningu 
w Niemczech, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 27.900 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0606/97-93-24 
AUDI 80 B 4 ,1992 r ,  120 tys. km, 2000 ccm, kolor morski 
metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, bez wypad
ku, el. reg. reflektory, stan idealny, - 19.300 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.)., tel. 0607/48-22-67 
AUDI 80 B 4 ,1992 r. centr. zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, stan dobry, - J8.500 zł. Iłowa Żagańska, tel. 
068/360-14-44

AUDI 80 COUPE, 1992 r.,.124 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, perlowozielony metalic, wszystkie el. dodatki, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, ABS, stan b. dobry, • 20.500 
zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-97, 0605/78-94-38 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, 
wspomaganie, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 17.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
AUDI 80 B4, 1992 r., 112 tys. kmt 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 ty
godnia, I właściciel, stan idealny, - 17.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb’.). Rawicz, tel. 0604/86-48-31 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, alarm, w kraju od 2 dni, stan b. dobry, • 23.500 zł. 
Sobótka, tel. 0602/55-43-77
AUDI 80 B4r 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, ABS, wspom. kierownicy, szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, halogeny, procon-ten, tarcze 
przednie i tylne, alum. felgi, I właściciel w kraju, - 20.000 
zł. Wałbrzych/teł. 074/841-05-83 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2300 ccm, czarny metalic, pełne wy
posażenie, RM, alarm, felgi + opony zimowe, - 18.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 0503/59-79-00 

AUDI 80 B4, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna *  
gaz, granatowy, wspomaganie kier., centralny zamek, inst 
gazowa, hak, oryginalne radio, zadbany, - 19.500 zł. Wro
cław, tel. 071/789-43-84, 0501/47-37-01

A U T O  H A N  D E L  A L E X
66-200 Świebodlin, ul. Żymierskiego 22 
KUPNO - SPRZEDAŻ - ZAMIANA

marka................................  poj............... i ........
RENAULT L A G U N A ............................  1 ,8 ......... ..............
MITSUBISHI C O L T ................  1 ,6 ........................
OPEL ASTR A  K O M B I......................... 1 ,6 ........................
FIAT 1 2 6 p .................................................. 650  ...............
DAEW OO M A T IZ ...................................  800  .....................
DAEW OO N U B IR A ................................ 1,6   1999     27.500
NISSAN M A X IM A .............................   3 ,0    1991    14.000
DAEW OO PO LO NEZ A T U .................  1,6     1999   13.600
RENAULT 1 9 ...................   1 ,8 ................... =v................1991     6 .500
OPEL C O R S A  ..............   1/4   1990     6.400.
HONDA C M C ...................    1,5   1990    6 .000

OPO12562
rok prod..................................................... cena
1996 ....................................................  18.800
1994 ....................................................  14.300
1999 ....................................................  28.500
1999 ......................................................  7.300
2000 ....................................................  19.800

POLO NEZ CARO R O V E R ..................  1,4 .
RENAULT T W IN G O ..............................  1,2 .
O PEL A S T R A  ............  1,6 .
V W  G O L F .................    1,6 .
FIAT T E M P R A     1,6 .

...................  1995   , ..........6 .500

...................  1995   9.900

...................  1992   9.900
   1990   8.400

  1991 ..............    7 .000
NISSAN 100  ........................................  1,6    1994 .;.............   13.500
FIAT 1 2 6 p .......................;........................   6 50     1995      4 .900
O P E LV E C TR A   .......................     1,6   1993   11.300
SEAT IB IZ A .................................    \ ,2  ....... .  1990    4 .900
DAEW OO LANOS ...........................    1,5 ....... .. .1 9 9 7  .......................    13.800
FIAT T IP O .................................................. 1.4   1988   4 .900
OPEL O M E G A .............* .........................2 ,3  D ..............................  1988     5.900
RENAULT M A S T E R ................................ 2 ,5  D ...............................  1988      5.900

AUDI 80, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, automatic, wspomaganie kier., szyberdach, spo- 
iler, dodatkowe światło .stop*, centralny zamek, garażo
wany, • 13.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-36-34, 
0606/47-68-03
AUDI 80, 1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, 
wspomaganie, obrotomierz, el. reg. reflektory, alarm, 
Mul-T-Lock, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -14.400 
zł. Lubin, tel. 076/840-86-59, 0603/17-79-16 
AUDI 80 B3, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, szyberdach, atermiczne szyby, 
el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, immobilizer, RO, 
5-biegowy, sprowadzony w całości, w kraju od 6 mies., ga
rażowany, sten b. dobry, - 15.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/771-93-64, 0602/63-39-69 

AUDI 80, 1991 r ,  granatowy, - 12.800 zł. Paczków, tel.
0606/13-J7-0S_____________
AUDI 80,1991 r., 117 tys. km, 1800 ccm, S, srebrny, alum. 
felgi, immobilizer, alarm, el. reg. reflektory, blokada skrzy
ni biegów, oryg. przebieg, II właściciel w kraju, stan ideal
ny, -14.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-02-94,0503/06-76-12 

AUDI 80 AVANT, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
alarm, centr. zamek, I właściciel w kraju, spoiler z dod. świa
tłem .stop", - 14.000 zl. Wrocław, tel. 071/322-18-67 
AUDI 80 B4, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, - 21.000 zł. 
Dychów 63, kóło Krosna Odrzańskiego, teł. 068/391-38-30

AUDI 80 B4, 1992 r., 144 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metaliG, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, udokum. pochodzenie, koła zimowe, • 18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/333-72-59, 0603/52-76-09 •
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, nowe opony, RO, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, nie zarejestrowany w kraju, - 
18.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-24-25, 0501/19-38-86 
AUDI 80 B4, 1992 r., 131 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, el. reg. lusterka i szyby, el. szyberdach, wspomaga
nie, hak, - 16.700 zł. Wrocław, tel. 0503/65-92-29 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, pro
con-ten, poduszka powietrzna, szyberdach, el. reg. luster
ka i reflektory, automatic, alum. felgi, I właściciel, kpi. do
kumentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, - 18.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-24-30, 0601/87-24-98 
AUDI 80 B 4 ,1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, czarny meta
lic, wspomaganie, alum. felgi, alarm, 115 KM, szyberdach, 
- 17.400 zł. Kruszyna, tel. 077/412-56-42 
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, atramentowy 
metalic, 115 PS, książka serwisowa, szyberdach el., alum. 
felgi, ABS, RM, centr. zamek, w kraju od tygodnia, oclony, 
stan idealny, • 21.400 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie kierownicy, ABS, el. otw. szy-

Auto le@sing tel. 07? 25%W9t 
M M x  071 Z M iW

OKRES UMOWY

OPŁATA WSTĘPNA

PLN I:ur
24 m 1 S I
20% 25%

U P R O S Z C Z O N E  P R O C E D U R Y

PALIWO NA 
WAKACJE

by i dach, relingi dachowe, roleta bagażnika, RO CD Blau- 
punkt, centralny zamek i alarm, w kraju od 3 tygodni, oclo
ny na nowych warunkach, • 26.400 zł. Głogówek, tel. 
077/437-20-01
AUDI 80 B4, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaga
nie, el. reg. reflektory i szyberdach, centr. zamek, RO Pio
neer, - 18.500 zl. Kłodzko, tel. 0601/99-62-90 
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 147 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, wspomaganie kier., RO, aluminiowe felgi 16”, el. 
otwierany szyberdach, garażowany, zadbany, stan b. do
bry, - 22.000 zł. Krapkowice, tel. 077/466-23-99, 
0602/75-60-22
AUDI 80 B4, 1993 r., 146 tys. km, 2000 ccm* butelkowy, 
RO, stan b. dobry, centr. zamek,'wspomaganie, el. reg. 
lusterka, szyberdach, podgrzewane fotele, welurowa tapi
cerka, - 17.200 zł. L ipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
AUDI 80 B4, 1993 r., 162 tys. km, 2600 ccm, V6, zielony 
metalic, bez wypadku, koła zimowe, zadbany, - 27.000 zł. 
Oława, tel. 0604/25-19-08
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 130,tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo-, 
czarny, centr. zamek, el. otwierany szyberdach, el. reg. lu
sterka, wspomaganie kier.; dzielona tylna kanapa, alum. 
felgi, w kraju od roku, hak, spoiler, dodatkowe światła .stop"
- 23.800 zł lub zamienię na VW Golfa III benzyna, 5-drzwio- 
wy, do 15.000 zł może być uszkodzony. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-81-76, 0604/66-58-22 
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 145 tys. km, 1400 ccm, turbo D, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, halogeny 
w zderzaku, dzielona tylna kanapa, w kraju od tygodnia, • 
24.300 zł. Śtrzegomiany, tel. 071/390-35-96 
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, stan idealny, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
aluminiowe felgi, RM Grundig *  głośniki, wspomaganie kier., 
zderzaki w kolorze nadwozia, procon-ten, • 21.900 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
AUDI 80 AVANT, B4, 1993/94 r., 174 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, czerwony, bez wypadku, tydzień w kraju, książka ser
wisowa, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
alum. felgi, el. otw. dach, relingi dachowe, hak, roleta, ra- * 
dio Audi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 29.500 zl lub 
zam ienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-65-86, 
0601/58-20-80
AUDI 80 B 4 ,1993/94 r ,  2000 ccm, benzyna, czerwony, - 
22.500 zł lub zamienię na dostawczy, do 10.000 zl. Po
znań. tel. 061/847-37-21

AUDI 80 B 4,1993/94 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielo
ny metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. reg. szyberdach, welurowa tapicerka, w kraju 
od 2 tygodni, po przeglądzie, - 26.500 z ł , kup. zwoln. z 
opl. skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 

AUDI 80 KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km. 1900 ccm, TDIV 
zielony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 5 lat, 
wspomaganie kier., ABS, napinacze pasów, el. reg. reflek
tory, szyberdach, dzielone tylne siedzenia, hak, alum. fel
gi, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 26.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/328-74-76 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - A00517 www.autogiel- 
da.com.pl)

AUDI 80 B 4 ,1994 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, metalic, 
115 KM, ABS, wspomaganie, el.,otw. szyby x4, el. otw. szy
berdach, podgrzewane fotele i lusterka, klimatronic, 2 pod. 
powietrzne, RM + 6 głośników, 2 alarmy, komputer, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, żalu
zja tylnej szyby, halogeny, - 25.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/97-16-00
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 121 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, dzielona tylna kanapa. 
Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, 
alarm, immobilizer, sprowadzony w .całości, pełna doku
mentacja, garażowany, - 30.000 zł. Jelenia Góra; tel. 
075/755-46-70,075/761-19-61 po godz. 16.0601/56-78-57 
AUDI 80 KOMBI, 1994 r., 108 tys. km, 2000 ccm. zielony 
metalic, I właściciel, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, RM, aluminiowe felgi, drewno, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 23.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 67 tys. km, granatowy metalic, ABS, 
centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
RM Blaupunkt, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
23.000 zł. Leszno, tel. 065/543-43-84, 0603/59-69-88 
AUDI 80 B4, 1994 r., 110 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alarm, - 29.000 zł lub zamienię na sam. prod. francuskiej, 
4-drzwiowy, diesel. Wrocław, tel. 071/354-28-26 

AUDI 80 B 4,1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor gra
fitowy metalic, I właściciel w kraju, ABS, poduszka pow., 
szyberdach, alum. felgi, radio, alarm, centr. zamek, hak, 
książka serwisowa, kpi. dokumentacja, • 32.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/72-79-53

AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebr
ny metalic, el. reg. szyberdach, w kraju od 3 mies., wspo
maganie kier., obrotomierz, ABS, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, alum. felgi, alarm, centr. zamek, serwisowa
ny, - 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 '

AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, perłówo- 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi (gwiazdy), 
centr. zamek, alarm, immobilizer, serwo, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, - 21.900 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. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kpi. 
dokumentacja, alum. felgi 16". RM z RDS, alum. felgi, - 
24.700 zł. Rawicz, teł. 0605/22-90-19 
AUDI 80 B4, 1994/95 r.. 1900 ccm, TDi, kolor butelkowy 
metalic, 2 poduszki pow., el: otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, centr. zamek, ABS, alum. felgi, stan b. dobry, 
w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, - 32.500 zl. Sobótka, 
tel. 0602/55-43-77
AUDI 80 AVANT, 1994/95 r., TDi centr. zamek, ABS, klima
tyzacja, sprowadzony w całości, - 29.000 zł lub zamienię. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-95-40 

Ó  AUDI 80 B 4 ,1995 r., 2000 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, poduszka pow., ABS, szy
berdach, alum. fe lg i, • 24.900 zł lub  zamienię. 
Ż a ry , u l. O k rze i 9 , te l.  068 /374-27-97 , 
0602/79-49-88 87026301

AUDI 80 B4 KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic* el. otw. szyby, alarm, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, stan dobry, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
0605/28-37-76
AUDI 90,1986 r., 2000 ccm, czerwony, szyberdach, cent 
zamek, wspomaganie, welur, -  6.000 zł lub zamienię na 
inny. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
AUDI 90,1987/88 r ,  230 tys. km, 2000 ccm, złoty metalic, 
aluminiowe felgi, szyberdach, centralny zamek, wspoma
ganie kierownicy, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, in
stalacja gazowa na gwarancji, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-17-64, 0603/21-43-40 

AUDI 90 OUATTRO, 1988 r., 170 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, czarny metałtc, skórzana tapicerka, ABS, klimatro-

M TANIE SAMOCHODY Z NIEMIEC
90 km od przejścia granicznego Olszyna - FoRst 
zjazd z autostrady - Lubbenau 30 km, McDonald 

tel. kom. 0049/162/4546838, tel. 0049/35454/7399
marka ......................rok ............ przebieg opis  .........................          cena
OPEL ASTRA KOMBI..................92............. 170 tys......... biały, c.Ł, wspom. kier., szyberdach.....................................................  2.950 DM
OPEL ORSA..............................92............. 105 tys......... czerwony, RO, 5-drzw.........................        1.950 DM
FIAT TEMPRA.................... ........94/93 .......  95 tys............niebieski, c.z., wspom. kier., RO SONY................................................. 2.950 DM
FORD SCORPIO........................92............. 170 tys......... niebieski met, cz, wspom kier., RO, szyberdach, ałun. felg........................ 2.950 DM
FORD ESCORT KOMBI..............94............. 150 tys......... tukusowy met., pod pcw., cz, wspom. kier., RO, szyberdach...................... 4.900 DM
RENAULT 19 R T    94...........  150 tys......... niebieski met, cz ., wspom. kier., tempomat, alum. felgi, 2-drzw„ el.

otw. szyby, szyberdach. sportowy............................................. .........  3 990 DM
RENAULT 19 R T ...................... . 94/95 ......  95 tys  czerwony met. I właściciel, c z., wspom. kier. RO.

el. otw szyby. 5-drzw. .............. .....................  4 800 DM
CITROEN AX........... !................ 9 5 ............. 105 tys  czerwony met., rado. 5-drZw. .......................................................... . 2 950 DM
CITROEN AX.............................  92...........  105 tys......... czarny. 5-drzw. RO ............................................................................  1 450 DM

Wszystkie samochody posiadają TUVI katalizatory. Możliwe zamówienie!
Informacje Fax 0049/35454/7399 - mówimy po polsku
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nic, pełne wyposażenie elektryczne, RO, alum. felgi, centr.- 
zamek, alarm, - 14.500 zł. Psary, tel. 0501/22-08-69 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00533 www.autogielda.com.pl)
AUDI 90,1988 r., 2000 ccm, granatowy, aluminiowe felgi, 
spoiler, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy wydech, 
alarm, radioodtwarzacz ♦ pilot, centralny zamek, -11.500 
zl lub zamienię na Forda Transita, diesla. Wrocław, tel. 
0607/76-88-06, 0607/42-45-67 
AUDI 90.1989 r., 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo- 
ny, insL gazowa, stan b. dobry, -12.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-58-42
AUDI 90,1990 r., 157 tys. km, 2300 ccm, czarny metalic, 
centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., klimatyzacja, drewno, szyberdach, 4x4, 
podg. fotele, alum. felgi 16' (Borbet), przód B4, atrapa 
Kamei, ciemne szyby, atrakc. wygląd, sprowadzony w ca
łości, • 16.900 zł. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/62-29-64
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 140 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
czarny, 180 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, klima
tronic, obniżony, reflektory soczewkowe, po tuningu, 4x4,
-14.000 zł lub zamienię na busa. Lubin, tel 0605/07-47-04, 
0603/21-77-41
AUDI 90 B 3 ,1990/91 r., 2300 ccm, benzyna, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, komputer, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, welurowa tapicerka, spoiler, ha
logeny, 5-cylindrowy. 4-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan 
dobry. - 12.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-83, 
0602/50-64-80
AUDI 90 OUATTRO, 1990/91 r., 166 tys. km, 2300 ccm, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 13.800 zł. Wro
cław, tel. 0502/87-09-11
AUDI 90 OUATTRO, 1990/94 r., T80 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czarny metalic. 137 KM, składak, 4x4, el. otw. szyby i 
reg. lusterka, wspomaganie kier., podg. fotele, kpi. kół zi
mowych, RO CD Blaupunkt + wzmacniacz Alpine, sporto
we zawieszenie, - 16.000 zł. Głogów, tel. 0602/32-88-42, 
076/833-88-10 po godz. 20 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00543 www.auto- 
gielda.com.pl)
AUDI A3, 1997 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, 
techn. sprawny, po przeglądzie głównym serwisowym, przy
ciemnione szyby, ABS, szyberdach, 2-drzwiowy, pakiet el., 
fabr. zestaw muzyczny, alum. felgi 2 kpi., poduszki pow., 
kubełkowe fotele, rok w kraju - 36.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-02-65, 0502/43-45-84 

O  AUDI A 3 ,1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, V5 20V, 
perłowoczarny, w  kraju od listopada 2000 r., ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. pow ietrz
ne, skóra, lampy ksenonowe, k lim atron ic, po tu 
ningu, spoilery Rieger, zawieszenie H&R, c iem 
ne szyby, alum. felgi 9 x 1 6  (szeroki rant), • 51.500 
z ł , do uzgod.. Trzebnica, te l. 0501/48-25-65, 
0607/30-62-32 82001291

O  AUDI A 3 ,1998 r., 1900 ccm, TDI, granatowy me
ta lic, kata lizator, radio, wspom aganie, el. otw. 
szyby, k lim atron ic, alum. fe lg i, dom ykanie szyb 
kluczykiem, uszkodzony, 4 pod. powietrzne nie
n a ru s z o n e , • 29.500  z ł. W roc ław , te l.  
0604/68-57-28 02027081

AUDI A3, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowo
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 49.000 zł., tel. 
0600/24-08-00
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., klimatronik, fotele Reca
ro, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + p ilo t ABS, 
spoilery Kamei, alum. felgi 15”, - 62.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/73-55-88

AUDI A 3 ,1999 r., 44 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło- 
wogranatowy, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, 
klimatyzacja, alum. felgi, komputer, 4 pod. powietrzne, stan 
idealny, - 38.000 zł. Wrocław, Jel. 0609/37-1-7=05----------- —

AUDI A 4 ,1994/95 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, radio *  8 głośników, nowe opo
ny, zadbany, w kraju 4 lata, - 34.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/20-05-51
AUDI A4, 1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka pow., pełne wyposażenie 
elektr., drewno, czarna skóra, - 39.000 zł. Kalisz, tel. 
062/765-32-70, 0605/08-27-99 
AUDI A 4 ,1995 r., 92 tys. km. 1800 ccm, 20V, ciemnogra
natowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronic, wspomaga
nie, centr. zamek, reg. kierownica, fotele, wskaźnik tem
peratury zewn., RM, • 39.000 zł. Leszno, tel. 0605/23-98-80 
AUDI A4, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 20V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 39.000 zł. Choj- 
nów, tel. 076/817-72-45, 0607/37-55-43 /
AUDI A 4 ,1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, bez wypadku, drewno, pełna elektryka, immobili
zer, stan b. dobry, - 43.000 zł lub zamienię na busa. Dzier
żoniów, tel. 074/83^-92-76, 0605/53-23-20 
AUDI A 4 ,1995 r., 91 tys. km, 16Q0 ccm, benzyna, perło
woczarny, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, hak, w kraju od 6 miesięcy, I właściciel, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 34.000 zł. Góra, tel. 
065/543-82-57
AUDI A 4 ,1995 r., 162 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic. ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, bloka
da skrzyni biegów, w kraju od stycznia 2001 r, - 41.000 zł. 
Jasień, woj. z ie lonogórskie, tel. 0605/64-36-46, 
0609/29-01-27
AUDI A 4 ,1995 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 2GV klimatronic, 
alum. felgi 16*, trzy zabezpieczenia, wszystkie el. dodatki, 
radio, atrakc. wygląd, książka serwisowa, stan idealny, - 
39.500 zł lub zamienię na Mercedesa 124 D. Oleśnica, tel. 
071/314-81-03
AUDI A 4 ,1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 20V, kolor śliwko
wy metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobili
zer, wspomaganie, ABS, podlokietniki, nagłośnienie Bos
sę, dodatki Kamei, obniżony, poduszki pow. i inne, - 41.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-71-06, 0503/14-01-10 
AUDI A4, 1995 r„  85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
granatowy metalic, ABS, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek *  p ilo t alarm, immobilizer, alum. felgi,
2 poduszki pow., RO RDS + 6 głośników, podłokietnik, I 
właściciel w kraju od 1998 r., sprowadzony w całości, po 
tuningu (przód, tył, progi, duża lotka Rieger), b. atrakcyjny 
wygląd - 38.000 zł. Wrocław, te l. 071/368-71-06, 
0501/58-19-06
AUDI A 4 ,1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, etan dobry, 
garażowany, RO, kpi. dokumentacja, - 32.500 zł lub za
mienię na TIR-a. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
AUDI A4 TDj, 1996 r., 120 tys. km. 1900 ccm. srebrny me
talic, klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobi
lizer, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, ABS, - 40.500 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-33-69, 0604/37-67-03 
AUDI A 4 ,1996 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, pełne wyposażenie, - 30.000 zł. Głogów, tel. 
0609/17-92-00
AUDI A 4 ,1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa 
zie leń, pełne wyposażenie, - 38.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/33-88-53
AUDI A4, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm. TDI. srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RO, kli
matyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, zadbany, - 40.500 
zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37, 0608/23-76-74 
AUDI A4, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie, skó
rzana-tapicerka, bez wypadku, pełna dokumentacja, • 
50.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-24-92, 0601/75-02-58 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r„  96 tys. km, 180p_ęcrn.-ben,. 
zyna, ćżąmyjnetalio,-klimatronik; komputer, szyberdach i 

"inne, oprócz skóry, - 42.000 zl. Wrocław, tel. 348-51-11

AUT0CENTRUM MAZUR
KOMIS SAMOCHODOWY 

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

N A S Z A  O F E R T A
... CENA

... 1995.............. .. 32.900
BMW 5 2 0 ............................ ... 1990 skł........ .. b ia ły ........... 2000 benz .. 170 ty s .. .. 14.500

.. 25.400

... 5.500
DAEWOO LA N O S ............ ... 1996 salon... .. srebrny ....... 1500 benz. 39 ty s .... .. 25.900
FIAT BRAVO ..................... ... 1997 ............ .. zielony met. 1600 benz. 67 ty s .... 1 24.700
FIAT REGATA.................... 1986............. .. popielaty .... 1700 diesel 168 ty s .. ... 6.600
FORD ESCORT U S A ....... ... 1997 ............ .. zielony met. 2000 benz. 140 ty s . .
FORD ESCORT................. .v. 1992 ............ .. niebieski...... 1800 benz .. 120 ty s .. .. 14.600
FORD ESCORT KOMBI ... ... 1996 ............ .. b ia ły ........... 1800 diesel 118 tys. . .. 21.500

.. 21.300
FORD M O N D E O .... ... 1996 ............. .. niebieski.... 1800 T D ..... 86 ly s . ... ..27.900
HONDA C M C  SEDAN..... ... 1995sedan.. .. z ie lony........ 1500 benz. . 42 ty s .... .. 28.900
HYUNDAI PO N N Y............ ... 1994.............. .. czerwony.... 1500 b e n z .. 130 ty s .. .. 10.800

2500 T D I.... 140 ty s .. .. 53.000
NISSAN ALM ERA............. ... 1997 ............ .. b ia ły ........... 2000 diesel 80 ty s .... .. 27.900
NISSAN SU NNY................ ... 1991 ............. . n ieb ieski.... 1900 benz. . 139 ty s .. .. 17.800

... 1996 ........... 1600 benz. . 62 ty s . ... .. 24.000
PEUGEOT 206 .................. ... 1998 ............ .. zielony ........ 1100 benz. . 40 ty s ... .. 28.600

21 ty s . ... .. 33.300
.. 15.900

RENAULT 19 ..................... ... 1992/1993 . . b ia ły ........... 1900 diesel 130 ty s .. .. 11.800
SEAT CORDOBA ........... ... 2000 ............ . n ieb ieski.... 1400 b e n z .. 8 tys....... .. 33.800

162 ty s .. .. 16.500
98 ty s ... .. 12.600

... 1994 ............ 1900 benz. . 139 ty s .. .. 17.800
V W  GOLF I I ....................... ... 1992/1996 . b ia ły ........... 1600 T D ..... .. 12.700
VW  TRANSPORTER........ . 1996 ........... . bo rdow y.... 1900 T D i.... 186 ty s . . .. 39.500
V W  GOLF I I I ...................... 1996 ............ . s reb rny ....... 1600 benz. . 50 ty s ... .. 25.800

RATA
145 zł/m-c

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

30% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PROWIZJA]
na transakcje spoza komisu!

PROMOCJA ̂  
LATO 2001 a

15.06*2001 spis treści - patrz strona 61 {rętĄłactOYyah ,qa AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA

http://www.autogielda.com.pl


AUDI A4 AVANT, 1997 r.-, 80 tys, km, 1900 ccm, TDi,*ł>or- 
\ dowy metalic, Ouattro, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 

szyby, el. reg. lusterka, klimatronic, skórzana tapicerka, do 
sprowadzenia z Niemiec (stoi w Gerlitz), - 45.000 zł z c łem .. 
Legnica, tel. 0605/03-39-81
AUDI A 4 ,1997 r., 65 tys. km, 1800 ccm, 20V, czarny me
talic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyby i reflektory, ABS, immobilizer, alarm 
antyporwaniowy, kpi. dokumentacja, - 32.400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-36-09, 0601/85-22-32 
AUDI A4, 1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, kli
matronic, ABS, pełna dokumentacja, - 52.000 zł. Kalino
wa, gm. Wiązów, tel. 0605/05-95-26 
AUDI A 4 ,1997 r., 64 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, I właściciel w kraju, oryginalne radio, podgrzewa
ne fotele, - 42.500 zł. Świdnica, tel. 0600/37-28-12 
AUDI A 4 ,1997/2 r., 102 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, wy
kończenia w drewnie, stan b. dobry, - 46.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-18, 0603/42-16-13 

AUDI A 4 ,1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, szyberdach el., RM, kpi. dokumenta
cja, - 41.000 zł lub zamienię., tel. 077/433-20-46, 
0602/42-75-89

O  AUDI A4( 1998 r., 2500 ccm, TDi V6 pełne w ypo
sażenie, 6-biegowy • 19.500 DEM + cło. Wrocław, 
tel. 0601/7446-92, 0501/85-00-87 02027811

AUDI A4 AVANT, 1998 r., 105 tys. km, 1800 ccm. 5V, per- 
łowoczarny, oryg. radio, ABS, 5-biegowy, wspomaganie i 
reg. kierownicy, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyby, klima
tronic, 2 pod. powietrzne, '♦ drugi kpi. opon zimowych z 
felgami, - 49.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/93-76-73 
AUDI A 4 ,1998 r.̂  114 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
szary metalic,.pełna elektryka, immobilizer, ABS, 2 poduszki 

: powietrzne, centralny zamek, alum. felgi, szyberdach, ser
wisowany, I właściciel, - 50.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-90-60, 0607/52-77-24 
AUDI A4, 1998 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 125 
KM, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, wszyst
kie el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, spoiler,- 47.000 zł 
lub zamienię na tańszy, (możliwe raty przez komis). Wro
cław, tel. 0501/92-42-62
AUDI A4, 1998 r., 21 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowo- 
czarny, centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, RO + panel, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, pokrow
ce, alum. felgi, stan b..dobry, - 55.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/74-93-84
AUDI A 6 ,1993/94 r., 100 tys. km, 2500 ccm, TDI, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, immobilizer, blokada biegów, ABS, nowe 
paski, - 38.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-57-50 
AUDI A6 AVANT, 1994 r„ 196 tys. km, 2800 ccm, V6, per- 
łowoczarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 34.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-81-01, 0607/64-13-16 
AUDI A 6 ,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, auto- 
matic, 2 pod. powietrzne, klimatronik, RO, el. regulowane 
fotele, I właściciel, dużo dodatków, atrakcyjny wygląd, -
43.000 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0605/68-8U77 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 
140 KM Ouattro. 2 poduszki powietrzne, ABS, ksenony, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
6-biegowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + pilot, 
ks. serwisowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, serwisowany 
w ASO, • 42.800 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 
062/764-55-33, 0601/74-55-33 
AUDI A 6 ,1995/96 r., 220 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kość 
słoniowa, el. otw. szyby, szyberdach el., ABS, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, RO Audi, relingi dachowe, hak, 
el. reg. luśterica, automatic, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 1900 ccm, kolor kremowy, 
TDI, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz kliamtyza- 
cji, automatic, relingi dachowe, roleta bagażnika, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 32.900 zł (możliwe 
raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
AUDI A 6 ,1996 r.. 2300 ccm, benzyna, zielony metalic, au
tomatic, klimatronic, pełna elektryka, kpi. dokumentacja, -
32.500 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A6 AVANT, 1 9 9 7 9 8  tys. km, 2800 ccm, V 6 4 x 4, 
dużo wyposażenia, I właściciel, - 49.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-19-36, 0606/82-10-22 
AUDI A 6 ,1998 r., 95 tys. km, 2500ccm, TDI V6, złoty me
talic, seiwisowany w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, webasto, - 104.000 zł. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
AUDI A 6 ,1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 20V, zie
lony metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, stan idealny,
- 78.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86, 074/853-10-15 
AUDI A8 OUATTRO, 1995 r., 71 tys. km, 4200 ccm, grana
towy, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-18-42, 0601/93-44-53 
AUDI A 8 ,1996 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, welur, klimatyzacja, książka serwisowa, stan b. 
dobry, - 63.000 z ł. Wrocław, teł.
0605/05-33-05,0601/70-15-80 
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielo
ny metalic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapi
cerka, alum. felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe 
dodatki, model przejściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zł. 
Wrocław, tel. 0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, 24V V6, 
żółty, 200 KM, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka, duża 
lotka, spoilery, aluminiowe felgi, obniżony, stylizacja na Audi 
S2, stan b. dobry, - 16.500 zł. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-53
AUDI COUPE OUATTRO, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk 136 KM, 4x4, skórzana tapicerka, wspomaganie 
kier., ABS, blokada-mostu, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
reflektory soczewkowe, - 20.500 zł. Wschowa, teł. 
0605/91-88-41
AUDI COUPE OUATTRO, 1992 r., 150 tys. km, 230Q ccm, 
20V, błękitny metalic, ABS, klimatyzacja, 4x4, pełne wypo
sażenie el., el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi 16", 
drewno, dodatkowe zegary, sportowa sylwetka, obniżony, 
alarm, Immobilizer, - 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/35-72-10 '
AUDI COUPE, 1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, obniżony, 
spoilery, alum. felgi .gw iazd/, inst. gazowa, nowe amorty
zatory i zawieszenie, -17.900 zł lub zamienię na mniejszy. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI S2 EVO II, 1995 r., 120 tys. km, 2200 ccm. czarny, 
280 KM, pełna elektryka, klimatyzacja, alarm,.alum. felgi 
16", 6-biegowy, -  50.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-12-45, 
0501/03-94-15
AUDI S6 OUATTRO, 1993/99 r., 160 tys. km, 4200 ccm, 
V8 wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, szyberdach, ABS, 
alum. felgi 18", 6-biegowy, pod. powietrzna, - 56.000 zł. 
Lubin, tel. 0605/13-32-44

O  AUDI TT, 1999 r., 1800 ccm, turbo , b łęk itny meta
lic , 4 pod. powietrzne, ABS, TSC, el. reg. luster
ka i szyby, centr. zamek, wspomaganie, klim a
tron ic , podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, RM stereo, stan idealny, • 99.900 zł.t 
tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 01033731

AUDI V8 OUATTRO,-1989 r., 3600 ccm-pełne wyposażę- - 
nie, aluminiowe felgi 18", instalacja gazowa, - 22.000 zł 
lub zamienię na mniejszy osobowy lub bus. Środa Śląska, 
tel. 071/317=45-96, 0603/56-95-29 
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r„ 164 tys. km, 3600 ccm, ben-'  
zyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie, czarna skórza
na tapicerka, el. klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby i 
szyberdach, RM + zmieniacz CD na 5 płyt, centr. zamek, 
ABS, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/38-20-39

AUDI V8 OUATTRO, 1993 r., 185 tys. km, 4200 ccm, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie, - 26.000 zł lub zamienię. 
Rzeszów, tel. 0604/33-75-22

A U S TIN
AUSTIN MONTEGO GTI KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, ben
zyna 7-osobowy, stan dobry, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 
071/343-51-08 po godz. 17

BMW
BMW 315,1983 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, żółty,
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 0603/30-98-21

BMW 316, 1977 r. nowe tablice, - 1.500 zł. Oława, tel.
071/313-48-63
BMW 316 E -21,1978 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, .re
kin’ , lotka na klapie, trzecie światło .stop”, niklpwane na
kładki na felgi, nowe tablice, zadbany, garażowany, 10.000 
km po remoncie silnika *  drugi w dobrym stanie, alum. fel
gi, inne części, nowe hamulce, łożyska, piasty, - 2.800 zł. 
Psary, gm. Jemielno, woj. leszczyńskie, tel. 0609/27-39-64 
BMW 316,1980 r., 2000 ccm, benżyna, fioletowy nnetalic," 
.rekin", po remoncie kapitalnym blacharki.. po lakierowa
niu, ospoilerowany, atrakc. wygląd, do Wykończenia, • 3.500 
z ł . .. tel. 0605/66-11-98
BMW 316, 1980t ., 1600 ccm, zielony metalic, alum. felgi; 
nowe amortyzatory, sprzęgło, opony i ukł. wydechowy, szy
berdach, lotnicze fotele, garażowany, po remoncie blachar
ki, zadbany, stan b. dobry, • 4.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/87-99-43 .

BMW 316, 1986 r., 1800 ccm, biały, 5-biegowy, szyber
dach, alum. felgi, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, 
z urzędu celnego, - 8.950 zł. Brzeźnica, woj. zielonogór
skie. tel. 0605/85^19-78
BMW 316,1986 r., 199 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, inst. gazowa, w kraju od 1991 r., dobrze wyposażony, 
alum. felgi, RM Pioneer, stan idealny, - 9.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-79-48, 0608/09-22-05 
BMW 316,1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy me
talic, 4-drzwiowy, serwisowany, alum. felgi, szyberdach, -
13.400 zl. Świebodzice, tel. 0601/67-21-85 
BMW 316 i, 1990 r., 175 tys. km. czerwony, bardzo zadba
ny, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 0502/21-06-74 
BMW 316 E -36,1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, żółty, szy
berdach, serwo, welur, obniżony, drewniana kierownica, el. 
reg. światła i lusterka, alum. felgi ♦ drugi komplet kół, za
dbany, garażowany, atrakcyjny wygląd - 22.900 zł lub za.- 
miana na BMW 5 lub Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 
0606/87-99-61

Zakład Produjcyjno-Wdrożeniowy 
ul. H. Dąbrowskiego 13 
55-010 Św. Katarzyna

>  p ro d u k c ja  ^
>  sp rze da ż
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BMW 316 E -30,1991 r., 139 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, el. reg. lusterka, obniżony, zadba
ny, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Oleśnica, tel. 071/314-81-03
BMW 316 E -36,1991 r ,  zielony metalic, kupiony w salo
nie, bez wypadku, stan techn. b. dobry, - 27.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-70-70
BMW 316,1991/92 r., 124 tys. km, niebieski, sprowadzo
ny w całości, ABS. szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, stan idealny, - 19.300 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
BMW 3161 E -36,1991/921 180 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, szary, 4-drźwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, w&lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, I właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, 
nowy akumulator, - 21.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
BMW 316 E -36,1992 r., 160 tys. km, 16V, morski metalic, 
ABS, wspomaganie kier., centr, zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, RO oryginalny, szyberdach, książka serwiso
wa, welurowa tapicerka (biała), nie eksploatowany w kra
ju; -'19.500 zł. Dobrzejowice, gm. Żukowice, woj. legnic
kie, tel. 0605/57-85-88
BMW 316 E-36. .1992/93 r., 108 tys. km. 1600 ccm, kolor 
perłowozielony met, ABS, ATE, poduszka powietrzna, el. 
reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy, w kraju od roku, atrakcyjny wy
gląd, stan idealny, - 28.200 zł, Wrocław, tel. 316-51-96 wie
czorem,

O  BMW 316 i, 1993 r. automatic, klimatyzacja, peł
ne wyposażenie elektr., zarejestrowany w  kraju, 
-  22.800  z ł. W roc ław , te l.  0501/85-00-87, 
071/316-52-66 02027821 

BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. 
zamek, alarm, bez wypadku, pilot, - 25.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-65-48
BMW 316 i. 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
ABS. ćentr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, kli
matyzacja, - 25.000 z ł lub zam ienię, Leszno, tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17, 0609/45-99-56 §
BMW 316 E-36, t993 r., 165 tys. km, czarny metalic, centr. 
zamek, alarm, el. szyberdach, el. reg! lusterka, el. otw. szy
by, pod. powietrzna, ABS, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
białe kierunkowskazy, spoiler, nowy grill, atrakc. wygląd, 
kpi. dokumentacja, - 25;500 zł. Łubin,.tel. 0603/99-91-76 

BMW 316,1993 r., 135 tys. km, 1600 ccm, błękitny meta
lic, ABS, centr. zamek, poduszka pow, • 24.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-23-80, 0502/38-15-03 
BMW 316 KOMBI E -30,1993/94 r., 97 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, ABS. poduszka powietrzna, pod

grzewane lusterkami siedzenia, pełne wyposażenie elek
tryczne, alum. felgi, oryg. RO, szyberdach, siatka, roleta, 
podwójny alarm, zadbany, stan idealny, - 20.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/664-44-20, 0603/28-36-60 
BMW 316 M 4 3 ,1994 r., 91 tys. km, czerwony, wersja Com
pact, poduszka pow., ABS, pełne wyposażenie el., central
ny zamek, alarm, szyberdach el. otwierany, CD Pioneer, 
aluminiowe felgi Borbet 16", sportowy wydech, stan ideal
ny, -  23.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15, 
0604/36-60-35
BMW 316 E-36, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie el., poduszka pow., ABS, wspo
maganie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 22.000 zl. Oborniki 
Śląskie, tel. 0601/05-25-46
BMW 316 E -43,1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, el. reg/reflektory, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
ABS, wspomaganie, radio, - 26.500 zł lub zamienię na 
BMW. z dopłatą do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/31-01-43 
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm, alum. felgi 15", wspomaganie, stan 
b. dobry, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 0605/27-61-12 
BMW 316 COMPACT, 1994/95 r., 101 tys. km, wtrysk, ciem- 
nofioletowy, ABS, 2 poduszki pow., oryg. RO, alum. felgi 
15", el. reg. lusterka, zadbany, garażowany, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, - 30.000 zł lub zamienię na tańszy albo 
droższy, VW. Renault inny. Ostrzeszów, tel. 062/730-71 -04, 

.0604/86-21-68
BMW 316 E361,1996 r., 73 tys. km, 1600 ccm, zielony, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, podłokietnik, dzielona tylna kanapa, radio, - 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/398-39-98, 0608/19-21-92 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 19 tys. km, 1600 ccm. nie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, skóra, 
komputer, podgrzewane fotele, bez wypadku, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 39.000 zł. Kalisz, tel. 
0606/92-20-21. 0601/73-81-11 
BMW 316 COMPACT, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, M43, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS. ASC. park control, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, jasnoszara skóra, białe 
kierunkowskazy, pakiet M3. w kraju od roku, stan idealny, -
47.000 zł lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 0608/57-47-77 

O  BMW 316 E -46,1999 r., 40 tys. km, czarny meta
lic, nowy model, I właściciel, serwisowany, 6 pod. 
powietrznych, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, klim atronic, alarm, immo
bilizer, RM stereo, stan idealny, • 69.900 zł., tel. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033591

BMW 318,1980 r.. 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, ospo
ilerowany, obniżony, spoiler, szyberdach, ins i gazowa, -
4.000 zł lub zamienię na Austina Mini Morrisa, z dopłatą. 
Olszyna, tel. 075/721-24-73
BMW 318 i, 1981 r., 220 tys. km, 1800 ccm, zielony, kwa
dratowe lampy, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele 
Recaro, sportowa kierownica, 5-biegowy. stan dobry, •
3.500 zł. Leszno, tel. 0502/14-50-76 
BMW 318 i, 1981 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zło
ty, techn. sprawny, stan b. dobry, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-86-68
BMW 318, 1982 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, z 
urzędu celnego, przyciemniane szyby, sportowa kierowni
ca, stan dobry, - 2.200 zł. Gostyń, tel. 0608/77-81-42 
BMW 318,1984 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centr. zamek, otwierany dach, el. reg. lusterka, 
nowe opony, stan dobry, • 6.700 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
BMW 318, 1985 r ,  170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny, 2-drzwiowy, stan b. dobry, - 6.800 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/753-25-26, 0607/63-31-71 
BMW 318 i, 1985 r ,  170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, ekono- 
mizer, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.500 zł. Ra
wicz, tel. 0604/33-30-39
BMW 318 i. 1986 r., 132 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, E-30, 
zielony, alum. felgi, obniżony, spoilery, - 8.000 zl. Głogów, 
tel. 0600/87-88-24, 076/833-14-63 
BMW 318 i, 1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, szyberdach, alarm, aluminiowe felgi, el. reguł, lu
sterka, - 7.400 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 
BMW 318, 1986/87 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony metalic,
3-drzwiowy, ciemne szyby, alum. felgi, szyberdach, bez wy
padku, na białych tablicach, RM, stan idealny, zadbany, 
cena - 1400 DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97
BMW 318 i, 1987 r., 149 tys. km, 1800 ccm, wtrysk na 
zachodnich tablicach • 1.550 DEM. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
BMW 318 i, 1988 r., 131 tys. km, 1800 ccm, czarny, nowy 
ukł. wydechowy i amortyzatory, ważny przegląd, stan techn. 
dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0503/87-00-53 

O  BMW 318,1989 r., srebrny metalic, 5-biegowy, 
szyberdach, 4-drzwiowy, stan idealny, na białych 
tab licach - 1.400 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
87026671

BMW 318 i,'1989 r., 185 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic. klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, 4-drzwiowy, fabryczny rękaw na 
narty w środku, możliwe raty przez komis, - 13.000 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 071/330-07-52 po godz. 

'19
BMW 318 i E -30,1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy, wspomaganie, szyberdach, przegląd 
do 04.2002 r., zarejestrowany, nowe tablice rejestracyjne, 
stan b/ dobry, centr. zamek, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/66-54-11
BMW 318 I, E 30 ,1991 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, sportowe zawie
szenie i ukł. wydechowy, 2-drzwiowy, szyberdach, -12.500 
zł. Prochowice, teł. 0609/37-01 -46 
BMW 318 E -36,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, granato
wy, sprowadzony w całości, centr. zamek, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, • 22.800 zł lub zamienię. Żagań, tel. 
0604/09-39-67
BMW 3181, E-36,1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, biały, stan idealny, bez wypadku, książka serwiso
wa, centr. zamek, el. reg. lusterka; el. otw. dach, spoiler, 
po tuningu, oryginalny RO, atrakc. wygląd, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, zabezpieczenia, garażowany, kpi. no
wych opon zimowych z felgami, - 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-16-74
BMW 318IS E-36 COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 
16V, ciemnografitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, RO, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, - 32.500 zł. Przemków, tel. 076/831-92-93 
BMW 318 COUPE, 1992 r., 106 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, elektryka, centrialny zamek, alum. felgi, kpi. 
dokumentacja, - 23.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-61 
BMW 318 E -36,1992 r., 1800 ccm, czarny metalic, wspo
maganie, szyberdach, el.ptw. szyby, el. reg. lusterka, centra 
zamek, halogeny, nowe opony, radio, welur, alarm, immo
bilizer, stan idealny - 22.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-71-29, 878-22-57 po godz. 18

BMW 318 i, 1992/93 f<  174 tys. km, 1800 ccm, czarny 
metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., centralny 
zamek, welurowa tapicerka, el. reguł, lusterka i reflektory, 
immobilizer, książka serwisowa, stan idealny, - 22.800 zł. 
Kłodzko, tel. 0600/83-92-03
BMW 318 E -36,1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka (czarna), RO
♦ 6 głośników, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, możl. 
raty, - 25.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
B M W 318,1993/94 r., 1800 ccm, czarny, dużo dodatków, 
stan b. dobry, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0603/81-21-10 

O  BMW 318 IS COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 140 KM, 
z ie lony metalic, obniżony, alum. felgi, koła zim o
we, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, k li
matyzacja, centr. zamek z p ilotem , zabezpiecze
nia, JVC „kameleon” , atrakc. wygląd, zadbany, 
k p i. d o ku m e n ta c ja , • 38.500 z ł. M irs k , te l.  
075/781-43-88 do  g od z . 18, 0602/23-09-74 
03003411

BMW 318 tds KOMBI, 1995 r., 168 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, czarny metalic, ABS, radio, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, tempomat, alarm, relingi dachowe, roleta, 
alum. felgi, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, stan b. 
dobry, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-17-90 
BMW 318 II, 1995 r ,  1800 ccm, 16V dużo dodatków, • 
32:900 zł. Wrocław, tel. 0606/46-71-79 
BMW 318 TDS, 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm, TDS, czar
ny metalic, poduszka powietrzna, pełne wyposażenie elek
tryczne, ABS, alarm ♦ pilot, do malowania błotnik i maska, 
- 37.500 zł. Leszno, tel. 0605/05-89-91 
BMW 318 E-36, 1997 r.. 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czarny metalic, automatic, klimatronik, 4 pod. po
wietrzne, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, alarm; centr. zamek, imfńobiłize;, I 
właściciel w  kraju, kpi. dokumentacja, - 42.0CT0 zł. lub za
mienię. Wrocław, teł. 071/354^23-03 
BMW 318 TDS COMPACTj 998/99 \.y 57 tys. km, perio- 
woczarny, klimatyzacja, 2xASR, AB§, ASD, el. reg. luster
ka i szyby, wspomaganie, - 49.000 zł. Oława, tel.

. 0502/39-34-91 .
BMW 318,1998/99 r., 32 tyś. km, 1900 ccm, benzyna, czar
ny, 6 poduszek pow., klimatyzacja, pełne wyposażenie el., 
RM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, komputer, ASR, •
61.000 zł. Wrocław, tel. 0607/81-17-11
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty! 3-drzwiowy,
4-biegowy, hak, brak OC i przeglądu, - 1.000 zł. Poniec, 
tel. 065/573-12-65 po 18
BMW 320.1978 r., 2000 ccm 6-cylindrowy, stan b. dobry, -
2.500 zł. Śrem, tel. 061/283-49-53
BMW 320 E-30, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czarny 
akryl, 2-drzwiowy, obniżony (zawieszenie Koni), szyber
dach, el. reguł, lusterka, skórzana kierownica, aluminiowe 
felgi Borbet, przednie lampy (czarne, Helia), zadbany, •
8.500 zł. Wrocław, tel. 0607/19-35-55
BMW 320, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, RM, alum. felgi, bez wy
padku - 7.400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-33 w godz.9-17, 
0606/10-08-02
BMW 320 i, 1988 r., 164, tys. km, 1990 ccm, perłowociem- 
nozielony, ABS, seiWo, komputer, szyberdach, el. reg. lu
sterka, beżowa imitacja skóry, stan dobry, zarejestrowany 
w kraju, - 7.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/52-11-55 
BMW 320, 1989 r., 2000 ccm, wtiysk, czerwony, szyber
dach, wspomaganie, 4-drzwiowy, inst gazowa, stan tech. 
b. dobry, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-11 
BMW 320 i, 1989 r., 2000 ccm, zielony metalic, instalacja 
gazowa, welurowa tapicerka, sportowe siedzenia, alarm, 
alum. felgi z oponami zimowymi, ospoilerowany, ciemne 
szyby, - 14.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-10-51, 
0502/67-26-49
BMW 320, 1992 r., 2000 ccm, benzyna! czarny, alarm + 
pilot, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyby, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. 
felgi, RO ♦ CD Sony, zarejestrowany w całości, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Brzeg, tel. 077/411-26-71, 0602/19-60-22 
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24V, czarny, skórzana tapi
cerka, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, pełna elektryka, nie 
składak, serwisowany w ASO BMW, - 22.900 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-42-18, 0601/69-53-53 
BMW 320 E36,1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 24 V, fiole
towy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, immobilizer, 
pod. powietrzna, RO, komputer, nie używany w Polsce, stan 
b. dobry, - 26.500 zł. Duszniki Zdr., tel. 0606/42-51-38 
BMW 320 KOMBI. 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, 2 pod. po
wietrzne, RM, immobilizer, nowy model lub zamienię na 
tańszy, - 39.900 zł. Leszno, tel. 065/520-73-45, 
0601/24-74-74
BMW 320 i, 1995 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 24V, niebieski 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, alunfr. felgi,'el. otw.*szyby, eł: reg. lusterka, szybem 
dach, stan b. dobry, - 34.400 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00, 
0605/40-95-96
BMW 320 TOURING, 1995/96 r„ 136 tys. km kombi, RO,
5-biegowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., 
centr. zamek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, el. reguł, fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, kpi. dokumentacja, w kraju od miesiąca, -
41.000 zł. Jawor, tel. 076/870-01-20 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0215 
www.autogielda.com.pl)

BMW 320 D, 1998 r., 2000 ccm, kolor kremowy, RO, 5-bie- 
gowy, 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 D, 1998 r., 2000 ccm, diesel RO, 5-biegowy, 
katalizator, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, alarm, 
klimatyzacja, poduszka pow., sprowadzony w całości, skó
rzana tapicerka, atrakcyjny wygląd, -  80.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-57-00
BMW 323, 1980 r., 2000 ccm, ciemnografitowy metalic, -
4.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/350-03-87 
BMW 323,1981 r., czerwony, obniżony, aluminiowe felgi, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, stan 
dobry, - 3.200 zł lub zamfenię. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-68
BMW 323,1982 r ,  2300 ccm zarejestrowany, przegląd, - 

. 2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
E30, do poprawek i drobnych napraw, el. reg. lusterka, szy
berdach, 3-drzwiowy, oclony w całości, kpi. dokumentacja,
• 3.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41

BMW 323 E -30,1983/84 r., 140 tys. km, 2300 ccm, złoty 
metalic, do drobnych poprawek blacharskich oraz lakierni
czych, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, nowy prze
gląd, oclony w całości, sprawny, .na chodzie" - 3.700 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28, 0605/74-73-41

BMW 323 i, 1985 r., wtrysk, pomarańczowy, silnik 6-cylin
drowy, 4-drzwiowy, spoiler na klapie, kołpaki, obrotomierz, 
komputer, stan dobry, - 4.990 -zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
BMW 323 COMPACT, 1998 r., 70 tys. km,, chabrowy, 
M-technik, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Wrocław, iel. 
0601/55-26-55
BMW 323 TOURING E-36,1998 r., 2500 ccm, srebrny me
talic, w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwiso
wany w ASO BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skó
ra, 4 poduszki powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie 
elektryczne, oryginalny hak, nowe felgi aluminiowe i opo
ny, - 59.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-98-53, 
0502/34-24-79
BMW 324,1986 r., 210 tys. km, 2400 ccm, diesel, grana
towy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, kpi. kół zimo
wych, kompletna dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -
6.500 zl. Górażdże, tel. 077/467-71-61
BMW 324 TD E -28.1987 r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo 
D, grafitowy, wspomaganie kier.,.ABS, centr. zamek +.pi
lot, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach. we
lurowa tapicerka, alum. felgi, hak, RO ♦ 4 głośniki, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 11.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-09-15. 0600/81-92-14 
BMW 324 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, srebrny metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
zadbany. - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-81-53
BMW 324 D. 1987 r„  2400 ccm, diesel, czarny metalic, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, RM, do małych popra
wek lakierniczych, stan dobry - 7.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-56-29, 0603/32-11-02 
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, bordowy, sportowe za
wieszenie i kierownica, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, 
spoilery. atrakc. wygląd, stan dobry, - 11.800 zł lub zamie
nię na, BMW, VW, Audi lub Forda. Legnica, tel. 
0606/76-61-48
BMW 324,1989 r., TD bez wypadku, I właściciel, sprowa
dzony w całości. - 14.000 zł lub zamienię na Fiata 126p z 
dopłatą. Opole, te l. 077/435-75-64 po godz. 20, 
0602/53-92-60
BMW 324,1989/90 r., 120 tys. km, 2400 ccm. diesel, biały, 
stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, lu
sterka, aluminiowe felgi, RM Gelhard + głośniki, skórzana 
tapicerka, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 10.900 zł lub zamienię na inny, może być rozbity. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
BMW 325 E -30,1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, ABS, alum. felgi, stan b. 
dobry, - 11.000 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-69 
BMW 325 E -36,1991 r., srebrny, pełne wyposażenie elek
tryczne, alum. felgi, - 22.500 zl. Krotoszyn, woj. kaliskie, 
tel. 0602/81-76-80
BMW 325 td, 1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., 
ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek *  pilo t 2 alarmy, 120 
KM, b. ekonom iczny, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
BMW 330 Ci COUPE, 2000 r., 29 tys. km, 3000 ccm, ben
zyna, czerwony, pełne wyposażenie, beżowa skóra, klima
tyzacja, nawigacja, szyberdach, wszystkie el. dodatki, drew
niane dodatki, alum. felgi 17", bez wypadku, kupiony w sa
lonie, 6 pod. powietrznych, na gwarancji, -140.000 zl. Wro
cław, tel. 0605/22-85-55
BMW 518 KOMBI, 1993/94 r ,  15 tys. km, 1800 ccm, czar
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, 3 elementy do lakie
rowania, na białych tablicach - 10500 DEM. Wrocław, tel. 
0601/50-32-66
BMW 520,1975/85 r., - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 42,
tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28
BMW 520 i, 1984 r. silnik 6-cylindrowy, 125 KM, wtrysk,
5-biegowy, centr. zamek, kpi. dokumentacja, pokrowce, RM, 
- 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40
BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, + gaz, srebrny metalic, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach; 
po remoncie silnika, zadbany, atrakc. wygląd, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-42-14
BMW 520,1986 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-biegowy, oryg. lakier, kupiony w urzędzie celnym, • 8.400 
zł lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
BMW 520 i, 1987 r ,  2000 ccm, V6, delfin metalic, centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, stan dobry, - 5.700 zł lub zamienię na inny, duży, 
chętnie prod. japońskiej. Wrocław, tel. 071/322-54-28, 
0607/52-81-65
BMW 520 i, 1988/89 r., 205 tys. km, 2000 ccm, złoty meta
lic, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie. 5-biego- 
wy, centr. zamek, hak, alarm, alum. felgi, tylna żaluzja, ha
logeny, ABS, RM Blaupunkt, inst gazowa, stan b. dobry, -
18.500 zł. Legnica, tel. 076/866-17-20, 0604/83-05-84 
BMW 520,1989 r., 2000 ccm, benzyna eL otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, stan idealny, -
16.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-37-69
BMW 520, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, zloty metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, 
regulowana kierownica, - 15.500 zł. Leszno, tel. 
0605/22-53-65
BMW 520,1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, alarm, RO. halogeny, alum. felgi 17V auto
matic, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 20.000 z ł . za
mienię na na Mercedesa 300, 124 D. Zgorzelec, tel. 
0607/55-22-49 po godz. 19
BMW 520, 1990 r ,  2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, Mul-T-Lock, 
alarm, alum. felgi, - 18.900 zł łub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 0604/67-86-93. 075/734-72-65 
BMW 520, 1990 r., 96 tys. km, 2000 ccm, czarny, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, obniżony, RO, 
I właściciel w kraju, stan idealny, - 23.000 zł. Syców, tel. 
0603/94-13-87
BMW 520 i, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czarny meta
lic, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, ABS, centr. zamek, alarm, tunel hanarty, alum. 
felgi, 8 mies. w kraju, I właściciel, bezwypadkowy, stan b. 
dobry, - 19.500 zł lub zamienię na Audi Coupe, 90/91 r.. 
Świebodzin, tel. 0607/60-14-07 
BMW 520 i, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, alum. felgi, 
szyberdach, centr. zamek, ciemne szyby, alarm, wspoma
ganie, ABS, el. reg. lusterka, sportowy wydech, spoiler, 
ciemne lampy, - 18.000 zł. Wrocław, teł. 071/399-73-59, 
0601/58-67-38
BMW 520 i, 1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 24V, benzyna, 
Zielony metalic, aliim. felgi 17", obniżony, pełne wyposa
żenie elektr., webasto, centr. zamek, immobilizer, zderzaki 
w kolorze nadwozia, ciemne szyby, atrakc. wygląd, • 20.500 
zł. Lubań, tel. 0607/83-65-34 
BMW 520, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 24V, metalic. 
aluminiowe felgi 17", obniżony, centralny zamek, wspoma
ganie kier.; webasto, ciemne szyby, po tuningu, atrakcyjny 
wygląd, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 20.000 zł. 
Lubań, tel. 075/722-33-51, 0607/83-65-34 
BMW 520 i, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny 
metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
alum. felgi, RO, -19.500 zł. Prochowice, teł. 076/858-52-37 
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km. 2000 ccm, 24V, granato
wy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, ABS, 
halogeny, bez wypadku, nie zarejestrowany w kraju, •
17.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-47-08
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Citroen dla każdego Polaka
Citroen w Auto Planie to Oszczędność, Komfort i Tradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu samochodów. Łączą one promocje cenowa: samochód z silnikiem
diesla* w cenie wersji z silnikiem benzynowym i rewolucyjną formę finansowania- Citroen Auto Plan.
Raty zaczynają się ju ż  od 115 zł m iesięcznie ** , bez konieczności wysokiej pierwszej wpłaty 
i bez wymogów określających zdolność kredytową. Klient, który otrzymał samochód za pośrednictwem Auto Planu, 
zawsze korzysta z aktualnych promocji producenta na przykład. Nasi Klienci w danej chwili odbierają samochód w naszym
systemie wybierając wersję diesla w cenie wersji benzynowej, m ogą przez 3 lata nie płacić za paliwo***.
Dodatkowo zapraszam y na urlop w  kurortach Orbisu**** ha koszt Auto Planu.

TRADYCJA OSZCZĘDNOŚĆ KOMFORT
Citroen na rynku motoryzacyjnym od 1900 r. Niska ratą Bez zaświadczeń o dochodach
Orbis najstarszy tour-operator w  Polsce Niski koszt eksploatacji samochodu Francuski smak

* d o ty c z y  m o d e lu  S axo  * *  p la n  p o łó w k o w y  ( o fe rta  o g ran iczo na ) " *  w g  ś re d n ic h  can  o le ju  n a p ęd o w e go  2,52 z ł/ l, b e n z y n y  95 P B  3 ,44 z ł/ l p rz y  ro c z n y m  p rze b ie g u  7000 km  **** p rz y  o d b io rz e  sa m o cho du

LEGNICA, red, ul. Fabryczna 3, tel. (076) 856-28-69 
WAŁBRZYCH, real. ul. Kusocmskiego 4, tel. (074) 840-30-64 
ZIELONA GÓRA, Bohaterów Westerplatte 13, tel. (068) 322-10-30 

j f f f f i l  OPOLE, real, ul. Sosnkowskiego 16, tel. (077) 458-15-54 
PLAN JELENIA GÓRA, echo, ul. Jana Pawła II, tel. (075) 764-33-22

A

BMW 520,1991 r., 192 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, wspomaganie, szyberdach, komputer, nowe za
wieszenie, stan idealny, • 20.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/75-50-08
BMW 520,1991/97 r., 180 tys. kni, 2000 ccm, wtrysk, per
łowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, hak, 
stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-18-61 

O  BMW 520,1992 r., 24V, srebrny metalic, 5-biego- 
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, ABS, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, • 25.600 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026531

O  BMW 520 E-34, 1993 r., 2000 ccm, 24V, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełne 
wyposażenie elektr., skóra, klimatyzacja, drew
niane dodatki, podgrzewane fote le i lusterka, koła 
Schnitzer, zdejmowany hak, alarm Prestige, RO 
K en w o od  z CD, - 27.000  z ł. W roc ław , te l. 
0607/86-77-86 02026891

BMW 520,1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, 
ciemne lampy przednie, klimatyzacja, ABS, RO, poduszka 
pow., alum. felgi 17 cali, ciemne szyby, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, I właściciel w kraju, serwisowany, stan ide
alny, - 35.500 zl lub zamienię na mniejszy, VW Golfa, Opla 
Corsę. Bolesławiec, tel. 0607/20-29-74 
BMW 520 i, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 24V, 
perlowoatramentowy met., klimatyzacja, ABS, RM, 2 po
duszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, centr. zamek, stylizowany na M5, alum. felgi 16', halo
geny, drewniane dodatki, podłokietnik, komputer, stan ide
alny, - 33.000 zl lub zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
BMW 520 E-39, 1996 r., 15 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnośliwkowy, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, ASC, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi 8.5 x 17, obniżony, RO, garażowany, koła 
zimowe, - 59.000 zł. Świdnica, tel. 0602/10-32-65 

BMW 520,1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic,
6 pod. powietrzne, automatic, klimatyzacja, I właściciel, - 
69.000 zł. Księginice, tel. 071/317-00-55 

BMW 524 TD, 1985 r., 2400 ccm, szary metalic, z urzędu 
celnego, stan silnika i blacharki b. dobry, centralny zamek, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. reguł, lu
sterka, szyberdach, aluminiowe felgi, sportowa kier, - 9.600 
zł. Kłodzko, tel. 0609/20-36-29 

BMW 524 td, 1985 r., 147 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, hak, RM z  RDS, oryg. alum. felgi, 5-biegowy, in - '  
dywidualny tuning, wzmocniony silnik 140 KM, stan b. do
bry, • 13.000 zł lub zamienię na Opla Omegę Kombi o poj. 
2.6 lub 3.0. Polkowice, tel. 0601/75-57-85 
BMW 524,1987 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, hak odczepiany, instal. głośno mówiąca do telefo
nu, stan b. dobry, bez rdzy, na białych tablicach - 2500 
DM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
BMW 524 td, 1990/91 r., 184 tys. km, niebieski metalic, 
sprowadzony w całości, centr. zamek, klimatyzacja, alum. 
felgi, wspomaganie kier., szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podg. siedzenia, -19.500 zł lub zamienię na inny. 
Legnica, tel. 0601/17-06-01

BMW 524 TD, 1991 r., 161 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
czarny, w kraju od tygodnia, oclony, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, wspomaganie, centr. zamek, klimatyza
cja, stan dobry, - 25.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/23-39^93 
BMW 524 td, 1991 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
perłowoniebieski metalic, pełne wyposażenie, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, serwisowany, komplet opon 
zimowych, - 23.000 zł lub zamienię na BMW 525i, Merce
desa 124, Opla Omegę. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
BMW 525,1982 r., srebrny metalic, pełne wyposażenie, - 
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-27 

BMW 525 I, E-34, 1990 r., 2500 Ccm, benzyna, perłowo- 
czarny, ABS, check control, komputer, klimatyzacja, wspo
maganie kier., centr, zamek, alarm, Mul-T-Lock, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i reflektory, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, RO Bavaria, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 21.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-01 
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pełne 
wyposażenie, - .22.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-78-17, 
0604/50-29-38
BMW 525 i, 1991/92 n, 2500 ccm, 24V, ciemnoszary me
talic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony w całości, 
alum. felgi, kola zimowe, hak, el. otw. szyby, wspomaga
nie, ABS, centr. zamek, - 20.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44, 0607/74-57-44 

BMW 525 i, 1991/92 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 24V, cżar- 
ny metalic, 2 miesiące w kraju, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, RM, alum. felgi Borbert, serwisowany, atrakc. 
wygląd, • 20.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, 
tel. 0602/58-37-06

BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
24V, czarny metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 
el. szyberdach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietni- 
ki, komputer, a larm, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-49-79
BMW 525 i, 1992 r., 168 tys. km, 2500 ccm, 24V, perłowo- 
zielony, oryginalny RO BMW, oryginalne felgi alum., ABS, 
wspomaganie kierownicy, el. reg. światła i lusterka, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. pompowane fotele, centralny za
mek, 24.900 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19, 
076/833-57-7.3
BMW 525,1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, benzyna,. 24V, 
czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, na bia
łych tablicach - 6.600 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
BMW 525, 1993 r., 162 tys. km, 2500 ccm, TDS, czarny 
.metalic,.ABS, skóra, ęl. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek, spoiler ze światłem .stop” , - 27,000 
zł. Rawicz, tel. 0607/03-47-12 

BMW 525 KOMBI, 1993 r. J 7 0  tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, klimatyzacja, szyberdach, nowy sil
nik, wszystkie el. dodatki, stan idealny, - 32.000 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-41-17, 0608/74-38-25 
BMW 525,1994 r., 147 tys. km, 24V, biały, automatic, kli
matyzacja, komputer, 2 pod. powietrzne, alarm, radio, el. 
otw. szyby, garażowany, - 36.500 zł lub zamienię na tań
szy, ♦ dopłata. Wrocław, tel. 342-99-82, 0607/40-95-88 
BMW 525 tds, 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, - 37.000 zł lub zamienię na kom
bi. Zielona Góra, tel. 0603/65-16-75 

BMW 525,1995 r., 2500 ccm, Pb, kolor grafitowy metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, skóra, RM, alarm, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
drewniane dodatki, komputer pokładowy, 3 podłokietniki, 
kupiony w salonie, kpł. dokumentacja - 38,500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-66-61, 0604/84-67-26 
BMW 525 E-34 KOMBI. 1995 r.. 2500 ccm, TDS, czarny 
metalic, klimatyzacja, czarne drewno, skóra, podgrz. fote
le, 2 x SRS, siatka, roleta, ABS, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, hak odpinany, podłokietniki, - 42.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/93-78-72

BMW 525,1996 r., 102 tys. km, 2500 ccm, TDS, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, • 72.000 
zł. Głogów, tel. 0603/38-44-24

BMW 525 tds, 1997 r., 52 tys. km, 2500 ccm, perłowoczar- 
ny, skórzana tapicerka, 4 poduszki pow., climatronic, alum. 
felgi 18x9, opony 245x40x18 + komplet kół zimowych (fel
gi alum. 17x8, opony 225x45x17), reflektory ksenonowe, 
pełne wyposażenie el., lusterka z M3, nawigacja sat., ABS, 
ASC, szyberdach, RM Alpine 2000 *  zmieniacz na 10 płyt
- 34.000 zł. Kłodzko, tel. 0604/65-61-48

0  BMW 525 TDS KOMBI, 1998 r., 132 tys. km, czar
ny, pełne wyposażenie, skóra, telefon, CD, 8 po
duszek pow., komputer, czu jn ik cofania, reflek
to ry  ksenonowe, alum. felgi, k lim atronic, auto
matic, kupiony w salonie, • 95.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027781

BMW 525,1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, - 70.000 
zł. Opole, tel. 0601/63-72-04 

BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sporto
wy wydech, alum. felgi 17 cali, ciemne szyby z atestem, 
obniżony, poszerzony, - 19.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17, 0605/08-92-81 
BMW 530 D, 1999 r., 37 tys. km, 3000 ccm, diesel, czarny, 
bez wypadku, serwisowany, w pakiecie M-5, stan b. dobry,
- 125.000 zł. Wrocław, tel. 0607/23-14-65
BMW 535, 1990 r., 1600 ccm, zielony metalic, pełne wy
posażenie, - 21.000 zł lub zamienię na busa. Kępno, tel. 
062/782-37-72
BMW 535 i, 1990/95 r., 180 tys. km, 3500 ccm, czarny, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, ASC, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i szyberdach, komputer, skórzana tapicerka, 
kremowa, sportowe zawieszenie, sportowy układ wydecho
wy Remus, spoilery, białe zegary, stan dobry, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/51-13-06

BMW 535 i, 1991/92 r., 180 tys. km, 3500 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, inst. gazowa, bez wypadku, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja/ skóra, podgrzewane fotele, RM, 
alum. felgi, szyberdach, domykanie szyb iszyberdachu, 
el. roleta, immobilizer, komputer, stan idealny, - 26.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98 

BMW 540 IA, 1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, srebrny, 8 
miesięcy w Polsce, bez wypadku, ABS, ASC, rolety boczne
1 tylna, - 42.000 zł lub zamienię na diesla, do 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 350-25-53, 0606/65-51-02
BMW 540 i, 1995 r., 3982 ccm, V8, srebrny metalic, ABS, 
PDC, 2 poduszki pow., skórzane fotele (elektr. regulowa
ne), el. reguł, lusterka, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., aluminiowe felgi, kpi. opon zimowych, telefon BMW,
- 53.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 071/789-32-70, 
0501/57-54-16

BMW 728 i, 1982 r., 240 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, 
welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, drewniane dodatki, - 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/736-76-19, 0601/92-97-29 
BMW 730 i, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
bez wypadku, dużo wyposażenia, białe tablice, - 8.800 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-21-11, 0502/61-50-75 
BMW 730,1990/19 r., 5 tys. km, 3000 ccm, benzyna, sza- 
roniebieski, klimatyzacja, pilot, ABS, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-33-74
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, I właściciel, w kraju 6 miesięcy, pełne wyposa
żenie, skóra, klimatyzacja, komputer, - 28.000 zl. Lubań, 
tel. 0502/23-68-98

BMW 732,1984/., Ciemnowiśniowy metalic, drewniana kie
rownica i dodatki, alum. felgi, stan b. dobry, - 8.600 zł. Je
lenia Góra, tel. 0607/11-57-62 

BMW 735,1988 r., 165 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby i dach, wspoma
ganie kier.; reg. kierownica, centr. zamek, hak odczepiany, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, stan idealny, na białych tabli
cach - 3500 DM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60

BMW 735,1991 r., 230 tys. km, 3500 ccm, benzyna, gra
natowy, inst gazowa, tempomat, alum. felgi, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele i zagłówki, komputer, alarm, el. otw. 
dach, stan blacharki b. dobry, - 23.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61

O  BMW 740 i, 1998 r., 37 tys. km, V8, perłowogra- 
natowy, wyprodukowany w  październiku, pełne 
komfortowe wyposażenie, nawigacja + TV, czar
na skóra, podgrzewane fotele, 8 poduszek pow., 
el. otw. szyby i dach, re flektory ksenonowe, au
tom atic, tip tron ic , rolety, PDC, CD, w kraju od 
roku, I w łaścic ie l, • 123.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/71-06-07 87026051

BMW 740 iA, 1999 r., 45 tys. km, 4400 ccm, V8, granato
wy metalic, 290 KM, steptronic, czarna skóra, 8 poduszek 
powietrznych, ksenony, PDC, DSC, DSP, M-pakiet, radio
odtwarzacz + CD, czujnik deszczu, aluminiowe felgi 18', 
żaluzje na tył, szyberdach,.pełne wyposażenie elektrycz
ne, drewno, podwójne szyby, stan b. dobry, - 170.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/81-88-53

BMW 750IL, 1989 r., 160 tys. km, 5000 ccm, czarny meta
lic, najbogatsze wyposażenie, • 17.000 zł. Kępno, tel. 
0604/35-33-90
BMW 750 i, 1991/92 r., 250 tys. km, 5000 ccm, 12V, perło- 
woczarny, czarna skóra, el. reg. fotele i podgrzewane, ABS, 
ASC, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, drewno, tempomat, 
automatic, RO, lampy ksenonowe, el. otw. szyberdach. 
alum. felgi 17*, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 27.500 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0606/11^99-25, 
0600/22-17-32

BMW 850 i, 1990 r... 120 tys. km, 5000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, pełne wyposażenie, • 43.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-62-70, 0603/68-60-45 
BMW 850 i, 1991 r., 170 tys. km, 5000 ccm, wtiysk, grana
towy, dużo wyposażenia, felgi 17' z rantem, sportowy wy
dech, sprzęt audig HiFi, nowe opony, klocki, nowe akumu
latory, udokum. pochodzenie, - 39.000 zł. ,, tel. 
0603/78-12-71

BMW M 3,1992 r„ 137 tys. km, 2500 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny, - 32.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-12-19

B U IC K
BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r., 2800 ccm, V6, /Pb au
tomatic, klimatyzacja, RO, reg. kierownica, centr. zamek, - 
stan średni, - 2.700 zl. Wrocław, tel. 071/363-43-36

CADILLAC
CADILLAC DE VILLE SEDAN, 1972 r„ 7600 ccm, V8, ben
zyna, perłowy, zarejestrowany, klimatyzacja, przebfeg 
60.000 mil, wszystkie el. dodatki, egzemplarz dla kolekcjo
nerów, stan idealny, - 38.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78

C HEVRO LET
CHEVROLET LUMINA APV, 1990 r., 3100 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, sprowadzony w całości 7-lat temu, reg. 
fotel kierowcy, el. otw. szyby, centr. zamek, tempomat, kli
matyzacja, ciemne szyby, hak, halogeny, 7-ośobowy, za
rejestrowany jako ciężarowy, stan dobry, - 17.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-06-30

CHEVROLET LUMINA, 1993 r., 210 tys. km, 3800 ccm, 
APV, 160 KM, szary, automatic, pełne wyposażenie elektr., 
tempomat, klimatyzacja x2, serwo, reg. kierownica, 7-oso- 
bowy, zagłówki, ABS, centr. zamek z pilotem, immobilizer, 
ciemne szyby, relingi dachowe, opony zimowe; rejestracja 
do 04.2002 r., zadbany, wyjmowane fotele, - 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-17, 0605/78-24-49

CHRYSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r., 114 tys. km, 2500 ccm, ko
lor wiśniowy, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. reflektory, 
RM, centr. zamek, alarm, atrakc. wygląd, zadbany, gara
żowany, - 32.800 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996 r„ 116 tys. km, 2500 
ccm. TDi, grafitowy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el! otw. szyby, klimatyzacja, welurowe fotele, z pod- 
tokietnikami, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypad
ku, - 68.500 zł. Kowary, tel. 0502/12-68-37 

CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r„ 2200 ccm, tur
bo, grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna 
elektryka, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50. 0601/55-20-45, 0601755-20-51 
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r„  90 tys km, 3000 
ccm, czarny metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, pełne

wyposażenie, • 16.500 zł lub zamiana. Jarocin, tel. 
062/740-90-63 po godz. 20, 0607/75-65-31 

CHRYSLER SEBRING CABRIO CONVERTABLE, 1996/97 
r., 81 tys. km, 2000 ccm, 16V, złoty metalic,, automatic, 
oryginalne radio, pełna elektryka, 2 poduszki pow., el. otw. 
dach, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, - 64.000 zl lub za
mienię na Mercedesa. Wrocław, tel. 0607/08-77-19 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nume
rem-A00521 www.autogielda.com.pl)
CHRYSLER SPORT CONOUEST, 1987 r., 120 tys. km. 
1600 ccm, benzyna, czerwony, klimatyzacja, katalizator, 
skórzana tapicerka, wszystkie el. dodatki, reguł. wys. mo
cowania pasów, podgrzewane lusterka, szyberdach. Je
dlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 

CHRYSLER VOYAGER VAN, 1989 r., 290 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, czarny, automatic, el. otw. szyby, wspom. 
kierownicy, tempomat, relingi dachowe, alum. felgi, stan 
dobry, - 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/83-45-56 

CHRYSLER VOYAGER, 1989/96 r.,‘ 200 tys. km, 3000 
ccm, E+gaz, wiśniowy metalic, 7-osobowy, stan dobry, 
wersja amerykańska, bogate wyposażenie, zarejestrowa
ny, „na chodzie’ , opłacony, - 14.500 zł. Leszno, tel. 
0608/71-59-94

CHRYSLER VOYAGER, 1990 r„  114 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, - 12.000 zł lub zam ienię. N iemodlin, tel. 
0604/32-94-14

&
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW

* komplety naprawcże-filtry * skrzynie biegów 
regenerowane i używane * diagnostyka skrzyń, 

silników * gwarancja, faktura VAT
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CHRYSLER VOYAGER VAN> 1992 r.. 175 tys. km, 3000 
ccm, 6V, benzyna, niebieski metalic, autom&tię, klimatyza
cja, pod. powietrzna, tempomat, reg. kierownica ze wspo
maganiem, el. reg. siedzenia, oryg. RO, stan dobry, -
18.500 zl lub zamienię. Lutjsko, woj. zielonogórskie, tel. 
0602/52-19-93
CHRYSLER VOYAGER. 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, 7-osobowy, welurowa tapicerka w ciemno- 
popielatym kolorze, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, alarm, wspomaganie, dodatkowe 
zabezpieczenia, relingi dachowe, RO, hak, I właściciel, w 
kraju od 1996 r., kpi. dokumentacja bez wypadku, stan b. 
dobry - 24.500 zi. Rogaszyce, gm. Ostrzeszów, tel. 
062/730-81-53 dom, 730-81-08 praca, 0601/76-85-09

C ITR O EN
0  CITROEN AUTON • sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone sam ochodyfna nowych zasadach. 
O ferta  (ok. 800 aut) i zd jęc ia  w  in te rn e c ie : 
www.auton.pl, co tydzień wyjazd z Wroławia do 
Belgii, k ilka  tysięcy aut do obejrzenia. Fachowa

- p o m o c .' In fo rm a c ja , te l.  071 /353-26-37 , 
065/543-74-44,0601/70-67-46 01033191

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

CITROEN AX, 1987 r„  120 tys. km, 950 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, do poprawek lakierniczych, stan techn. 
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-78-15, 
0605/26-60-21

CITROEN AX, 1988 r., 92 tys. km, 1100 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, RO Sony + głośniki, komplet kół zimowych, 
5-biegowy, - 4.900 zł. Struga, gm. W ałbrzych, tel. 
074/845-21-14

CITROEN AX, 1990 r., 86 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, hak, 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 7.500 zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/48-25-32 ■

CITROEN AX, 1990 r., 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, welurowa tapicer
ka, sprowadzony w całości, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 
0602/72-14-76
CITROEN AX, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, bia
ły, kupiony w salonie, bez wypadku, 4-drzwiowy, garażo
wany, hak, książka serwisowa,.- 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-61-79 po godz. 19

CITROEN AX, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm. wtrysk, błę
kitny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, Mul-T-Lock, -
5.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-90 

CITROEN AX, 1992 r ,  1100 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy. 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.500 zł (moż
liwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 

CITROEN AX, 1992 r.,'150 tys. km, 1400 ccm, diesel, czar
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, I właściciel, stan 
b. dobry. - 7.900 zł. Jawor, tel. 076/871-87-62, 
0606/52-58-49
CITROEN AX, 1992 r., 165 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, centralny zamek, komplet kół zimowych, 
sprowadzony w całości, - 10.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/55-20-37

CITROEN AX. 1992 r., 85 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, w kraju 4 lata, - 8.000 zł. Prze
mków, tel. 0606/83-55-12
CITROEN AX, 1992 r., 96 tys. km, 1000 ccm, biały, nowe 
opony, amortyzatory, alarm, radio + CD Alpine, stan techn. > 
b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, te l. 071/314-82-05, 
0606/94-81-28
CITROEN AX, 1994 r.. 85 tys. km. 954 ccm, benzyna, gra
natowy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy aku
mulator (gwarancja), nowe opony zimowe i zapasowe, dy
waniki, przegląd do 03.2002 r, • 11.300 zł. Wrocław, tel. 
071/342-11-16, 0605/61-99-04 
CITROEN AX, 1995/96 r ,  140 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, kupiony w serwisie w Polsce, bez wypadku, serwiso
wany, po wymianie rozrządu, pasków, oleju, płynów, goto
wy do jazdy, stan b. dobry, zadbany, książka serwisowa, 
zużycie paliwa - 41/100 km, - 15.200 zł tub zamienię. Ry- 
czeń, tel. 065/543-31-71, 0501/77-03-81 “
CITROEN AX, 1996 r., 22 tys. km, 954 ccm, niebieski me
talic, alarm, centralny zamek, kupiony w salonie, zadbany,
- 14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-9^16 .
CITROEN AX, 1996 r., 137 tys. km, 954 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, immobili
zer, 4 nowe opony, II właściciel, - 13.500 zł. Zielona Góra, 
teł. 0601/07-91-78
CITROEN AX, 1996/97 r., 50 tys. km, 950 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, w 100 % bez wypadku, oryg. lakier, ka
talizator, immobilizer, przyciemnione szyby, zderzaki w ko
lorze nadwozia, kupiony w salonie w Polsce (f-ra zakupu),
1 właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan idealny,
- 14.300 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/846-50-97, 
0606/26-49-99

CITROEN AX, 1997 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, RO, 
a larm, stan idealny; - '14 .900  zł. Wrocław, tel. 
071/317-79-55, 0606/25-34-13 
CITROEN BX, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, -
1.800 zł. Tarnów Op., tel. 077/464-54-07, 0603/37-02-99 
CITROEN BX, 1984 r.. 230 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor wiśniowy, centr. zamek, el. otw. szyby, nowy akumula
tor i opony, stan dobry, - 2.300 zl. Wrocław, tel.

- 0601/79-30-75
CITROEN BX GTI, 1986/87 r., 1900 ccm, benzyna, biały, 
nowy model, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, bez 
wypadku, stan b. dobry - 5.500 zł lub zamienię na droższy. 
Złotoryja, tel. 076/878-15-09

CITROEN BX, 1987 r., 250 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan b, dobry, - 4.500 zl. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43

CITROEN BX, 1988 r„  1400 ccm, czerwony, stan blachar-
ki i silnika b. dobry, po lakierowaniu w 2000 r, • 5.400 zł.
Trzebnica, tel. 071/312-04-33
CITROEN BX KOMBi, 1988 r„ 1600 ccm, benzyna, TRi,
srebrny, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, - 6.000
zł. Wrocław, tel. 0607/65-79-12
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1360 ccm, czerwony, nowa
inst. gazowa, ekonomiczny, relingi dachowe, alarm, dźwięk
kowy wyłącznik światęł, stan idealny - 7.500 zł lub zamie- '
nię na droższy, Opel Vectra, Fiat Tertipra lub Seat Toledo.
Wrocław, tel. 341-42-48
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy. el. otw. szyby i szyberdach. białe tablice, stan b. dobry,
- 1.800 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63. 0502/36-19-81' - 
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, el. otw. szyby, zadbany, stan b. dobry,
- 5.500 zl. Wołów, tel. 071/389-48-06

CITROEN BX, 1990 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, szary meta
lic, szyberdach, katalizator, - 5.600 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-29-31
CITROEN BX. 1991 r., 80 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, zderzakiw kolorze nadwozia, oryginalny RO, 
spoiler, 5-biegowy, zadbany, stan idealny, na zachodnich 
tab licach - 700 DEM lub - 1.200 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74

CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, we
lurowa tapicerka, białe tablice, stan b. dobry, - 2.700 zł. 
Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
CITROEN BX, 1991 r.. 1400 ccm, srebrny, immobilizer. el. 
otw. szyby i szyberdach, alarm, centr. zamek, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-77-38. 0603/86-83-80 
CITROEN BX 14 TGE, 1994 r., 166 tys. km, 1351 ccm, E, 
zielony metalic, centr, zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
alarm, radio, sprowadzonyw całości, stan b. dobry, ins i 
gazowa, tani w eksploatacji, -12.000 zł. Jasień, woj. zielo
nogórskie, tel. 0601/20-67-05 

CITROEN CX PALLAS, 1980 r., 2500 ccm, diesel centr. 
zamek, el. otw. szyby, do poprawek lakierniczych, -1.800 
zł. Wilkowo, gm. Prusice, tel. 071/312-52-76 
CITROEN CX GTI, 1981 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, zielony metalic, inst gazowa, po remoncie kapitalnym, 
hak, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, stan idealny, - 5.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-23-01
CITROEN CX, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, hak, wspo
maganie. el. otw. szyby, inst. gazowa, garażowany, zare
jestrowany, - 4.600 zł lub zamienię na mniejszy. Nowa Sól. 
tel. 068/387-30-27, 0603/97-11-60 
CITROEN EVASION, 1997 r., 140 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, srebrny, klimatyzacja, centr. zamek z pilotem, 7-oso
bowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, oclony w ca
łości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 27.000 zł. Kę- 
dzierzyn-Koźle, tel. 0502/04-24-00 
CITROEN EVASION. 1997 r.. 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otwie
rane szyby, radio, relingi dachowe, centralny zamek, hak, 
wspomaganie kier, - 34.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN GSA, 1974/94 r. inst. gazowa, w ciągłej eksplo
atacji, dodatkowo drzwi 4 s z l, niskie ubezpieczenie, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-93-82, 0608/45-34-05 
CITROEN GSA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, ceglasty me- 

v talie, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, stan b. dobry, -1.200 
zł lub zamienię na ARO, Uaz, Robur, w tej cenie. Wałbrzych, 
tel. 0609/29-08-59
CITROEN SAXO, 1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 90 KM, kodowany zapłon, automatic, 
pełne wyposażenie, poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, dodatki, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-89-85
CITROEN SAXO, 1997 r., 32 tys. km. 1500 ccm, diesel, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, atermiczne szyby, tylne szy
by uchylane, alarm, blokada zapłonu, I rej. 11.1997 r., I 
właściciel, w kraju od 08.2000 r., oryg. przebieg, b. oszczęd
ny, CD, stan b. dobry, - 19.300 zl. Wrocław, tel. 
0501/28-37-98
CITROEN SAXO, A997/98 r., 25 tys. km, 1000 ccm, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, kod zabezpieczają
cy, - 18.200 zł. Gostyń, tel. 065/572-17-29,0601/46-70-08

f  CITROEN 1
. 1 L  A U T O - S E K W 1 S

• nap ra w y g łó w n e  i b ieżące
- d ia g n o s tyka  s iln ik ó w  2]
- d ia g n o s tyka  u k ła d ó w  <£

h yd rau liczn ych  5
• regenerac ja  k u l 9;
- g eo m e tria  zaw ieszen ia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄKREDYTOWĄ 

W rocław, ul. Betonowa 1 
1 te l. 071/372-87-37

O  CITROEN SAXO, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, 
kupiony w  salonie w  Polsce, serwisowany, I w ła
ścicie l, alarm, im mobilizer, welurowa tapicerka, 
RM s te re o , s ta n  id e a ln y , • 18.900 z ł., te l. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033791

CITROEN SAXO. 1998 r., 31 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
wrzosowy metalic, szyberdach, serwo, el. otw. szyby, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, - 14.000 zi. Iłowa, 
tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-96, Niemcy
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, - 17.500 zl: 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-0^38, 0606/61-60-42 
.CITROEN SAXO, 1998/99 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, żółty, radio, wspomaganie, 4-drzwiowy, nowy model, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 23.000 zł. 
Głogów, tel. 076/835-22-50, 0601/18-67-66 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe światło 
.stop’ , welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.200 zl (kupu
jący nie płaci podatku) lub zamienię na tańszy. Oleśnica, tel. 
071/398-87-49 po godz. 19, 071/314-37-31 do godz. 18

M E C H A N IK A  P O JA ZD O W A  
N A PR A W A

CITROEN
W ro c ław , ul. O żyn o w a 46 

te l. 3 3 9 -89-18

CITROEN SAXO BIG, 2000 r., 14 tys. km, czerwony meta
lic, nowy model, poduszka pow., wspomaganie, 5-drzwio
wy, po remoncie blacharki. - 24.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-37-61. 0501/52-60-14, 0606/75-09-61 
CITROEN VISA, 1982 r., 186 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-biegowy, 5-drzwiowy, stan silnika dobry, do po
prawek blacharki, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
04.2002 r, -1.800 zl lub zamienię na Renault 4, po 1980 r. 
albo inny francuski. Bolesławiec, tel. 0603/57-1 
CITROEN VISA, 1984 r., 652 ccm, benzyna, czerwony, sil
nik Fiata 126p, po remoncie kapitalnym, nowe tablice rej., 
przegląd do 09.2001 r, -1.500 zł lub zamienię na przycze
pę towarową, ład. 1 tona. Wrocław, tel. 362-21-69 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, kolor perłowobordowy. ABS, dodatki, zabezpiecze
nia, zawieszenie po przeglądzie, zadbany, serwisowany, 
nowy tłumik, tarcze, klocki, po wymianie oleju, - 14.900 zl. 
Wrocław, tel. 365-54-91, 0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1995 r., wtrysk klimatyzacja, el. otw. 
szyby, ABS, pod. powietrzna, • 25.000 zł. Wrocław, teł. 
071/366-10-32
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, poduszka, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, stan idealny, - 18.800 zl. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64

O  CITROEN XANTIA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy, 
kupiony w  salonie w  Polsce, serwisowany, I w ła
ścicie l, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan 
id e a ln y , • 21.900 z ł., te l.  074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01033651

CITROEN XANTIA, 1997 r„  41 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
wtrysk, srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szy
by, ABS, immobilizer, rad. CODE, centr. zamek, alarm + 
pilot, wspomaganie, aktywne zawieszenie, hak, 2 pod. po
wietrzne, stan b. dobry, - 32.600 zł lub zamienię na busa, 
towarowy, osobowy do 22.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-70-64

O  CITROEN XANTIAII, 1998 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, klimatyzacja automatycz
na, el. o tw ierane szyby, podłokietn ik, 4 poduszki 
pow., welurowa tapicerka, stan dobry, - 34.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/08-81-84 01032301 

CITROEN XANTIA, 1999 r., 28 tys. km, 2000 ccm,- 16V, 
niebieski metalic, wersja ExlUzive Activa, 148 KM, ABS, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reguł. 2 fotele, czujnik deszczu, el. otwierany

Autoryzowany Dealer CITROEN SAXO 1.0 1996- 25,300 zł
1 właścicie l, salon, zakup X ir2000 , na gwarancji, 3  dzrwtowy, przebieg 3 tys. Km -

CITROEN XSARA BREAK 1.6 1998- 30,900 zł
W spom aganie, Centralny zamek, a larm, RM, zakup w  marcu 1999

NISSAN MICRA1996 1.0-17,500 zł
Salon, poduszka powietrzna, immobflser, centralny zamek, elektryczne szyby, RM

RENAULT MEGANE CLASSIC 1.41997- 23,900 zł
1 w łaśc iec ie l, sa lon, w spom agan ie  k ierow nicy, b lokada  s k rzyn i, im m obiliser, poduszka  pow., Welur.

RENAULT TWINGO 1.2 1996-17,400 zł
'S a lo n ,  RM , s ta n  b db

FIAT BRAVA 1.4 1997- 23,400 zł , Sj ’ i .
1 w ła śc ic ie l, sa lon , p od uszka  pow ie trzn a , a la rm ,.R M  • - - < * « '* ■ "

DAEWOO MATIZ 800 1999-19,200 zł
N a g w aran c ji, sa lo n , 1 w ła śc ic ie l, ce n tra ln y  z a m e k , e lek tryczne  szyby, im m ob ilise r

TOYOTA,CARINA 2.0 1993-15,900 zł
W sp o m a ga n ie  k ierow nicy, ce n tra ln y  zam ek, e lek tryczne  szyby, R M  \

FORD KA 1.3 1997-19,900 zł
1 w ła śc ic ie l, sa lon , R M , p od uszka  p ow ie trzna

FIAT CINOUECENTO 700 1996-11,200 zł
1 w łaścic ie l, srebny m etalik g>

FIAT PUN T01.3 1996-17,500 zł §
S alon , e lek tryczne  szyby, ce n tra ln y  zam ek, im m obilser, w e lu row a  tap ice rka  o-

RENAULT MEGANE 1.4 1996- 22,400 zł
W spom agan ie , ce n tra ln y  zam ek, 1 w łaśc ic ie l, A B S , w e lu r , sa lon

MERCEDES 124 2,5D 1991-27,500 złp^:
W spom agan ie  k ie row n icy, ce n tra ln y  zam ek, A B S , a lu fe łg i, b lokada  skrzyn i, a larm

TOYOTA COROLLA 1.4 1998- 29,900 zł
Wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna, alarm, RM, salon
AUDI 80 B4 2.0- 15,900 zł

« « "  W s p o m a g a n ie  k ie row n icy , c e n tra ln y  za m e k, e lek tryczne  s z y b y  i lu s te rka , szyb e rda ch

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

CITROEN

A
Vega C ar

Marek Chojwa & Jarosław Kowalski

WAŁBRZYCH  
Wrocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/fax 840-20-09 
części 840-20-16 
komis  842-55-50
SKUP-SPRZEOAŻ-ZAMIANA
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
roboty blacharsko- lakiernicze  
bezgotówkowe rozliczenia szkód

Zamień swój stary 
samochód na 

nowego Citroena!

szyberdach, drewno, RO sterowane w kierownicy, weluro
wa tapicerka, skóra, - 35.000 zł. B iałołęka, tel. 
076/831-72-11 po godz. 20, 0608/22-05-01 
CITROEN XM, 1990 r„  2000 ccm, benzyna, biały, klimaty
zacja, centr. zamek, - 9.800 zł. Głogów, tel. 0602/35-09-58 
CITROEN XM, 1991 r., 150 tys. km, 2088 ccm, turbo D, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, el. otw. 
szyby i szyberdach, hydroaktiv, alarm, halogeny, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, automatic, zadbany, gara
żowany, techn. sprawny, nadwozie ocynkowane 4 razy, -
14.500 zł. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
CITROEN XM, 1995 r., 90 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bia
ły, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka, regulowana kierownica, ABS, klimatyzacja, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
29.000 zl. Jasień, tel. 068/371-04-77
CITROEN XM KOMBI, 1996 r., 60 tys. km, 2000 ccm, tur
bo, granatowy metalic, ABS, klimatronic, 145 KM, radio ze 
sterowaniem w kierownicy, - 35.000 zł. Trzebnica, teł. 
071/312-43-09, 0602/73-44-30 
CITROEN XSARA KOMBI, 1400 ccm, niebieski metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
książka serwisowa, kupiony w salonie w Polsce, - 25.800 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-30-46 po godz. 20, 722-62-92 
w godz. 8-18, 0603/13-68-14 

CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zanjek, reg. kierownica, RO + pa
nel, poduszka pow., garażowanymi właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 28'200‘zl. Żarów, tel. 074/858-97r47- .<
CITROEN XSARA, 1998 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, serwisowany, 5-drzwiowy, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie kier., poduszka pow., alarm, radio, -
24.800 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 

CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, 
alarm *  pilot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, dzielona tylna kanapa, bagażnik da
chowy; reguł, fotel kierowcy, serwisowany w ASO, kupiony 

. w salonie, - 31-500 zł. Jawor, tel. 0608/40-30-96 
CITROEN XSARĄ, 1998 r„ 46 tys. km, 1400 ccm, grana-' 
towy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, central
ny zamek, halogeny, wspom. kierownicy, reg. kierownica, 
kodowany zapłon, RO, - 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-60-10, 074/847-92-57 do godz. 15.30 - 
CITROEN XSARA, 1998 r„  20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprowadzony z Francji, pełne wyposaże- 

‘  nie, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-16-99 
CITROEN XSARA, 1999-r,, 14 tys. km, 1400 ccm, błękitny. 
metalic, pełne wyposażenie, 4. poduszki powietrzne, cen
tralny zamek pilot el. otwierane szyby, klimatyzacja, ABS. 
el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, drewniane dodatki, -
35.000 zl. Leszno, tel. 0602/35-47-58
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r „  61 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, czerwony metalic, 3-drzwiowy, stan idealny, • 36.000 
zł. Niemodlin, tel. 077/460-65-68, 0604/49-74-21 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 
16V, czerwony, pełne wyposażenie, bagażnik dachowy lub 
leasing 1500 zł brutto na miesiąc przez 4 lata, - 60.000 zl 
lub zamienię na mniejszy lub zmiana leasingu. Międzyrzecz, 
tel. 095/741-60-33
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, wtrysk, reg. kierów, i światła, RM, alarm, 
blokada skrzyni biegów, dzielone siedzenia, stań b. dobry 
- 8.900 zł. Lubań, tel. 075/646-04-00, 075/646-29-96, 
0606/41-27-78
CITROEN ZXAVANTAGE, 1992 r„ 100 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5^Jrzwiowy, katalizator, el. reg. refl., szy
berdach, róg. kierów., oryg. roleta - 8.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/10-71-69
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 12.600 zł. Kalisz, tel. 0601/28-85-53.
CITROEN ZXAVANTAGE, 1992 r., 100 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyber
dach, reg. kierownica, RO, zadbany, przegląd do05.2002r., 
kierowca n ie p a lą c y ,- 8 .800 zl. Ostrów W lkp., tel. 
0603/10-71-69 po godz. 18, 0603/03-94-52 
CITROEN ZX, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, kolor srebr
ny, wsp. kierownicy,klimatyzacja, alum. felgi, halogeny, el. 
reg. lusterka i szyby, - 10.000 zł. Wrocław, te l... 
0603/64-36-86
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, benzyna pełne 
wyposażenie elektr., wspomaganie, - 11.500 zł lub zamie
nię. Mojesz, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 

CITROEN ZX, 1993 r. pełne wyposażenie elektr., wspo
maganie, - 11.500 zł lub zamienię. Mojesz 42, tel. 
075/789-29-04, 0502/67-28-28 

CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
zadbany, wszystkie el. dodatki, - 13.000 zł lub zamienię. 
Ostrzeszów, tel. 062/791-41-66 
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały,
3-drzwiowy, RO, tylne szyby uchylane, stan dobry, - 8.500 
zł. Wrocław, tel. 071/330-19-29, 0608/84-46-03 
CITROEN ZX, 1994 r., zielony, 5-drzwiowy, -14.200 zl. Ka
lisz, tel. 0601/28-85-53

CITROEN ZX, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, centr. zamek, Immobilizer, alarm, wspo
maganie, zadbany, stan b. dobry, RM, 5-drzwiowy. bez wy
padku; -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-12-79 po godz. 18 
CITROEN ZX, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, kod zapło
nu, reg. kierów. - 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-50-03, 
0501/94-54-12
CITROEN ZX, 1996 i., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy. poduszka pow., klimatyza
cja, wspomaganie, immobilizer, el. reg. reflektory, weluro 
wa tapicerka,. RM + pilot, halogeny, książka serwisowa 
zadbany, - 17.900 żł. Syców, tel. 062/785-29-14, 
0607/30-88-08
P  CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1400 

cc m , b ia ły , • 18.000 z ł. W roc ław , te l. 
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

DACIA
DACIA 1300, 1981 r., 92 tys. km. 1289 ccm, kolor wiśnio
wy, silnik Renault, garażowany, przegląd do 08.2001 r., ' 
sprawny, stan dobry, - 500 zł. Koskowice, gm. Legnickie 
Pole, tel. 076/722-89-15
DACIA, 1981 r., 1300 ccm, niebieski, po wymianie sprzę
gła, zarejestrowany, hak, dodatkowe światło .stop’ , - 750 
zł. Wrocław, teł. 071/399-95-06 j 
DACIA 1310P, 1983 r.y 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna,v 
czerwóny, garażowany, zadbany, silnik z 1991 r., nowe 
sprzęgło, pompa wodna, amortyzatory, po remoncie przed
niego zawieszenia, kpi. nowych reflektorów, po wymianie 
łożysk i ukt. wydechowego, tylna szyba ogrzewana, dodat
kowe światło .stop” , zagłówki z pokrowcami, - 1.500 zl lub 
zamienię na Fiata 126p, może być do poprawek blach.. 
Gola Dzierżoniowska, gm. Niemcza, tel. 074/837-81-93 
DACIA 1310, 1991 r., 115 tys. km, 1289 ccm, benzyna, 
jasnoszary, stan dobry, przegląd do 01.2002 r, - 2.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-80-91 .

DAEWOO
DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, 
klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, -12.900 
zł. Wrocław, te l. 071/361-52-50, 0601/55-20-45, 

i  0601/55-20-51 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 83 tys. km, 1500 ccm, grana
towy metalic, centr. zamek, alarm, garażowany,'stan do
bry, - 15.200 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-56, 
0501/58-80-86
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 120 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. 
elektr., wspomaganie, centr. zamek, immobilizer w kluczy
ku. - 16.500 zł. Kalisz, tel. 062/502-58-89 
DAEWOO ESPERO, 1997 r„ 100 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
perłowobordowy, bez wypadku, el.' otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, immobilizer, stan b. dobry, kupiony w 
kraju, - 15.900 zl. Legnica, tel. 076/722-70-48, 
0601/72-33-19
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 61 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny, kupiony w salonie, I.właściciel, pełna elektryka, bloka
da skrzyni biegów, RO, alarm, centr. zamek + pilot, serwi
sowany, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 65 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i reflektory, halogeny, RO *  głośniki, blokada skrzy 
ni biegów, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel.
17.800 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13, 
0605/56-91-48
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, zielony metalic, el. otw. szyby, automat, wysuwana 
antena, pilot, alarm, wspomaganie kier., kupiony w kraju, 
deska rozdzielcza w kolorze drewnopodobnym, RO, za
dbany, - 21.300 zł. Wrocław, tel. 373-17-78 

DAEWOO ESPERO, 1998 r., 29 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-71-34 

DAEWOO ESPERO, 1998/99 r., 48 tys, km. 1500 ccm, G L * 
DOHC, bordowy metalic, el. otw. szyby, ei. reg. i podgrze
wane lusterka, centr. zamek, reguł, fotel kierowcy, wspo
maganie, kupiony w salonie, I właściciel, - 20.500 zł. Wro
cław, tel. 071/788-17-87 po godz. 19, 0600/54-30-30 

DAEWOO ESPERO, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm. zielo
ny, na gwarancji, serwisowany, I właściciel, pełne wyposa
żenie elektryczne, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. 
zamek + p ilo t RO. alum. felgi, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/70-24-13
DAEWOO LANOS SE, 1997/98 r., 27 tys. km, 1500 ccm. 
kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, auto- 
alarm, RO + 4 głośniki, I właściciel, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 329-03-30

U W A G A !  U W A G A !  U W A G A !
O Ó L N O P O Ł S ^  "

**vS°«*jna WSSlM
RATY O D  

2 3 0  z ł  /m ie s iq c

Wspólna oferta koncernu CITROEN oraz firmy Finansowo - Ratalnej „AUTO PLAN" 
dla wszystkich, którym banki odmówiły przyznania kredytu.

Oferujemy najniższe koszty zakupu w Polsce. 
Promocja obejmuje wszystkie modele CITROlNA*

SAX0 
XSARA 

XSARA PICASSO 
C5

■
SENSACJA -  DIESEL W CENIE BENZYNOWEGO DLA PIERWSZYCH 

100 OSÓB ORAZ WCZASY Z  .ORBISEM".

* w ofercie także: 
SKO DA, OPEL, V W , TOYOTA, FIAT

Szczegóły u sprzedawców • dzwoń nie zw leka j!

Hipermarket "Carrełour"pasai handlowy, Wrocław, ul. Hallera 52, tel. 071/78 31 727; 
D.H. "Kameleon" parter, Wrocław, ul. Szewska 6/7, tel. 071/78 51 908;
Ceiltnim Handlowe"Korona" ul. Krzywoustego 126, Wrocław, tel 071/350 11 90.

AUTO GJEŁPA DOLNOŚLĄSKA 10 spis tręści - R&rz,$trQfl& fcl {rozkładów#} 15.06.2001

http://www.auton.pl


WIOSENNE PROMOCJE!
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M a t iz ,  L a n o s ®
-od ręki upust 2000 zł

- u p u s t  4 0 0 0 z ł  ^ 6 ; ) S
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Polonez Caro j A tu
-upust 1500 zł ĘSsj*' <wwi
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SPOLMOT ASOS 3 
51-601 WROCŁAW, UL. KOCHANOWSKIEGO 8A 

tel.: 071 348 17 21, tel./ fax: 372 94 89 centrala 372 94 47 w.10

DAEWOO U NO S SEDAN, 1998 r„ 31 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, stan idealny, kupiony w salonie, serwiso
wany, oryginalny przebieg, -17.900 zł (możliwe raty). Le
gnica, tel. 0605/28-37-83

DAEWOO LAN0S, 1998 r., 45 tys. km. 1500 ccm. benzy
na, srebrny metalic, zderzaki w kolorze nadwozia. RM, II 
właściciel, - 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-78, 
0501/62-39-30

PPUH "POL-MOTORS"
Sp. zo.o.-AUTOKOMIS

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

ogłasza P R Z E T A R G  NR11/2001 wdn.6.06.2001 pisemny ofertowy nieograniczony 
na samochody powypadkowe na zlecenie: PZU, TUiR WARTA i INNE:

O
Lp • 
1

... Marka pojazdu...............................................
... DAEWOO LUBLIN 3

Rok p ro d ................
........ ;. 2000 ...........

...... Poj. ..
......2417... .............. 27.000.-

jięź.uniwers .......... 1999 ........... ......5899... ............. 108 000.-
..........  1983 ........... ......1187... .................... 800.-

... DAEWOO LANOS........................................... ..........  1999 ........... ......1498... ........ ........  9.000,-
5 ... DAEWOO TICO............................................... ..........2000 .......... ........796... .................4.000.-
6 ......... 1997 ........... ......1360... .............. 13..000.-
7 ...JELCZ 417 D .................................................. .........  1987 ........... ....11100... ............... 11.000.-

...POLONEZ TRUCK........................................... ......... 1997 ........... ......1598... ............. 8.000,-
9 ... NACZEPA LOHRA.......................................... ......... 1989 ........... ................. 8.000.-
10 ... PRZYCZEPA LAWETA N LC 2000 ................. .........  1996 ........... ................. 3.500,-
11 ... WÓZEK WIDŁOWY RAK 7 A ....<.................... ................. 6.500,r
1? ...WÓZEK WIDŁOWY DV 1792...... ........... ....... ................. 8.500,-

... POMPA SMAROWNICZA................................ .............. 1.200,-

... FORD ESCORT VAN EXPRESS (ładów. 750kg) .........  1998 ............ ......1800... ............... 19.000.-
15 KABINA VOLVOF12 ..........................i ............. .........  1983 ............ .................. 350.-

......... 1999 ............ ......1796... ............... 27.000.-
17 ..,......  1997 ............ ......1598... ............... 19.800,-

-biały ........899... ................. 8.500,-
19 ......... 2000 ............ ......2417... y............. 17.600.-
?0 - biały 

'-  biały
......... 1999 ............ ......1372... ................ 5.100.-

?1 ......... 1999 ............ ......1498... ................. 9.600.-
?? ......... 1998 ............ ......1998... ............... 12.700.-
?3 ....... . 2000 ............ ......2290...

... POLONEZ CARO
?5 ... FORD FIESTA - ~ ......... 1998 ............ ....1299...

... POLONEZ 1,5GLE ......... 1991 ............ ......1481 ... .................... 450.-
zielony met.

?fi *  FORD ESCORT CL -combi ......... 1996 ........ ......1597... ................. 7.800,-

JAZDY PRÓBNE -AUTA DEMO
..... VAT.....

i ...FORD FIESTA........................................  2000 .........1250 ..... 28.688,52-......... ..6.311,48-. 35.000,-

Przetarg odbędzie się w KOMISIE PPUH POL-MOTORS Wrocław ul. Kamienna 145 dnia 20.06.2001 
r.ogodz. 12.00. Oględziny pojazdów w dniu 19.06.2001 r. w godz. od 9.00 do 14.00 oraz 20.06.2001 r. 
w godzinach od 7.30 do 11.00. Oferty pisemne należy składać w kasie przy wpłacaniu wadium. Wplata 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy samochód z osobna w Kasie Składu Celnego w 
dniu 20.06.2001 r. w godz. od 8.00 do 11.30. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej 
w dniu przetargu o godz. 12.00. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników 
licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany pojazd. Zwrot wadium nastąpi natychmiast po prze
targu. Cena wylićytowana jest ceną brutto sprzedaży. Na pozycje 7 - 22 oraz 29 wystawiamy faktury 
VAT z wyszczególnieniem wartość netto towaru oraz wartości podatku VAT wg stawki 22%; na pozycję 
01 - 06 oraz 23-28 wystawiamy tylko faktury VAT z podaniem wartości brutto ( zwolnione z VAT). W 
przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wpłaty wadium.. Sprzedane pojazdy nie są 
objęte ani gwarancjąani rękojmią. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn. Po wydaniu pojazdu dla nabywcy żadne reklamacje co do stanu technicznego pojazdu nie będą 
uwzględniane. Obowiązuje regulamin wewnętrzny organizatora przetargu. Nabywca samochodu musi 
posiadać dowód osobisty oraz numer identyfikacji podatkowej
- NIP- OFERUJEMY W SPRZEDAŻY NOWE PRZYCZEPY FABRYKI NIEWIADÓW - 

- UWAGA IMPORTERZY! Prowadzimy skład Celny tel. 369 75 85 -
-CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA - 0502 343 689- OP996092

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

INUBIRA NEXIA M ATIZ ESPEROI
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

GEOMETRIA KÓŁ 
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

jm s M m a m n in M m M iE m n m
Autejexpert SAMOCHODY UŻYWANE

Prowadzimy skup używanych: Cinquecento, Seicento, Punto, lino, 
takie z nierozliczonym kredytem Fiat Bank Poltka

marka poj. silnika rok cena PLN

A
U
T
O
K
0  
M
1
S

ALFA RO M E0156 2500 1998 63.000
ALFA R O M E01561.6 TS 1600 1998 43.000
LANCIA KAPPA 2.4 LX 2400 1998 49.900
FIAT PUNT01.1 SOLE 3D 1100 1999 21.900
FIAT PUNT01.1 SOLE 3D (2 SZT.) 1 1200 1999 20.000
FIAT PUNT01.2 (6 SZT.) 1200 2000 28.900
FIAT PUNTO 55 1  1100 1998 19.500
FIAT PUNTO 75 SX 1300 1998 19.500
FIAT BRAV01.6 KAT 1600 1996 19.600
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE 900 1995 11.500
FSO-WARSZAWA POLONEZ C A R 0 1.6 1600 1997 8.550
FSO POLONEZ CARO 1600 1995 4.410
POLONEZ ATU 1.6 1600 1996 5.580
FORD MONDEO 2.0 (automat) 2000 1996 20.800
VOLKSWAGEN GOLF 1400 .1991 9.000
OPEL CORSA 1.0 GL 1000 1989 6.400
OPELVECTRA 1600 1996 35.000
VOLVO S 401.7 1700 1996 35.900
MAZDA 323 PROTAGE ~  1600 1992 9.000
FIAT CINOUECENTO 0.7 KAT 700 1996 11.600

DAEWOO UNOS, 1998 r., 29 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, -
24.000 zł lub zamienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 
076/848-56-50 w godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO U N O S  SEDAN, 1998 r., 79 tys. km. 1500 ccm. 
bordowy metalic, 4-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, RM, alarm, wspom. kierownicy, inst. gazowa, 
listwy boczne, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, b. 
oszczędny, - 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
DAEWOO U NO S, 1998 r.. 106 tys. km. 1500 ccm. benzy
na, niebieski, po wymianie oleju i filtrów, nowy akumulator,
3-drzwiowy, bez wypadku, RM, alarm z pilotem, serwiso
wany, faktura VAT, stan b. dobry, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-33-65
DAEWOO LANOS, 1999 r.. 32 tys. km. 1500 ccm, zielony 
metalic, alum. felgi, pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, Immobilizer, - 21.000 zł. Jawor, tel. 
0609/64-02-26
DAEWOO U N O S  SE, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny, drewno, sedan, pełne wyposażenie ełektr. oprócz 
klimatyzacji, ABS, alarm, halogeny, alum. felgi, opony zi
mowe, stan idealny,, kupiony w salonie, na gwarancji, -
22.500 zł. Leszno, tel. 0601/72-61-70 
DAEWOO UNO S. 1999 r., 1600 ccm, 16V SX, czarny. 
5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, na gwarancji, książka 
serwisowa, - 21.800 z ł , faktura VAT. Prochowice, tel. 
0604/06-73-86
DAEWOO LANOS. 1999 r.. 68 tys. km, 1500 ccm. benzy
na, zielony, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, alarm z 
pilotem, bez wypadku, RM, serwisowany, faktura VAT, gwa
rancja, stan b. dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-33-65
O  DAEWOO U N O S  SE, 2000 r „  30 tys. km, 1500 

ccm, 16V, zie lony metalic, centr. zamek, immobi- 
lizer, el. otw. szyby, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, zderzaki w  kolorze nadwozia, ob- 
rotom lerz, kupiony w  salonie, na gwarancji, ho
mologacja fabryczna, 4 osoby, m ożliwość atrak
cyjnego leasingu lub kredytu, • 19.900 z ł *  VAT. 
(c a rp o o l@ p o c z ta .o n e t.p l). K a lis z , te l. 
0602/78-41-66, tel. 062/757-64-92, 062/764-59-87, 
0604/27-74-15 84018271

DAEWOO U N O S . 2000 r., 10 tys. km, 1500 ccm. zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, - 25.000 zł lub zamienię na Polo
neza. Wrocław, tel. 0502/24-53-42 

DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5 drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm + pilot, poduszka powietrzna, RM, stan b. 
dobry, na gwarancji, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
DAEWOO LEGANZA CDX, LUX, 1998 r., 140 tys. km. 
2000 ccm, czarny, pełne wyposażenie, skórzana tapicer
ka, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 349-35-30, 0607/49-60-70

ADF AUTO Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-9S66,366-21-66; SERWIS tel. 366-2000 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE tel. 366-21-24,33-99-321 do 332 w. 256 

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00, w SOBOTY od 9.00 do 15.00 IW B W iM

DAEWOO MATIZ, 1999 r „  37 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, centralny zamek z pilotem, alarm, RO, immobilizer, 
kupiony w salonie, 1. właściciel, bez wypadku, pełna do
kumentacja + książka serwisowa, opłata skarbowa w ce
nie, -17.900 zł lub zamienię. Olesno, teł. 034/358-39-41, 
0602/82-28-21
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 5 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku 
alarm, blokada skrzyni biegów, oryg. przebieg, serwisowa 
ny, książka gwarancyjna, oferta ze zdjęciem (www.gosia.grat 
ka.pl), stan idealny, - 17.900 zł (możliwe raty przez komis] 
Wrocław, tel. 071/357-24-28, 0605/62-33-21 

DAEWOO MATIZ, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
gwarancja, RM, owiewki, Mini-Lock, opony zimowe, listwy 
na drzwi, zadbany, stan b. dobry, -17.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-24-77

DAEWOO MATIZ, 1999 r„ 24 tys. km. 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, Live. immobilizer, zderzaki w kolorze nad
wozia, listwy boczne, pokrowce, RO, spoiler, stan b. dobry, • 
19.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-64-08 po godz. 20 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, zielony metalic, bez 
wypadku, kupiony w salonie, RM, stan b. dobry, • 17.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-50-71
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r.. 15 tys. km. 800 ccm. czerwo
ny, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, książka ser
wisowa, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, właści
ciel niepalący, nadkola, stan idealny, - 16.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-51-25
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 16 tys. km. szary metalic. na 
gwarancji, immobilizer, RO, stan idealny. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74, 074/880-50-30

P R O M O C J A
- i'

: H f  $  k r  -g & f

Oferta specjalna dla ROLNIKÓW

Matiz już od 21 808,- zł* 
Lanos od 27 360,- zł* 

Polonez od 22 800,- zł*
* cena dla rolników, osób lub firm związanych z rolnictwem 

po uwzględnieniu możliwych upustów

(D A E W O O  I  INNE
Wrocław, ul. Trawowa 8 

(Muchobór Wielki), tel. 357 25 25
I T I C O  L A N O S  P O L O N E Z  I

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

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

15.06.2001 spis treśc^pattestrona S f ̂ rozkładowa) - AUTO GIEŁDA^ DOLNOŚLĄSKA * 11

mailto:komis@polmotors.wroc.pl
http://www.polmotors.wroc.pl
mailto:carpool@poczta.onet.pl
http://www.gosia.grat
mailto:spolole@dcs.daewoo.com.pl


DAEWOO MATIZ. 1999/00 r . 16 tys. km. szary metalic. na 
gwarancji, zarejestrowany w 2000 r.. immobilizer, RO, I wła
ściciel. stan idealny, • 18.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-50-30, 0602/45-10-74 

DAEWOO MATIZ LIFE. 1999/00 r.. 30 tys. km. 800 ccm. 
czeiwony, poduszka pow., pokrowce, dywaniki, RM z pane
lem, alarm, kupiony w salonie, na gwarancji, garażowany, 
zegar, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, nadkola, listwy 
boczne, - 18.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-13-86, 
0604/64-26-29
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r ,  14 tys. km, 800 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, zadbany, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, RO Da
ewoo, plastikowe nadkola, listwy boczne, zegarek, pełna 
dokumentacja, serwisowany, na gwarancji, -19.900 zł. Wro
cław, tel. 071/795-49-08 w godz.7-10,19-22,071/343-52-88 
wewn.41 (10.30-18.30
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., czeiwony, dodatki, mały 
przebieg, -19.000 zł. Zduńska Wola. tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ, 2000 r„ 16 tys. km. 800 ccm. benzyna, 
miedziany metalic, serwisowany, na gwarancji 2-łetniej. stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Opole, tel. 077/453-50-51, 
0605/72-21-25

DAEWOO MATIZ TOP, 2000 r., 24 tys. km. 800 ccm, złoty, 
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer. el. reg. re
flektory, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, dodatkowe 
światło .stop', elektron, zegarek, rozkł. tylne siedzenia, wy
cieraczka szyby tylnej, spoiler tylny, reg. lusterka od we
wnątrz, ciemne szyby, • 24.000 zł lub zamienię na inny, z 
dopłatą, od 1999 r. Pieszyce, tel. 074/836-62-97 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 13 tys. km, 800 ccm, miedziany 
perła, zderzaki w kolorze nadwozia, aluminiowe felgi 14*, 
centralny zamek + pilot, RM ♦ 4 głośniki, poduszka pow., 
zegarek, immobilizer, atrakcyjny wygląd, I właściciel, -18.500 
zł. Żarów. tel. 074/852-69-37, 0605/64-47-25 

DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm, złoty metalic, nowy, 
odebrany w salonie, przebieg 30 km, dzielone tylne siedze
nia, wycieraczka tylnej szyby, immobilizer, - 22.000 zl. Wro
cław, tel. 071/327-60-43, 0601/72-29-54 

DAEWOO NEXIA, 1995 r., 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ABS, pod. powietrzna, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, I wła
ściciel, garażowany, zadbany, - 14.600 zł (możliwe raty). 
Bojanowo, tel. 065/545-67-45 

DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, biały, inst gazowa, 
stan b. dobry, -12.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legni
ca. tel. 0605/28-37-83
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 82 tys. km, 1500 ccm. 
16V, szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, immobilizer, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 15.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-11-70 po godz. 20 
DAEWOO NEWA, 1996 r„ 97 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, sedan, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
immobilizer, alarm, blokada skrzyni biegów, halogeny, insta
lacja gazowa, el. otw. szyby, el. wys. antena, zadbany, ga
rażowany, kupiony w salonie, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-46-87

DAEWOO NEXIA GL, 1996 r„  55 tys. km, -  13.000 zł lub 
zamienię na Daewoo Lanos, Nubira, z lat 99/00, dopłacę. 
Wrocław, tel. 071/348-57-00
DAEWOO NEXIA, 1996/97 r.. 80 tys km, 1500 ccm, ben
zyna, wtrysk, żółty, GL, bez wypadku, oryg. lakier, katali
zator, immobilizer, napinacze pasów, owiewki, oznakowa
ny, konserwacja, kupiony w salonie w Polsce (f-ra zaku
pu), I właściciel, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, 
garażowany, śtan idealny, - 13.200 zł (możliwe raty). Wał
brzych, tel. 074/846-50-97, 0606/26-49-99 

DAEWOO NEXIA GL, 1997'r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
perlowozielony, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, kpi. 
dokumentacja, oznakowany, I właściciel, stan b. dobry, 
alarm, immobilizer, - 14.000 zł. O leśnica, tel. 
0601/70-49-87. 071/314-35-01 

DAEWOO NEX!A SEDAN GLE, 1997 r ,  53 tys. km, 1500 
ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szy
by, centr. zamek + pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, 
halogeny, katalizator, 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., 32 tys. km, 1500 ccm, OHC, 
kolor wiśniowy metalic, 3 D, ABS, wspomaganie kier., alum. 
felgi, koła zimowe kpi., centr. zamek, alarm, RO. zielone 
szyby, zadbany, książka serwisowa, bagażnik dachowy, ha
logeny, nowy ukł. wydechowy, amortyzatory Monroe, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 362-17-33 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 32 tys. km, 1500 ccm, OHO, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, re
gulowana kierownica, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, koła 
zimowe, alarm z pilotem, centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektrycznej RM, halogeny, zielone szyby, zadbany, 
książka serwisowa, nowy układ wydechowy i amortyzato
ry, -1  5.300 zł. Wrocław, tel. 071/3J52-17-33 

DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. za
mek, serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lu
sterka, poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, 
I właściciel, zadbany, - 21.500 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61

O  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm Kli
matyzacja, centra lny zamek, alarm, 2 poduszki 
powietrzne, I w łaścic ie l, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/29-83-29 0103196T

DAEWOO NUBIRA CDX KOMBI, 1998 r„ 48 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, ciemnogranatowy, 4 koła zimowe, nowe wa
hacze, nowy akumulator, pełne wyposażenie elektronicz
ne, garażowany, stan idealny, I właściciel. - 28.000 zl. Wror 
claw, tel. 071/362-68-64
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r„  42 tys. km, 2000 ccm, 
perlowoniebieski, pełne wyposażenie elektryczne, klima
tyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, RM z 
RDS-em, bez wypadku, na gwarancji, serwisowany, I wła
ściciel, -.26.000 zl. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 

DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r„  42 tys. km, 2000 ccm, 
perlowoniebieski, pełne wyposażenie elektryczne, klima
tyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, RM z 
RDS, bez wypadku, na gwarancji, serwisowany, I właści
ciel, - 26.000 zl. Wrocław, tel. 0605/78-32-65 
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 
16V wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby. pod. powietrzna, RM 6 głośników, haloge
ny, alarm, welurowa tapicerka, I właściciel, bez wypadku, 
garażowany, stan idealny, • 22.500 zł lub zamienię. Złoto
ryja, tel. 076/878-63-77, 0604/83-26-46 
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998/99 r , 19 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, sedan, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, 1 rok gwa
rancji, garażowany, stan b. dobry, • 23.900 zl. Wrocław, 
tel. 368-11-26, 0600/36-02-25 

O  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V, 
czerwony, centr. zamek, immobilizer, alarm, po
duszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, re lingi, kupiony w salonie (na gwaran- 

' cji), hom ologacja na 5 m iejsc, m ożliw ość atrak
cyjnego leasingu lub kredytu, • 23.700 zł ♦ VAT. 
(c a rp o o l@ p o c z ta .o n e t.p l). K a lis z , te l. 
0602/78-41-66, tel. 062/757-64-92, 062/764-59-87, 
0604/27-74-15 84018301

O  DAEWOO NUBIRA IICDX SEDAN, 1999 r., 35 tys. 
km, 2000 ccm, DOHC, granatowy metalic, klima
tyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, RM ♦ 6 g łośn i
ków, centr. zamek, welurowa tapicerka, kupiony 
w salonie, bezpłatny serwis i gwarancja do 2002 
r, • 35.500 z ł. L u b in , te l.  076/844-53-84 , 
0603/17-97-27 84018391

DAEWOO NUBIRA KOMBI. 1999 r„ 61 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, zielony metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka i 
szyby, ABS. 2 pod. powietrzne, immobilizer, napinacze pa
sów, RO. centr. zamek, alarm, reg. kierownica, - 27.900 zł. 
Kluczbork, tel. 0605/78-72-59 

DAEWOO NUBIRA CDX, 1999/00 r., 36 tys. km, 2000 ccm. 
niebieski metalic, 133 KM, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, I właściciel, na gwarancji do 2003 r.. 
opony zimowe, radio CD, - 30.500 zl lub zamienię na Fiata 
Palio, do 20.000 zl. 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, najnowszy 
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 SX, 2000 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, RO, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, 2 lata gwarancji bezpłatnej obsługi, - 35.900 
zł. Kobiemo, tel. 062/769-31-28 po godz. 20, 757-64-66 
DAEWOO NUBIRA II SX, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ciemnozielony metalic, RO, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
alarm, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, • 38.000 zl 
lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 071/349-25-62, 
0603/96-43-49
DAEWOO TICO, 1994 r., 7%  ccm. fiołetowo-różowy me
talic, nowe opony, wymienione wszystkie płyny, oleje, pa
ski, łożyska tylne, - 8.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/10-73-32.
DAEWOO TICO, 1995 r„  70 tys. km, 800 ccm, srebrny, 
zadbany, kierowca niepalący, - 8.700 zł lub zamienię na 
Daewoo Tico, 1999/2000 r.. Lubin, tel. 076/846-08-91, 
0502/34-66-83
DAEWOO TICO DX, 1995 r„ 54 tys. km, 800 ccm, bordo
wy metalic, I właściciel, RO, garażowany, opony zimowe, 
bez wypadku, faktura, stan b. dobry, katalizator, -10.500 
zl. Bielawa, tel. 074/833-61-55 
DAEWOO TICO, 1996 r., 33 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
szafirowy, blokada skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, zadbany, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-37-40 

DAEWOO TICO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ccm, kolor wrzo
sowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, RM. serwiso
wany, zadbany, stan b. dobry, - 11.000 zł. Lubin, tel 
076/846-95-64, 0601/79-97-87 

DAEWOO TICO, 1997 r., 78 tys. km, 700 ccm, fioletowy, I 
właściciel, garażowany, seiwisowany, RO, -11.000 zl. Na
mysłów, tel. 077/410-34-13, 0608/37-61-74 
DAEWOO TICO, 1997 r., - 10.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74

DAEWOO TICO, 1997 r., 33 tys. km, 800'ccm. ciemnozie
lony metalic, SX, oznakowany COID, odcięcie zapłonu, 
alarm, blokada kierownicy, RM z RDS ♦ 4 głośniki, kupiony 
w salonie, dodatkowe pokrowce firmowe, zabezpieczenie 
antykorozyjne, immobilizer, garażowany, zimą nie eksplo
atowany, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię na Fiata 
Uno, C itroena Saxo, Renault Clio. W ałbrzych, tel. 
074/664-29-51
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 35 tys. km, 800 ccm, biały, 
faktura zakupu, książka serwisowa, I właściciel, immobili
zer, RO, oznakowany, bez wypadku, ciemne atermiczne 
atermiczne, garażowany, stan idealny, - 11.700 zł. Cha
łupki 14, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/819-91-47 
DAEWOO TICO, 1998 r.,.800 ccm, fioletowy, katalizator, 
serwisowany, stan idealny, el. otw. szyby, centr. zamek, -
12.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
DAEWOO TICO, 1998 r., 49 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, immobilizer, centralny zamek, el. 
otw. szyby, oznakowany, RM, spoiler, -12.900 zł. Wrocław, 
tel. 0504/91-89-89
DAEWOO TICO SX, 1998 r„ 30 tys. km, 800 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, I właściciel, centr. zamek, ozna
kowany, el. otw. szyby, konserwacja, garażowany, bez wy
padku, przegląd do 2003 r ,  stan b. dobry, -12.900 zł. Wro
cław, tel. 071/787-30-78, 0603/80-85-37 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 26 tys. km, 800 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, RM, Mul-T-Lock, książka ser
wisowa, garażowany, stan b. dobry, - 12.400 zl. Tymowa, 

■ tel. 076/843-40-31
DAEWOO TICO, 1999 r., 800 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
centr. zamek z alarmem, el. otw. szyby, blokada skrzyni 
biegów, beż wypadku, stan idealny, - 13.300 zł. Legnica, 
tel. 0609/51-26-09
DAEWOO TICO, 2000 r., 7 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, alarm, -13.700 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-01, 0605/55-55-37

DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby 4 szt., centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, hak, - 12.500 zł lub zamienię, albo 
inne propozycje. Świdnica, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 25 tys. km. 993 ccm, ben
zyna, czerwony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-87-50. 
DAIHATSU CHARADE G -30,1983/86 r., 993 ccm, diesel 
3 szt, 3 i 5-drzwiowe, 5-biegowe, oszczędne (ok. 41/100 
km), niskie opłaty, zapewniam serwis - 2.000-4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1985 r., 1000 ccm, diesel. - 2.500 
zl lub zamienię na motorower. Jelenia Góra, tel. 
075/755-67-48
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r„  138 tys. km. 1300 
ccm, EFI, 16V, czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, mały, 
oszczędny (ok, 6,51/100 km), zapewniam serwis, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1000 ccm, diesel, meta
lic, kupiony w kraju, bez wypadku. 5-drzwiowy, stan b. do
bry, - 10.600 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-64 
DAIHATSU CHARADE. 1992 r., 128 tys. km, 993 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, kupiony u dilera, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -12.300 
zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r .  116 tys. km, 993 ccm, ben
zyna, biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan idealny, RO, oszczędny w eksploatacji, - 9.900 
zł. Wrocław, tel. 071/346-42-85 
DAIHATSU CHARADE. 1999 r., 102 tys. km, 1300 ccm. 
czerwony, alarm, radio, pierwszy właściciel. - 7.500 zł. 
Opole. tel. 077/403-04-80
DAIHATSU SIRION, 1999 r .  38 tys. km, 1000 ccm. niebie
ski metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wspo

maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 19.500 zl. Bra
lin, tel. 062/781-20-96

DODGE
DODGE CARAVAN, 1988 r.. 225 tys. km. 2500 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, inst gazowa, klimatyzacja, wspomaga
nie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RM Sony, szy
berdach, relingi dachowe, hak, halogeny, tylne szyby uchy
lane, -12.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-27-31 
DODGE CARAVAN VAN, 1992 r.. 200 tys. km, 3300 ccm, 
fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. 
szyby, katalizator, poduszka pow, - 23.000 zł. Brzeg, tel. 
077/444-15-96
DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km. 2900 ccm, mor
ski metalic, stan dobry, bez/wypadku, ABS, ciemne szyby, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, - 39.000 zl. Wrocław, 
tel. 0608/30-37-66
DODGE CARAVAN VAN, 1996 r , 161 tys. km, 3000 ccm, 
V6, błękitny metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej 
tapicerki, ciemne szyby, hak, nowe opony - 45.000 zł lub 
zamienię na Forda Transita, po 1996 r., krótkiego, 6-oso- 
bowego. Wschowa, tel. 065/540-03-51 
DODGE GRAND CARAVAN MINIVAN, 1992 r „  220 tys. 
km, 3000 ccm, benzyna, kolor stalowy metalic, klimatyza
cja, wspomaganie. RO, poduszka pow., stan b. dobry, -
20.000 zł lub zamienię na koparkę Ostrówek w tej cenie. 
Wrocław, tel. 0503/16-61-08
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r . 3300 ccm, kolor gra
fitowy metalic, stan techn. dobry, 7-osobowy, automatic, 
ABS, poduszka pow., alarm, klimatyzacja, - 27.000 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-54-63
DODGE INTREPID, 1996 r., 55 tys. km, 3300 ccm, V6, 
biały, sprowadzony w całości, nie składak, I właściciel (nie
palący), stan b. dobry, automatic, instalacja gazowa (na 
gwarancji), el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, central
ny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, alarm, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-75-44, 
0606/24-12-55
DODGE STEALTH.,1992 r„  114 tys. km,.3000 ccm, V6, 
ciemnozielony, automatic, centr. zamek, a larm, radio *  CD, 
klimatyzacja, poduszka pow., alum. felgi, immobilizer, -
31.000 zł. Polkowice, tel. 0601/87-28-76

FIAT
O  FIAT AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone samochody, na nowych zasadach. Oferta 
(ok. 800 aut) i zdjęcia w  internecie: www.auton.pl, 
co tydzień wyjazd z Wroławia do Belgii, k ilka  ty 
sięcy aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Infor
m acja , te l.  071/353-26-37, 065/543-74-44, 
0601/70-67-46 01033211

0  FIAT 125p Kupię używaną instalację gazową do 
F ia ta  125p lu b  P o loneza , do 300 z ł., te l. 
071/311-98-33 02027261

FIAT 125p, 1971 r., 1500 ccm, niebieski, stan dobry, - 600 
zł. Miłoszyce, woj. wrocławskie, tel. 0608/77-13-05 
FIAT 125p, 1977 r., 11 tys. km, 1481 ccm, kość słoniowa, 
silnik po remoncie, serwisowany, gotowy do jazdy, instala
cja gazowa, przegląd do 10.2001 r, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-02-09 , • .
FIAT 125p, 1977/87 r ,  89 tys km, 1500 cćm, biały, I wła
ściciel, stan dobry, zadbany, aktualne OC, przegląd do
05.2002 r, - 1.200zł. Wrocław, teł, 071/361-30-18 
FIAT 125p, 1980 r., 63 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/328-20-90 
FIAT 125p, 1981 r„ 68 tys. km, 1500 ccm, benzynav po
marańczowy, hak, bagażnik dachowy, nowe opony, pasy 
bezwł., II właściciel, nowe szczęki hamulcowe, - 500 zł. 
Legnica, tel. 0607/35-26-15
FIAT 125p, 1982 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, stan techn. 
dobry, - 500 zł. Lubin. tel. 076/8.42-12-82, 0605/35-93-86 
FIAT 125p, 1982 r ,  1500 cęm, zielony, bez rdzy, techn. 
sprawny, szyberdach, RO, przegląd do 06. 2002 r, -1.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/28-69-98 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remon
cie silnika, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, ‘ .1.200 zl. 
Wrocław, tel. 071/363-93-60
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, błacharka w do
brym stanie, zadbane wnętrze, hak hol., brak OC i prze
glądu. - 500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95-75 po godz. 
20-
FIAT 125p, 1983 r... wiśniowy, stan b. dobry, przegląd do 
2002 r, - 1.000 zł. Krotoszyce, tel. 076/887-82-91 

FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, morski, I właściciel, stan 
dobry, - 1.600 zł. Leszno, tel. 065/520-75-00 po godz. 20 

FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, biały, oszczędny, instalacja 
gazowa, stan ogólny dobry, - 1.100 zl. Wołów, tel. 
071/389-53-82, 0604/07-36-71 
FIAT 125p, 1984 r., 93 tys. km, 1500 ccm, czerwony, prze
gląd do 05.2002 r., po remoncie silnika, stan techn. dobry, 
w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Wołów, tel. 071/389-15-07 
FIAT 125p, 1984 r., 50 tys. km, 1481 cćm, kolor wiśniowy,
1 właściciel, hak, b. dobre opony, nowy akumulator, stan b. 
dobry blacharki, zadbany, tylna szyba ogrzewana, nadko
la, konserwacja, bez wypadku, techn. sprawny, atrakcyjny 
wygląd, - 1.500 zł. Czernica Wrocł., tel. 071/318-01-02 
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1481 ccm. pomarańczowy, 
stan techniczny dobry, I właściciel, opłacone OC, radio, 
alarm, nowy akumulator, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/348-02-67
FIAT 125p, 1984/85 r., 101 tys. kra, 1500 ccm, biały, gara
żowany, hak, halogeny, nowy ukł. wydech, i rozrząd, orygi
nalny lakier, błacharka do małych poprawek, I właściciel, 
stan b. dobry, przegląd do 03.2002 r, - 1.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-74-04 po 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, benzyna, szary, techn. 
sprawny, blach, dobra, przegląd de 03.2002 r., w ciągłej 
eksploatacji - 650 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-17-06 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały. oryg. lakier, tylna szy
ba ogrzewana, alarm, konserwacja, przegląd do 08.2001 
r., + skrzynia biegów 5-biegowa, stan techn. b. dobry, - 
600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-50-71, 0504/97-24-48 
FIAT 125p KOMBI. 1985 r. .na chodzie’  - 500 zł lub zamie
nię na przyczepę bagażową, do 300 kg. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
FIAT 125p. 1985 r.. 115 tys. km, 1500 cćm, szary, stan 
dobry, garażowany, • 1.000 zł. Józef Wysłobodzki, Lądek 
Zdr., tel. 074/814-13-38 wewn. 254 
FIAT 125p, 1985 r., benzyna, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 05.2002 r., radio, pokrowce, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 1.350 zł. Paczków, tel. 
0606/36-68-05
FIAT 125p, 1985 r., 46 tys. kra, 1500 ccm, kość słoniowa, 
technicznie sprawny, • 500 zł. Wrocław, tel. 0501/23-01-46 

FIAT 125p, 1986 r „  1500 ccm, biały, ważny przegląd, stan

b. dobry - 1.600 zł oraz Fiat 125p, 89 r., "poj. 1500 ccm, 
kość słoniowa, stan b. dobry - 2.100 zł 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 zł (możliwe raty) łub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
FIAT 125p, 1986 r., biały, 5-biegowy, stan dobry, przegląd 
do 11.2001 r, - 600 zł. Gostyń, tel. 0502/40-38-05 
FIAT 125p, 1986 r., 35 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, nowy rozrusznik, bak. hak, inst 
gazowa - nowa, po remoncie silnika i ukł. kierowniczego, -
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-47-55 
FIAT 125p, 1986 r., 6 tys. km, 1500 ccm, beżowy, po re
moncie silnika, hamulców, zawieszenia, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/352-85-77 po 20 
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan b. 
dobry, - 2:000 zł, Wrocław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r., 86 tys. km, 1500 ccm, Polonez, czer
wony, 4-biegowy, hak, bagażnik dachowy, przegląd do 2002 
r., stan dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/352-10-81. 
0601/14-35-04
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, hak, aktualny 
przegląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.200 zł (do 
uzgodnienia). Wrocław, tel. 0603/48-41-84 
FIAT 125p, 1987 r., 50 tys. km, biały. II właściciel, stan 
dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/783-44-99 
FIAT 125p, 1987 r., 20 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie kapitalnym silnika, nowe serwo i sprzę
gło, stan techniczny b. dobry, -1.300 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1988 r., 50 tys. km, 1500 ccm, biały, I właści
ciel, garażowany, kpi. dokumentacja, - 2.100 zl. Trzebnica, 
tel. 071/312-62-39
FIAT 125p ME, 1988/89 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, 
silnik i skrzynia biegów Poloneza, elektroniczny zapłon, 
okrągłe zegaiy, welurowa tapicerka, tylna szyba ogrzewa
na, hak, stan dobry, - 1.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-24-97
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, progi do remon
tu, - 1.000 zł. Leszno, tel. 065/520-55-32 
FIAT 125p, 1989 r., 63 tys. km, 1500 ccm, niebieski, I wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd do 
2002 r., stan techn. b. dobry, - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst gazowa, welu
rowa tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 
03.2002 r, - 2.650 zł. Legnica, tel. 076/866-12-24, 
0606/36-83-21
FIAT 125p, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm. benzyna, nie
bieski, po remoncie kapitalnym blacharki, silnik i skrzynia 
biegów Poloneza, okrągłe zegary, plastikowe nadkola, 
nowe pokrowce, konserwacja, zadbany, przegląd do
08.2001 r., stan dobry, bezwypadkowy, -1.800 zł. Legnica, 
tel. 076/855-28-27, 0604/91-90-34
FIAT 125p, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, silnik Poloneza, 5-biegowy, instalacja gazowa, hak, 
I właściciel, okrągłe zegary, stan b. dobry, - 3.000 zl. Lesz
no, tel. 065/520-96-09
FIAT 125p ME, 1990 r„ 1500 ccm, AB, benzyna, czerwo
ny, nowy lakier, konserwacja, skrzynia biegów Poloneza 
Caro, pokrowce .miś*, kołpaki Daewoo, okrągłe zegary, 4 
lata nieeksploatowany, stan opon b. dobry, - 3.200 zl lub 
zamienię na komputer, motocykl, rower, inne. Pudliszki, tel. 
065/573-84-80
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm. Polonez, kremowy, instal. 
gazowa, 5-biegowy, welur, tylna szyba ogrzewana, hak, -
2.300 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 071/387-83-70. 
0606/76-36-08
FIAT 125p. 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, stan do- 
bry, OC, przegląd do 11.2000 r., tylna szyba ogrzewana, 
okrągłe zegary, hak, alarm, I właściciel, - 1.600 zl. Wro
cław, tel. 071/373-74-14
FIAT 125p, 1991 r„ 76 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I wła
ściciel, bez wypadku, welurowa tapicerka, konserwacja, 
nadkola, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 2.550 
zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-32 
FIAT 125p, 1991 r., 74 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I wła
ściciel, garażowany, oryg. lakier, 5-biegowy, silnik Polone
za, welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, - 2.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i ma
lowaniu, - 650 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-92 
FIAT 126p, 1977 r ,  650 ccm, biały, po remoncie silnika i 
blacharki, -  1.200 zl. Wrocław, tel. 071/353-28-44, 
0601/70-61-58
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełko
we, na chodzie, -  850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21 -46 
FIAT 126p, 1979 r., piaskowy, gruba kierownica, stan do
bry, - 750 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-64-88 po godz.19 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, techn. sprawny, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 390 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99, 0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, kolor wiśniowy, zarejestro
wany, przegląd do 11.2001 r., hak, po remoncie, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-97-14
FIAT 126p, 1980 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, stan techn. dobry, po wymianie silnika na nowy, al
ternator, światła H4, zadbany, II właściciel, - 750 zł. Biela
wa, tel. 0608/37-85-04
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, seledynowy, alternator, za
płon w stacyjce, po remoncie ukł. kierowniczego, po rege
neracji gjowićy, plastikowe zderzaki, hak, lotnicze fotele, 
tylna szyba ogrzewana, zarejestrowany, przegląd do
03.2002 r, - 1.000 zl. Domanice, gm. Mietków, tel. 
071/390-66-74

FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm. żółty, po remoncie blacharki 
i silnika, -1.100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-23-77 
FIAT 126p. 1980 r., 650 ccm, biały, zagłówki, gruba kie
rownica, przegląd do 2002 r., stan b. dobry ♦  dodatkowo 
silnik kpi, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-15 
FIAT 126p, 1981 r., 20 tys. km, 650 ccm, granatowy, po 
remoncie blacharki i silnika, brak OC, stan dobry, • 500 zł 
lub zamienię na telefon GSM, albo inne propozycje. Jele
nia Góra, tel. 0606/99-63-90 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapi
talnym nadwozie i podwozia, lotnicze fotele, alternator, za
płon w stacyjce, -1.200 zł. Legnica, tel. 076/722-69-79 po 
godz. 18
FIAT 126p, 1981 r.. 650 ccm, kolor groszkowy, po remon
cie silnika i blacharki, po przeglądzie, stan tech. idealny, - 
950 zl. Paczków, tel. 077/431-60-11

0  FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony, po remon
cie  b lacharki, alternator, stan dobry, - 1.000 zł. 
M irostow ice, teł. 068/375-05-77 01033481

FIAT 126p, 1982 r. hak, alternator, przegląd do 2001 r., 
garażowany, - 650 zł. B ia ła, gm. Chojnów, tel. 
076/819-19-10
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, boczne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, stan silnika i skrzy
ni biegów b. dobry, do małych poprawek lakierniczych, stan 
techn.-dobiy, - 850 zł lub zamienię na inny w tej cenie. 
Legnica, tel. 076/722-29-16 grzecznościowy 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, groszkowy, lotnicze fotele, 
pełne zderzaki, bez rdzy, atrakc. wygląd, stan b. dobry - 
750 zl. Oława, tel. 071/303-07-91, 0607/72-02-46 
FIAT 126p, 1982 r., 71 tys. km, 600 ccm, bordowy, po re
moncie silnika, skrzynia biegów i zawieszenie wzmocnio
ne, po wymianie resoru, nowe amortyzatory, lampy prze- 
ciwmgielne, bez przeglądu, nowy akumulator, szczęki ham. 
nowe + radio z głośnikami, - 650 zł. Piława Dolna. gm. 
Dzierżoniów, tel. 0603/04-21-86 
FIAT 126p, 1982 r., 15 tys. km, 650 ccm. żółty. 4 nowe 
opony, alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, RO ♦ 
głośniki, po remoncie silnika, blacharki i lakierowaniu, -
1.200 zł. Sobiałkowo, tel. 065/547-43-36 
FIAT 126p, 1982 r ,  102 tys. km. 650 ccm, czerwony, prze
gląd do 10.2001 r., stan dobry, - 750 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-74-20
FIAT 126p, 1982 r. sprawny, brak akumulatora, stan śred
ni, - 550 zl. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
FIAT 126p, 1982 r., 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
alternator, ważny przegląd, stan b. dobry, - 500 zl. Wro
cław. tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1982/94 r., bordowy, po lakierowaniu, silnik z 
1994 r., po remoncie skrzyni biegów, -1.100 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/303-43-55 do godz. 17 
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
deska rozdzielcza nowego typu, alternator, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, nowe opony i tablice, przegląd do
09.2001 r. ♦ OC, radio ♦ 5 głośników, -1.400 zl łub zamie
nię na inny, do 1300 ccm. Prudnik, tel. 0608/59-31-91 
FIAT 126p, 1983 r., zielony, po remoncie silnika, nowe opo
ny, alternator, lotnicze fotele, sportowa kierownica, obni
żone zawieszenie, ciemne szyby, przegląd do 11.2002 r, -
1.500 zł. Bolesławiec, teł. 0601/98-33-84 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, gruba 
kierownica, światła dzienne, przegląd do 02.2002 r, - 850 
zł. Góra, teł. 065/543-25-13
FIAT 126p. 1983 r., 650 ccm, zielony, szerokie zderzaki, 
sportowa kierownica, kołpaki, przegląd do 07.2001 r.. stan 
dobry. - 780 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 

FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 2002 r, - 600 zł. Nowa Sól, tel. 
071/372-76-55. 0603/58-11-21 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, 40 KM, żółty, wersja sporto
wa, zawieszenia obniżone i utwardzone, sportowa kierow
nica, sportowy układ wydechowy, -1.600 zł. Trzebieszowi- 
ce, tel. 074/868-92-26 prosić Tomka 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, alternator, tylna 
szyba ogrzewana, pasy bezwł, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-52
FIAJ 126p, 1983 r., 650 ccm, czarny,,szerokie zderzaki, 
spoiler, lotnicze fotele, alternator, żarówki H4, kołpaki, ciem
ne szyby i lampy, sportowy tłumik i . kierownica. RO ♦ gło
śniki, dodatkowe światło .stop*, białe zegary i dodatki, od
cięcie zapłonu, atrakc. wygląd, stan dobry, -1.300 zl. Wał
brzych, tel. 074/847-37-40. 0600/46-T2-25 
FIAT 126p, 1983 r„  55 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
przegląd do 11.2001 r„  pokrowce, bagażnik, -1 .100 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-20^8. 781-02-45 _
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, granatowy, ospo-, 
ilerowany, atrakcyjny wygląd, stan dobry, alternator, sze
rokie zderzaki, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/83-47-50 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brzoskwiniowy, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/363-23-61, 071/788-14-04 *
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
nowe tablice rejestracyjne, przegląd do 12.2002r„ stan 
dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-94 
FIAT 126p, 1983 r., 3 tys. km, 650 ccm, czarno-biały, prze
gląd do 04.2002 r., po remoncie blacharki i silnika, dużo 
dodatków, lotnicze fotele, sportowa kierownica, tylne szy
by uchylane, stan b. dobry,.- 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/35.1-81-73
FIAT 126p, 1983 r„ 650 ccm, zielony, ważny przegląd, -
450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1983 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, ważne OC
1 przegląd, stan dobry, - 380 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983/84 r., 650 ccm, niebieski, stań b. dobry, 
po remoncie, rejestracja do 01.2002 r, -1.500 zł (w rozli
czeniu może być telewizor). Paczków, tel. 077/431-37-39 
po godz. 20
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FIAT 126p, 1984 r., 84 tys. km, 650 ccm, czerwony, w cią
głej eksploatacji, badania techniczne do 01.2002 r., silnik 
w b dobrym stanie, - 1.000 zł. Nysa, tel. 0604/58-33-16 
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 652 ccm, żółty, w ciągłej 
eksploatacji, zarejestrowany, immobilizer, hak, bagażnik da
chowy, fotele lotnicze, uchylne tylne szyby, • 1.100 zł. Opole, 
tel. 0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, garażowany, I właści
ciel, zadbany, - 1.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-14-37, 
0604/59-38-84
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, granatowy, lotnicze fotele, 
nowy typ zawieszenia, plastikowe szerokie zderzaki i listwy 
boczne, podłoga do naprawy, brak OC i przeglądu, - 600 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/96-38-80 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, turkusowy, gara
żowany, 2 nowe opony, stacyjka, przełącznik świateł, pół- 
osie, przeguby, zśbieraki, -1 .150  zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-89-93
FIAT 126p, 1^84 r., 96 tys. km, 650 ćcm, benzyna, żółty, 
po remoncie silnika i skrzyni biegów, .na chodzie*, - 650 zł. 
Lubin, tel. 0502/17-72-13
FIAT 126p, 1984 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, II właści
ciel, po remoncie blacharki i lakierowaniu, przegląd do
05.2002 r ,  stan dobry, - 1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0609/06-73-01
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, benzyna deska rozdz. nowe
go typu, po remoncie silnika, stan dobry, - 1.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/355-37-11

FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, -
1.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-44-69 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, roczny akumulator, stan do
bry, -1.100 zł lub zamienię na większy, z inst. gazową. 
Rudna, tel. 076/843-41-82 po godz. 18 
FIAT 126p, 1984 r., 105 tys. km, 652 ccm, kość słoniowa, 
deska rozdzielcza i zapłon starego typu. alternator, bagaż
nik dachowy, stan techn. silnika b. dobry, światła do jazdy 
dziennej, - 1.200 zł. Stara Kamienica, teł. 075/751-41-06

FIAT 126p, 1984 r., 72 tys. km, zielony, przegląd i ubezp. 
OC do 09.2001 r., stan opon dobry, nowe reflektory, w cią
głej eksploatacji, - 550 zł lub zamienię na komputer, z do
płatą albo na inst. gazową. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46, 
0604/92-64-39
FIAT 126p, 1984 r., 652 ccm. biały, moc 45 KM, klatka, 
fotele Bimarco, pasy szelkowe, felgi 13", wieszak silnika, 
obniżony, 4 halogeny, przygotowany do rajdów KJS, - 4.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13, 0605/07-53-98 
FIAT 126p, 1984 r., 100 tySv.km, 650 ccm, ojzechowy, 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, alternator, ważny przegląd,
- 700 zł. Wrocław, tel. 0604/60-66-72
FIAT 126p, 1984 r ,  650 ccm, czerwony, po malowaniu i 
konserwacji, po remoncie skrzyni biegów, przegląd do
03.2002 r., hak, -1.500 zł. Witków, gm. Jaworzyna śląska, 
tel. 074/858-85-05

FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna lotnicze fotele, al
ternator, RM, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-06, 
345-04-23
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, ważny przegląd i 
OC, alternator, lotnicze fotele, stan dobry - 480 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54

FIAT 126p, 1984 r., 59 tys. km, 650 ccm, niebieski, po re
moncie silnika w 1998 r., plastikowe zderzaki, ważne OĆ i 
przegląd, stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p 650, 1984 r., pomarańczowy, stan ogólny do
bry, przegląd do 07.2001 r, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/363-78-86 pó godz. 19
FIAT 126p, 1984 r., kolor kawy z mlekiem, zadbany, ważny 
przegląd i OC, nowa skrzynia biegów, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67

FIAT 126p, 1984 r ,  kolor wiśniowy, - 1.000 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/12-98-81
FIAT 126p, 1984/90 r., pomarańczowy, stan dobry, • 800 
zł. Sobótka, tel. 071/316-24-75 
FIAT 126p, 1984/90 r., 650 ccm, czerwony, karoseria 90 r., 
nowe opony, po remoncie ukł. hamulcowego, części zapa
sowe, stan dobry, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-00-91, 
665-03-90

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, al
ternator, stan dobry, przegląd do 03.2002 r, - 800 zł. Pa- 
niowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-76-05 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, stan do
bry, ważny przegląd, stan opon dobry, do poprawek dół 
lewych drzwi, -1.200 zł. Ściborowice, gm. Krapkowice, teł. 
0606/55-60-28 do godz. 24
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, zielony, 2 nowe opony, po 
wymianie blacharki, po remoncie silnika i skrzyni biegów, 
alternator, nowy akumulator, lampy, stan dobry, - 1.400 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-30-25, 0606/25-37-52 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, bordowy, lifting, 
lotnicze siedzenia, RO, • 1.350 zł. Czarny Bór, tel. 
074/845-06-15
FIAT 126p, 1985 r. nowe opony, alternator, przegląd do
09.2001 r., stan dobry, - 600 zl. Dobromyśl 10, gm. Ka
mienna Góra, tel. 0605/43-73-28 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, kolor groszkowy, deska no
wego typu, alternator, nowe opony, radioodtwarzacz z au- 
torewersem ♦ głośniki, po regeneracji zwrotnic, pasy bez
władnościowe, po lakierowaniu i konserwacji, - 1.850 zł. 
Grodków, tel. 0603/36-51-55 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, alarm, stan dobry, -
1.100 zł. Legnica, tel. 076/8^2-27-57 po godz. 16 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, al
ternator, zarejestrowany, stan b. dobry, - 900 zł. Michałów, 
tel. 076/817-42-09, 0604/26-55-79 
FIAT 126p, 1985 r., srebrny metalic, po remoncie kapital
nym, - 2.600 zł. Opole, tel. 077/421-51-16 •

FIAT 126p, 1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
po remoncie silnika, blacharka do małych poprawek, de
ska rozdzielcza nowego typu, alternator, hak, konserwa
cja, RM, stan dobry, - 1.300 zł. Polkowice, teł. 
076/749-35-12
FIAT 126p, 1985 r. stan dobry, zarejestrowany, - 700 zł. 
Rawicz, tel. 065/543-60-31
FIAT 126p, 1985 r., 140 tys. km, 650 ccm, brązowy, alter
nator, gruba-kierownica, szerokie zderzaki, 3 .stop*, bez 
rdzy, II właściciel, garażowany, - 650 zł. Sokołowsko, gm. 
Mieroszów, tel. 074/845-10-85 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, ważny prze
gląd i OC, oryginalny lakier, po częściowym remoncie bla
charki, opony dobre, alternator, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54

FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry, •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-92-23 po godz. 18 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, sprawny tech
nicznie, ważny przegląd, nowe tablice, alternator, lotnicze 
fotele, pasy bezwładnościowe, stan silnika dobry, do na
prawy blacharka, - 850 zł. Wrocław, tel. 0607/28-20-82 
FIAT 126p, 1985/86 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, deska 
rozdz. nowego typu, alternator, I rej. w 1986 r., stan dobry,
- 1.350 zł. Lubin, tel. 076/846-06-29
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/345-78-54

FIAT 126p, 1985/87 r., 650 ccm, żółty, nowy typ, "szeroka 
deska rozdz., zarejestrowany do 04.2002 r., szerokie zde
rzaki, nowe opony, zapłon w stacyjce, po remoncie, nowe 
tablice, - 1.200 zl. Głubczyce, tel. 0607/36-57-85 po godz. 
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FIAT 126p, 1985/91 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
nadwozie z 1991 r., szerokie plastikowe zderzaki; alterna
tor, szeroka deska rozdzielcza, - 1,200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35

FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, bordowy, po la
kierowaniu, zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, 
szerokie zderzaki, tylna szyba ogrzewana, brak przeglą
du, atrakc. wygląd, - 1.600 z ł . ., tel. 074/850-72-91 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, 
nowe opony, roczny akumulator, nowe progi i rozrusznik, 
deska rozdz. nowego typu, lotnicze fotele, nowe bębny, 
szczęki 1 cylinderki hamulcowe, dodatkowe światło .stop’ , 
światła jazdy dziennej, po remoncie ukł. hamulcowego, stan 
techn. b. dobry, - 2.000 zł lub zamienię na Skodę 120. Dłu
gołęka, teł. 071/315-23-68, 0609/06-37-80 
FIAT 126p, 1986 r . 650 ccni I właściciel ód 1986 r., prze
gląd do 10.2001 r, - 999 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, turkusowy, lotnicze fotele, 
alternator, nowe opony, po remoncie kapitalnym silnika, -
1.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-64-13, 0607/85-26-10 
FIAT 126p, 1986 r.f 650 cęm, zielony, brak przeglądu tech
nicznego, • 1.200 zl lub zamiana. Brzeziny k. Kalisza, tel. 
0607/47-11-82

FIAT 126p, 1986 r., niebieski, stan dobry, - 1.200 zl. Gaj- 
*ów, tel. 071/318-52-66, 0603/34-42-31 

FIAT 126p, 1986 r., szary, deska rozdz. nowego typu, lot
nicze fotele, RO ♦ głośniki, szyberdach, alternator, alum. 
felgi, kierownica nowego typu, w ciągłej eksploatacji, -1.600 
zł. Góra Śląska, tel. 0605/33-93-85 
FIAT 126p, 1986 r„ 60 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
oryg. lakier, szeroka deska, nowe fotele, RO, przegląd do 
04. 2002 r., garażowany, techn. sprawny, - 1.800 zl. Ka
mieniec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 071/318-50-35

FIAT 126p, 1986 r., bordowy, lifting, deska rozdzielcza no
wego typu, po remoncie blacharki, • 1.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-45-25
FIAT 126p, 1986 r., - 1.000 zl. Kosiska, gm. Jawor, tel. 
076/857-45-14
FIAT 126p, 1986 r., 100 tys. km, piaskowy, garażowany, 
deska rozdzielcza nowego typu, szerokie zderzaki, stan do
bry, • 1.500 zł. Kraśnik Dolny, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-46
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, -1.200 zł lub zamienię. Krzy
żowa, tel. 076/817-31-42
FIAT 126p, 1986 r., 64 tys. km, 650 ccm, niebieski, po re
moncie kapitalnym silnika i blacharki, nowe opony, hak, ża
rówki H4, plastikowe nadkola, szerokie zderzaki, przegląd 
do 02.2002 r., atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 1.750 zł. 
Legnica, tel. 0603/19-43-16
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym blacharki i lakierowaniu, stan dobry, - 1.550 zl. Lubin, 
tel. 076/846-15-81
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remon
cie, gruba kierownica, tylna szyba ogrzewana, pokrowce, 
kołpaki, RO, alternator, garażowany, wymieniona skrzynia 
biegów. -1.180 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-89 . 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, kolor groszkowy, nowy aku
mulator, 2 nowe opony, stan blacharki b. dobry, stan silni
ka, skrzyni biegów r podzespołów dobry, garażowany, za
dbany, I właściciel, ważne OC, - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/315-53-56
FIAT 126p, 1986 r., 68 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, nowe 
amortyzatory, sprężyny, inst. el., po remoncie zawiesze
nia, stan dobry, - 1.490 zł. Strużnica, tel. 075/713-72-57 

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, -  900 zł. Swojków, tel. 
071/302-74-85
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, czerwony, po remoncie ukl. 
hamulcowego, nowy resor, duża deska, alternator, rozkła
dane siedzenia, brak aktualnego przeglądu, stan dobry, -
1.050 zl. Wałbrzych, te l 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, stan blacharki i silnika 
b. dobry, ważny przegląd i OC, lotnicze fotele, opony do
bre, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, oryginalny lakier, 
blacharka b. dobra, garażowany, nowe opony, ważny prze
gląd i OC, I właściciel, zadbany, stan b. dobry, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe 2 
opony, silnik po remoncie kapitalnym, nowe wahacze, prze
gląd do 02.2002 r, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-90-51 
FIAT 126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, alter
nator, szeroka deska rozdzielcza, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1986 r., 61 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, 
szeroka deska rozdzielcza, radio, alarm ♦ pilot, lotnicze 
fotele, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1986 r. zapłon w stacyjce, opłacony, zareje
strowany, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
FIAT 126p FL, 1986/87 r., 650 ccm, kolor piaskowy, po 
remoncie blacharki, szeroka deska rozdz., alternator, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, hak, RM, szerokie zderza
ki, bagażnik dachowy, garażowany, aktualne ubezpiecze
nie i przegląd, techn. sprawny, - 1.250 zł. Sobótka, tel. 
071/316-33-64 po godz. 18, 0604/96-02-73

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm stan b. dobry, -1.400 zł., tel. 
032/287-89-15
F IA f 126p, 1987 r„ 650 ccm, czerwony, po remoncie silni
ka, przegląd do 06.2002 r, -1.700 zł. Beguszyce, woj. wro
cławskie, tel. 071/302-68-96
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor orzechowy, aktualny 
przegląd, nowe tablice rejest, stan dobry, - 1.390 zl. Wro
cław. tel. 071/785-44-86
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, po remoncie, stan dobry, -
1.500 zl. Błota, gm. Lubsza, teł. 077/411 -80-12 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, nowe 
zawieszenie przednie i tylne, garażowany, I właściciel, - 
1.700 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-43 
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, 
alternator, szeroka deska rozdz., lotnicze fotele, stan do
bry, ważny przegląd (do 3.2002 r.), - 1.750 zł. Chomiąża, 
tel. 071/317-67-81, 0606/51-12-90 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm,, niebieski, stan dobry, -1.400 
zł. Dębno Opolskie, gm. Rawicz* tel. 0607/54-59-43, 
0608/22-99-96
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor 
groszkowy, po remoncie silnika, alternator, zapłon w sta
cyjce, szeroka deska rozdz., zadbany, wysokie fotele, -
1.750 zł lub zamienię na uszkodzony, z dopłatą. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-23-08 po godz. 16 
FIAT 126p, 1987 r., biały, po remoncie silnika i blacharki, 
nowe opony, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, lot
nicze fotele, stan dobry, - 2.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/22-90-80, 075/643-68-87 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, alternator, żarów
ki H4, szerokie zderzaki, do poprawek blacharskich i la
kierniczych, deska rozdzielcza starego typu - 800 zł lub 
zamienię na motorower Simson, skuter lub zwykły, rok prod. 
1987/88, może być z lekko uszkodzonym silnikiem. Legni
ca. tel. 076/877-60-38
FIAT 126p, 1987 r., 68 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, 
szyberdach, szeroka deska, rozruch w stacyjce, r 1.500 zł. 
Mirsk, tel. 075/783-43-59
FIAT 126p, 1987 r ,  niebieski, alternator, szeroka deska, 
stan dobry, - 1.600 zł. Parchów, gm. Chocianów, teł. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 .

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, szeroka 
deska rozdz., nowe opony, tylna szyba ogrzewana, nowe 
bębny i szczęki hamulcowe, nowe tablice, przegląd do 
.10.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.650 zł. 
Pieszyce, tel. 0608/03-86-47

FIAT 1?6p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silni
ka i blacharki, szeroka deska rozdz., alternator, szerokie 
zderzaki, nowe opony, przegląd do 2.2002 r., lotnicze fote
le, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 1.450 zł. Sobótka 
Zach., tel. 0604/12-53-23
FIAT 126p, 1987 r., 34 tys. km, 650 ccm, nieffieskiroryg.

lakier, moc 30 - 35 KM, kola 13”, 4 halogeny, kierownica 
sportowa, obniżony, utwardzony, zadbany, stan b. dobry, -
1.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-95-37 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor piaskowy, fotele lotni
cze, nowy akumulator, alternator, deska rozdzielcza no
wego typu, - 1.250 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-15-58 
FIAT 126p, 1987 r., 43 tys. km nowa deska rozdz., alterna
tor/po remoncie silnika, stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-52-16
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 652 ccm, granatowy, sze
roka deska rozdzielcza (nowy typ), po wymianie tłumika, 
nowe pdkrowce, I właściciel, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-16-65, 0606/73-98-09 
FIAT 126p, 1987 r., 49 tys. km, niebieski, na nowych tabli
cach, garażowany, lotnicze fotele, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/353-16-36 r
FIAT 126p, 1987-r., biały, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/332-30-98
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, groszkowy, blacharka dobra, 
halogeny, plastikowe zderzaki, ważny przegląd i OC, alter
nator, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rozdz. 
nowego typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewa
na, - 1.350 zł. Wrocław, teł. 0503/58-00-02 
FIAT 126p, 1987 r., 63 tys. km, żółty, riowy akumulator, 
gaźnik i 2 opony, alternator, nadkola, stan b. dobry, -1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/780-26-22 
FIAT 126p, 1987 r., biały, II właściciel, alarm, zapłon w sta
cyjce, alternator, RM, stan b. dobry, -  2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-28-46, 0602/34-47-25 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, kolor piaskowy, szeroka 
deska, alternator, katalizator, I właściciel, do poprawki ścian
ka przednia, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/58-00-02
FIAT 126p, 1987 r., 81 tys. km, 650 ccm, benzyna, brunat- 
no-czerwony, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, zapłon w 
stacyjce, dodatkowe światło .stop*, pasy bezwładnościo
we, RO, szeroka deska rozdz., odcięcie zapłonu, nowy aku
mulator, przegląd do 04.2002r.. wersja eksportowa, stan 
techn. b. dobry, - 2.290 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, 
tel. 0502/33-76-60
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, zielony, fotele lot
nicze, zapłon w stacyjce, stan silnika i blacharki b. dobry, 
zadbany, garażowany, - 1.700 zł. Ziębice, tel. 
0602/37-79-98
FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 700 ccm, czerwony, oryg. la
kier, dużo nowych części, stan b. dobry, - 1.700 zł. Biela
wa. tel. 074/833-63-74
FIAT 126p ELX, 1987/88 r„ 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
biały, wersja eksportowa, benzyna bezołowiowa, bogate 
wyposażenie, stan idealny, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/06-17-78
FIAT 126p FL, 1987/88 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
garażowany, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, 
deska rozdz. nowego typu, dmuchawa, szerokie zderzaki, 
tylna szyba ogrzewana, przegląd do 03.2002 r„ stan b. 
dobry, -  1:750 zl. Małuszów, tel. 071/311 -85-46 

FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, benzyna, biały, alterna
tor, deska rozdzielcza nowego typu, lotnicze fotele, pasy 
bezwł., pokrowce, po remoncie silnika, blach, i skrzyni bie
gów, stan b. dobry - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 0503/39-63-31 

FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 70 tys. km, 703 ccm, benzyna, 
czerwony, lotnicze fotele, RO + głośniki, bagażnik dacho
wy, dodatkowe światło .stop*, po remoncie nadwozia, stan 
b. dobry. - 2.500 zl. Wrocław, teł. 0604/28-89-79 
FIAT 126p 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, 1988 r., 80 tys. km nowy akumulator, nowe 
opony, pełna konserwacja, garażowany, -1.800 zł. Domasz- 
ków, tel. 074/813-21-68
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie kapi
talnym blacharki, nowe opony i rozrząd, deska rozdz. no
wego typu, nowe tablice rejestracyjne, • 1.500 zł. Nowójo- 
wice 17, tel. 071/302-73-30
FIAT 126p BIS, 1988 r. stan dobry, - 2.000 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-29-83 po godz. 20 

FIAT 126p FL, 1988 r., 25 tys. km, 650 ccm II właściciel, 
po remoncie kapitalnym silnika, garażowany, alarm + pilot, 
4 nadkola plastikowe, bez wypadku, stan b. dobry, -14.800 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1988 r., 95 tys. km, kość słoniowa, stan b. do
bry, - 1.800 zł. Głogów, tel. 076/831-18-84 

FIAT 126p, 1988 r., 87 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, 
ogrzewana tylna szyba, zapłon w stacyjce, alternator, bez 
wypadku. - 1*500 zł. Gostyń, tel. 065/572-65-07 .
FIAT 126p, 1988 r„  25 tys. km, 652 ccm, zielony, stan do
bry, przegląd do 03.2002 r., zapłon w stacyjce, nowe przed
nie opony, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana,
- 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/15-12-97
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, żółty, stan dobry, tylna szyba 
ogrzewana, lotnicze fotele, szerokie zderzaki i deska, prze
gląd do 01.2002 r., ważne OC, do poprawek lakierniczych,
- 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-30-87
FIAT 126p BIS, 1988 r., 700ccm, niebieski, lotnicze fotele, 
po remoncie silnika, nowe resory, I właściciel, - 1.400 zł. 

tub in , tel. 0609/64-10-06
FIAT 126p, 1988 r , -76 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
przystosowany do ciągnięcia- przyczepy, przegląd do
12.2001 r, - 1.700 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/61-83-28 

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska, 
dmuchawa, pasy bezwładnościowe, po remoncie silnika, 
tylna szyba ogrzewana, stan dobry, - 1.900 zł. Oleśnica, 
tel. 071/399-56-93
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany 
do 10.2001 r., atrakcyjny wygląd, lotnicze fotele, ciemne 
szyby, halogeny, spoiler, tylna szyba ogrzewana, stan b. 
dobry, - 1.450 zł lub zamienię na maszynę stolarską. Pola
nica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 

FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, peł
ny lifting, lotnicze fotele, po remoncie silnika 20.000 km, 
garażowany, bez korozji, stan b. dobry, • 1.700 zl. Stolec, 
tel. 074/815-33-43
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, nowy przegląd, gaźnik, nowe 
tablice, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, RO, -
2.000 z ł lub zamienię ha przyczepę. Syców. tel. 
062/785-65-62
FIAT 126p FL, 1988 r., 17 tys. km, 650 ccm, czerwony, po 
remoncie silnika i skrzyni biegów, konserwacja, nadkola, 
hak, RO, lotnicze fotele, nowy akumulator, alternator, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, -1.950 zł. Świebodzice, 
teł. 074/854-36-50.
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, nowe amortyzatory i 2 
opony (na gwarancji), szeroka deska rozdz., zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, alternator, nowy tłumik, przegląd do 
06.2002r, -• 1.550 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-65-31. 
0603/05-59-16
FIAT 126p FL, 1988 r., 76 tys. km, 650 ccm, niebieski, sz*- 
rokie zderzaki, nowy rozrusznik, zapłon w stacyjce, wnę
trze i silnik od eleganta, stan techn. bardzo dobry, -1.650 
zł. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-02, 0502/33-73-79 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, zapłon w stacyjce, lot
nicze fotele, nowe opony, nowy akumulator, dużo nowych 
części, stan-dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-40, 
0503/77-03-20

FIAT 126p, 1988 r., czerwony, przegląd do 02 2002 r. -
1.200 zł lub zamienię'. Wrocław, tel. 071/781-42-98 
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, 
szeroka deska rozdz., stan b. dobry, - 1.250 zl. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, żółty, szeroka 
deska rozdz., stan silnika b. dobry, - 650 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1988 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
pełny lifting, lotnicze fotele, nowe opony (gwarancja), nowy 
akumulator (gwarancja), RO + 4 -głośniki, alarm *  pilot, II 
właściciel, kpi. dokumentacja zakupu, oryg. lakier, 4 halo
geny, lampy H4, - 2.050 zł. Wrocław, tel. 071/787-77-11, 
0501/32-83-69
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, garażowany, alternator, deska rozdz. nowego 
typu, plastikowe nadkola, pokrowce, stan b. dobry, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-61-21, 0606/61-88-99 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, biały, nowy pasek 
rozrządu, ukł. wydechowy i opony, garażowany, konser
wacja, zapłon w stacyjce, alternator, tylna szyba ogrzewa
na, szeroka deska rozdz., stan b. dobry, - 2.200, zł. Źeli- 
szów, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-61-85 
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, po remoncie blacharki, 
stan dobry + części, - 1.600 zł. Grzmiąca, gm. Głuszyca, 
tel. 074/845-66-85, 0601/18-14-03 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, oferwony, stan b. dobry, 
szeroka deska, alternator, nowy akumulator, lotnicze fote
le, zapłon w stacyjce, po remoncie podwozia i nadwozia, 
bagażnik dachowy, atrakcyjny wygląd, - 2.100 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0607/48-30-13
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
ogrzewana szyba, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka 
deska rozdz., bagażnik dachowy, pokrowce, opony zimo
we, dużo nowych części, - 2.200 zł. Opole, ter. 
0608/85-30-54

FIAT 126p, 1988/89 r., 652 ccm, niebieski, nowe opony, 
garażowany, zadbany, przegląd do 06.2002 r., deska rozdz. 
nowego typu, pasy bezwł., zapłon w stacyjce, - 2.400 zł. 
Paczków, tel. 077/431-69-82
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, benzyna, żółty, II właści
ciel, lotnicze fotele, żarówki H-4, hak, szyberdach, nowe 
opony, nowy akumulator, atrakcyjny wygląd, stan techniczny 
b. dobry, - 1.500 zł. Legnickie, tel. 0604/69-25-69 wieczo
rem
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm do poprawek lakierniczych, - 
1.250 zł. Lubin, tel. 0606/35-63-52 

FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały. - 2.100 zł. Minkow- 
skie 4, gm. Namysłów, tel. 077/419-22-39 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, stan techn. dobry, peł
ny lifting, po remoncie silnika, - 2.200 zl lub zamienię. Pacz
ków. tel. 077/431-35-37
FIAT 1260,1989 r., 652 ccm radio, szerokie zderzaki, pla
stikowe nadkola, przegląd do 06.2002 r, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-74-83
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie nad
wozia, po remoncie silnika i skrzyni biegów, po regeneracji 
zwrotnic, nowy resor i fotele, zapłon w stacyjce, garażo
wany, II właściciel, konserwacja, nowe tablice rejestracyj
ne, aktualny przegląd i OC, stan idealny, - 2.550 zł. Wro
cław. teł. 071/347-60-14, 0603/81-08-46 
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, stan 
dobry, nowe amortyzatory i opony, lotnicze fotele, alterna
tor, - 1.450 zł. Żmigród, tel. 0604/56-21-74 
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys. km. 650 ccm, czerwony, nowy 
rozrząd, dmuchawa, alternator, uszczelniony silnik, stan do
bry, - 2.150 zł. Bielawa, tel. 074/645-52-10,0602/97-02-08 
FIAT 126p, 1989 r ,  60 tys. km, czerwony, zadbany, oryg. 
lakier. - 2.100 zł. Brzeg, teł. 077/411-90-08 

~ f IAT 126p, 1989 r. po remoncie blacharki i silnika, po la- 
kierowniu, plastikowe nadkola, - 2.600 zł. Domanowice.gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-87-00 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, szary, niewielka korozja. I 
w łaścicie l, techn. sprawny, - 1.950 zł. Głogów, teł: 
0603/62-83-42
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowa
ny do 04.2002 r., bez wypadku, nowe tablice, pełny lifting, 
tylne szyby uchylane, dmuchawa, lotnicze fotele, -1.550 
zł lub zamienię na samochód sportowy z dopłatą. Kłodzko, 
tel. 0603/16-55-95
FIAT 126p, 1989 r., 26 tys. km, jasnobeżowy, hak, prze
gląd do 05.2002 r., pełny lifting, nowe opony, pasy z tyłu, 
uchylne tylne szyby, - 2.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-58-60
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, nowe opony, - 2.600 zł. My
słakowice, tel. 075/713-01-72 
FIAT 126p, 1989 r., 153 tys. km, 650 ccm, benzyna, gra
natowy, plastikowe nadkola, stan dobry, • 1.900 zł. Nysa, 
tel. 077/435-38^24 po godz. 18 
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, zielony, • 1.500 zl. Oleśni
ca, tel. 071/798-19-95
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, niebieski, stan tech. b. 
dobry, po remoncie silnika, zadbany, kubełkowe fotele, •
2.500 zl lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/431-35-37 
FIAT 126p, 1989 r., 110 tys. km, 652 ccm, niebieski, lotni
cze fotele, nowe tablice rej., alternator, RO, panel, głośni
ki, przegląd do 25.04.2002.r„ zapłon w stacyjce, dmucha
wa, - 2.050 zł. Pieszyce, tel. 074/836-64-44 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor piaskowy, nowe opony, 
zapłon w stacyjce', stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię. Ra
wicz, tel. 065/548-25-37
FIAT 126p, 1989 r., 652 ccm, niebieski, tylna szyba ogrze
wana, dmuchawa, nowe opony, garażowany, bez wypad
ku, - 2.100 zł. Tuplice, tel. 068/375-70-46 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan techn. b. do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-71-86 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, zielony, po remon
cie silnika, układu kierowniczego i hamulcowego, stan do
bry, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, przegląd 
do 02.2002 r, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/09-48-76 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
alternator, lotnicze fotele, szyberdach, deska rozdz. nowe
go typu, konserwacja, nowy akumulator (gwarancja), prze
gląd do 12.2002 r., zadbany, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-70-82
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, silnik z 1992 r, * 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-28-35
FIAT 126p, 1989 r., piaskowy, po remoncie silnika, stan 
dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
FIAT 126p, 1989 r ,  650 ccm, benzyna, zielony, zapłon w 
stacyjce, szerokie zderzaki i deska rozdz., alarm, bez wy
padku, stan b. dobry, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/347-93-26, 0605/66-00-45 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, tylna szyba ogrze
wana, zapłon w stacyjce, lotniczy fotel kierowcy, dmucha
wa, szeroka deska, stan techn. b. dobry, - 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/350-00-42
FIAT 126p, 1989 r., biały, stan techn. b. dobry, po remon
cie kapitalnym silnika, nowy lakier, nowe opony i akumula
tor, RM, -1.900 zł lub zamienię na Fiata 126p młodszego. 
Wrocław, tel. 071/352-90-99
FIAT 126p, 1989 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, alter
nator, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz, - 1.200 zł. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-35

AM iC A R E U tn n
autoryzowany dealer 

Wrocław, ul. Robotnicza 94, 
tel. (071) 355 45 99 fax 355 89 82 

www.amlcar.coni.pi 
Samochody używano - tal.: 359 34 85

SKUPUJEMY FIATY!!!
• wymiana stary na nowy 

lub używany na uiywany, 
- korzystna wycena samochodu 

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

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

i sprzedaży
- okazyjna sprzedaż 

samochodów po ekspozycji

Rat 126 p mm> ........................
Cinquecento 0.9 1994 11200 zł

( . .  i ®  i  i .
Cinquecento 0.7 IW 12 000 zł
Punto 1.1 1996 17 500 zł

* ł » i  I  M  M  M  M  * M  M  < M  11 * i_ M  * * I ł
Uno 1.0 50 199! 16 400 Zł

M  M  M  M  M  H  * t  M  H  t  M  M  » H  t  H M
Uno 1.0 30 1997 I I 300 zł

H M H H M l M H I H l H I U l I t ł n t
Skoda Felicia w  12 700 zł

 i H u n l f f l

D ostaw cze i Vany
Skoda Felicia Pickup
1.90 1997/98 18 500 zł

M  i »M  M  I H  M  i  i  I  i  M  i  § M  t U J l?  H
Seicento 1.1. Van 1999 15 500 zł

I M  I T i  I I I  i  H M  M  H  H  * H  M l  M i  i  f

Samochody z cenami 
do negocjacji!!! 

Marta Waek. 1.6 2000 Srebrnym.

Marea 1.6100 SX 2000 Srebrnym.
ABS, ES, LM, 4xPR RM. CZ, IM.WK, KUM SIEDŹ. DZIEL

H  M  M  .* M  i  » * M  * ł  M  * ł  * M *  M  t  U  M
Marea Week. JTO 2001 Niebieski m,

ABS, ES. LM. 4xPR RM. CZ. AF, IM.WK. KLIM. RB 
SIEDŹ. DZIEL

H  H  M  H  t M  t * I * 11 M  f  * M  H  » M  « * t
Multipla 1.6 SX 2001 Granat m.
ABS. ES, LM, 2xPP, CZ. IM.WK. KUM

M  M  M  M  M  * ł  M  ł . ł  ł  M  ł  M  < M  M  M  M

Multipla 1.9 JTO 2001 Złotym.
ABS, ES, LM. 2xPR CZ. IM.WK, KLIM, EL 

, M  M M  i  l i  I  M  M  M  M  I |  M  M  ł  M  
Legenda: AUT - automatyczna tkrzynla biegów, AF-aiu felgi,
AM - autoalarm, 88 - blokada biegów, CZ • centralny zamek,
CS • elektryczne szyby, EF • elektryczna regulacja fotela,
HH - hak holowniczy,GAZ - Instalacja gazowa,
IM - Immobiliser, KUM - klimatyzacja, PP - poduszka powietrzna 
CD • zmlenlarka CD, RM • radiomagnetofon, SZ • Szyber dach,
WK - wspomaganie układu kierowniczego
LM lakier metalizowany, RP - reflektory przedwmgieine,

EL - elektrycznie regulowne lusterka.

Kup nowego fiata 
a za używany samochód 
dostaniesz do 8000 zł* „

w ięcej!!! J
1

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

AMiCAR - SAMOCHODY 5
Z PEWNEJ RĘKI I
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F / A

SEICENTO BRUSH 
SEICENTO SCHUMACHER
PUNTO GO!
DOBLO VAN
MAREA WEEKEND VAN
BRAVA VAN

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm lotnicze fotele; szerokie zde
rzaki, plastikowe nadkola, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0600/83-51-07 
FIAT 126p BIS, 1989 r ,  650 ccm, benzyna, biały, po re
moncie, nowe opony, - 3.500 zł lub zamienię. Żórawina, 
tel. 071/316-52-31
FIAT 126p, 1989/90 r., 76 tys. km, 650 ccm, biały, pełny 
lifting, oryg. lakier, fotele lotnicze, RM, przegląd do 06.2002 
r., stan b. dobry, - 1.950 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-25-56
FIAT 126p BIS, 1989/90 r ,  70 tys. km, 703 ccm, seledyno
wy, stan b. dobry, - 2.000 zł. Lubin, tel. 076/724-67-50, 
0604/94-41-86 .

FIAT 126p, 1989/90 r. lotnicze fotele, ogrzewana tylna szy
ba, alternator, nowe opony, - 2.000 zł. Naroczyce, gm. Rud
na, tel. 076/84-36-60

FIAT 126p FL, 1989/90 r., 85 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, tylne 
szyby uchylane, alum. felgi, przegląd do 12.2001 r ,  bez 
wypadku, garażowany, zadbany, stan b. dobry, -  2.100 zł. 
Nysa, tel. 0600/43-27-65

FIAT 126p, 1989/90 r., 82 tys. km, 650 ccm, E, biały, lotni
cze fotele, zapłon w stacyjce, dmuchawa, konserwacja, RO, 
zadbany, garażowany, stan idealny, - 2.500 zł. Ruszów, 
gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 

FIAT 126p FL, 1989/90 r.p 70 tys. km, 650 ccm, zielony, 
oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, konserwacja, nowy 
akumulator, lotnicze fotele, pełne wyposażenie, przegląd 
do 06.2002 r., zadbany, stan techn. b. dobry, - 2.560 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-38-34, 0602/80-16-13 
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 650 ccm, biały, przegląd do
02.2002 r.. zapłon w stacyjce, pokrowce - 1.650 zł lub za
mienię na Simsona, 80-88 r., MZ ETZ150. Wiechlice, tel. 
068/376-76-30
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, stan dobry, -.2.250 zł. Bro- 
chocin, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm ospoilerowany, ciemne tylne 
szyby, pełny lifting, nowe opony i lotnicze fotele, atrakc. 
wygląd, w ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, stan 
idealny, - 2.600 zł. Dębno Opolskie., gm. Rawicz, tel. 
0607/54-59-43, 0608/22-99-96 
FIAT 126p, 1990 r., biały, stan idealny, rozruch na kluczyk, 
- 2.500 zł. Gajków, tel. 071/318-52-66, 0603/34-42^31 
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, beżowy, lotnicze 
fotele, zapłoń w stacyjce, alternator, dmuchawa, deska roz
dzielcza nowego typu, pasy bezwładnościowe, tylna szy
ba ogrzewana, - 2.400 zł. Górzyn, gm. Lubsko, tel. 
0605/54-73-20
FIAT 126p, 1990 r., niebieski, tylna szyba ogrzewana, peł
ny lifting, przegląd do 05.2002 r., drzwi i lusterka od mode
lu Elegant, - 2.700 zł. Imbramowice, tel. 074/850-71-68 
FIAT 126p, 1990 r., 110-tys. km, 650 ccm, benzyna, nie
bieski, po remoncie silnika, szerokie zderzaki, tylna szyba 
ogrzewana, boczne szybki uchylne, pasy bezwładnościo
we, dmuchawa, zapłon w stacyjce, -1.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0605/54-76-75
FIAT 126p, 1990 r., zielony, pełny lifting, 2 nowe opony, 
lotnicze fotele, szerokie zderzaki, stan b. dobry, - 2.300 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 0604/93-43-11 
FIAT 126p, 1990 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, zapłon w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plasti
kowe nadkola, po remoncie silnika (rachunki), nowy aku
mulator (gwarancja), resor, lampy H4, -  2.450 zł. Lubin, 
tel. 076/847-38-54, 0606/61-45-30 
FIAT 126p FL, 1990 r., czerwony, lotnicze fotele przednie i 
tylne, alternator, OC, dmuchawa, przegląd do 12.2001 r, -
1.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 0600/18-17-59,075/782-33-45 
FIAT 126p, 1990 r ,  biały, - 2.550 zl. Mysłakowice, tel. 
075/713-0T-72:
FIAT 126p, 1990 r., 56 tys. km, czeiwony, oryg. lakier, RM, 
nowe opony, kubełkowe fotele, • 2.800 zł. Mysłaków, tel. 
074/850-57-01
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, przedłużony, przegląd do
04.2002 r., pełny lifting, stan b. dobry,'- 2.300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-44-32
FIAT 126p, 1990 r., 650 ęcm, czerwony, fotele lotnicze, 
dmuchawa, nowć opony, stan b. dobry, - 2.550 zł. Opató
wek, tel. 062/761-93-63, 0609/40-43-68

FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, niebieski, nowy akumula
tor, nowe opony przegląd do 2002 r, - 2.300 zł. Prochowi
ce, tel. 076/858-56-14, 0604/18-74-12 
FIAT 126p, 1990 r,, 100 tys. km. 650 ccm, biały, stan do
bry, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, - 2.000 zł. Rat- 
nowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431 -30-38 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, morski, deska rozdzielcza 
nowego typu, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, 
alternator, dmuchawa, lotnicze fotele, stan opon dobry, stan 
ogólny b. dobry, p iln ie, - 1.900 zł. Rawicz, tel. 
0607/54-59-43, 0608/22-99-96 
FIAT 126p FL, 1990 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, oliw
kowy, I właściciel, oryginalny lakier, pełny lifting, garażo
wany, bez korozji, stan idealny, • 2.350 zł. Stolec, tel. 
074/815-33-43
FIAT 126p BIS, 1990 r., 80 tys. km, 703 ccm, seledynowy, 
oryg. lakier, dużo nowych części, garażowany, zadbany, -
2.600 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-81-57 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, al
ternator, lotnicze fotele, dmuchawa, deska rozdz. nowego 
typu, szerokie zderzaki, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-65 
FIAT 126p, 1990 r., 44 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, oryg. lakier, lotnicze fotele, przegląd do 2002 
r., stan techn. b. dobry, • 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p, 1990 r., beżowy, przegląd do 06. 2002 r., stan 
dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0607/65-78-82 
FIAT 126p, 1990 r., kolor piaskowy. - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-21-23
FIAT 126p BIS, 1990 r., 60 tys. km, 700 ccm, niebieski, po 
remoncie blacharki, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, sze
roki licznik, dmuchawa, po remoncie zawieszenia, 9tan sil
nika i podzespołów b. dobry, zadbany, zarejestrowany, •
2.100 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 0501/25-05-96 
FIAT 126p, 1990 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, pełny li
fting, stan dobry, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 56 tys. km. 700 ccm, biały, nowe 
amortyzatory, sprzęgło, opony, lotnicze fotele, zadbany, - 
2.150 zł. Wrocław, tel. 352-90-60 
FIAT 126p FL, 1990 r., 33 tys. km, 650 ccm, benzyna, be
żowy, nowy akumulator, oryg. lakier, bez wypadku, mało 
używany, alarm, stan idealny, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 
0605/67-65-50 po godz. J  5
FIAT 126p, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, zielony, pełny 
lifting, hak, ważne OC, stan b. dobry, - 1.350 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35 -
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, kość słoniowa, stan do- 
bły, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0607/62-81-62 
FIAT 126p, 1990 r., 23 tys. km, 650 ccm, granatowy, II 
właściciel, nowy akumulator, rozrząd, dmuchawa, po re
moncie silnika, skrzyni biegów, konserwacja, nadkola, roz
ruch w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, - 2.650 zł. Ziębi
ce. tel. 074/819-22-66
FIAT 126p, 1990 r„  80 tys. km, 650 ccm, zielony, rozruch 
w stacyjce, alternator, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, 
RO, nowe tablice, - 2.650 zł. Ziębice, tel. 0606/87-35-52 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, zadbany, nowe opo
ny, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, nadkola, waż- 
łiy  przegląd, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.400 zł. Złoty 
Stok, tel. 074/817-50-82, 0603/76-55-88 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 652 ccm, czerwony, radio, za
płon w stacyjce, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, akumu
lator na gwarancji, bez korozji, stan dobry, - 2.550 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-11-05, 0604/44-18-52 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 650 ccm lotnicze fotele, oryg. 
lakier, pełny lifting, nowe opony i akumulator, zadbany, •
2.750 zł. Strzelin, tel. 0608/40-49-78 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, benzyna, żółty, szeroka de
ska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewa
na, pasy bezwł., RM, pełen lifting, kołpaki, rozkładane fo
tele, nowy akumulator, opony, ukl. hamulcowy, tłumik, stan 
b. dobry, lakier bez korozji - 2.850 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-1643 po godz. 16 1
FIAT 126p, 1991 r.,.67 tys. km, 650 ccm, benzyna, sza- 
ro-zielony, oryg. lakier, bagażnik dachowy, RO, pełny lifting, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-72-68

FIAT 126p FL, 1991 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, 4 fotele 
lotnicze, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 1.800 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1991 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. 
dobry, nie wymaga wkładu finansowego, - 4.000 zl. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-06-50 
FIAT 126p, 1991 r., 46 tys. km, 650 ccm, niebieski, po re
moncie silnika, lotnicze fotele, odcięcie zapłonu, nowy aku
mulator, koła Cinquecento, RO i głośniki,'* 3.000 zł lub za
miana na Cinąuecento, Kadetta, dopłata. Małgorzata Woj
ciechowska, Gliwice, tel. 032/331-47-75 do 18, 
032/237-92-49. po 18
FIAT 126p, 1991 r., biały, garażowany, plastikowe nadko
la, szerokie fotele, przegląd do 04,2002 r, - 3.000 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-77-92 po godz. 16 
FIAT 126p, 1991 r., 93 tys. km, 652 ccm, czerwony, bez 
wypadku, lotnicze fotele, odcięcie zapłonu, plastikowe nad
kola, dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, dodatkowe 
światło .stop’ , - 3.000 zł lub zamienię na Forda Escorta, 
1989/1991 r., z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/867-84-64 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, zielony, nowa deska roz
dzielcza, rozruęh w stacyjce, plastikowe nadkola, zwrotni
ce po regeneracji, nowe szczęki i końcówki, lotnicze fote
le, garażowany, • 3.000 zł. Kotliska, gm. Lwówek Śląski, 
tel. 0602/17-96-45
FIAT 126p FL, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
najbogatsza wersja, siedzenia materiałowe, tylne szyby 
uchylane, RO. nadkoja od nowości, dmuchawa, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 3 .100-zl.-N ysa, te l, 
077/433-12-19, 0606/17-34-89 
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czerwony, hak, 
lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, rozruch w stacyjce, 
szerokie zderzaki, nadkola plastikowe, H-4, pasy bezwład
nościowe, tylna szyba ogrzewana, pokrowce, - 2.800 zł. 
Pieńsk, tel. 075/778-55-62. 0600/45-05-88 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, bez wypadku, bez 
korozji,,oryg. lakier, listwy boczne, lotnicze fotele, zadba
ny, RO, tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan b. do
bry, - 2.600 zł. .Starczówek, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0604/65-71-42
FIAT 126p FL, 1991 r., 25 tys. km, 6JfO ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, skrzyni biegów, zwrotnic, rozrządu, sprzę
gła, hamulców, nadkola, konsejwacja, nowy akumulator, 
resor, fotele lotnicze, zegarek, zapalniczka, zapłon w sta
cyjce, alternator, stan b. dobry, - 2.650 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-51-61
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, uchylne tylne szy
by, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, pełny lifting, halo
geny, zadbany, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-27-64
FIAT 126p, 1991 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opo
ny, lotnicze fotele, RO, tylna szyba ogrzewana, 3 .stop’ , 
stan b. dobry, - 2.700 zł. Wałbrzych, teł. 0606/76-80-85 
FIAT 126p, 1991 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
dobry, • 2.800 zł lub. zamienię na młodszy rocznik. Wał
brzych, tel. 074/848-10-23
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotni
cze fotele, po przeglądzie, nowy akumulator, po remoncie 
zawieszenia i silnika, opony zimowe, zadbany, - 2.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, ogrze
wana tylna szyba, pasy bezwładnościowe, pełny lifting, RM, 
przegląd do 2002 r., stan dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/61-44-15
FIAT 126p, 1991 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), lotnicze fotele, nowe 
tablice, przegląd do 2002 r., stan techn. idealny, - 3.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-10-81 po godz. 16 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, pełny 
lifting, nowe opony, nowy akumulator, lotnicze fotele, dmu
chawa, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewanan, RO, 
rejestracja do 11.2001 r„ dużo nowych części (rachunki), 
stan techniczny b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 375-93-56 
do 17, 0501/75-46-24
FIAT 126p, 1991 r., 59 tys. km, 652 ccm, benzyna, cegla
ny, dmuchawa, nadkola, konserwacja, zapłon w stacyjce, 
pokrowce, alternator, garażowany, stan techn. nadwozia i 
silnika b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 349-39-77 
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, biały, garażowany, • 2.900 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-49-62, 0605/67-69-09 
FIAT 126p, 1991/92 r., 52 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, pełny lifting, zapłon w stacyjce, kubełkowe fotele, 
bez wypadku, oryginalny lakier, garażowany, kierowca nie
palący, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.450 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/57-40-64
FIAT 126p, 1991/92 r., 70 tys. km. 650 ccm. groszkowy, po 
remoncie zawieszenia, nowe opony, stan blacharki b. do
bry, tylne szyby uchylane, garażowany, białe kierunkow
skazy, lampy od-el, nowa skrzynia biegów, dużo części 
używanych, stan idealny, - 3.600 zł. Trzebnica, tel. 
0608/23-52-85
FIAT 126p, 1991/92 r ,  52 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, pełny lifting, garażowany, bez wypadku, kubełkowe 
fotele, mało używany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
3.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-55-46 
FIAT 126p, 1992 r., 87 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, nowe lotnicze fotele, nowy akumulator, zadba
ny, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 2.700 
zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, czerwony, ospoilerowany, 
po przeglądzie, alternator, lotnicze fotele, - 3.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0607/13-78-83
FIAT 126p, 1992 r., 72 tys. km, 650 ccm, czerwony,, szero
kie zderzaki, tylne szyby uchylane, pasy bezwl. przednie i 
tylne, tylne szyby uchylane, tylne szyby uchylane, stan do
bry, - 2.700 zl. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0606/24-21-46 
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., 650 ccm, czerwony, stan dobry, - 2.800 
zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
FIAT 126p FL.4992 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, bezTcorozji, rozkładane fotele, zadbany, atrakc. 
wygląd, - 3.200 zł lub zamienię na Poloneza z inst gazo
wą, Skodę Felicję. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68 
FIAT 126p, 1992 r., niebiesko-morski, wersja eksportowa, 
nowe opony, po remoncie silnika, szyby uchylne, • 3.700 
zł. Wilków, gm,.Kostomłoty, tel. 071/795-19-15 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, pełny 
lifting, stan dobry, - 3.400 żł lub zamienię. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0607/79-39-31
FIAT 126p, 199Ś r., 55 tys. km, 652 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, stan b. dobry, alternator, II właściciel, 
pasy bezwł., lotnicze fotele, żarówki H4, bez wypadku, 
odcięcie zapłonu - 3.500 zł. Trzcinica, tel. 062/781-52-80 
FIAT 126p, 1993 r.,.650 ccm, zielony, oznakowany, nowy 
tłumik, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrze
wana, RM, gwarancja na opony, atrakc. wygląd - 3.700 zł. 
Zimnik k. Jawora.fel. 076/872-84-87, 0603/45-88-14

FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm garażowany, bez wypad
ku, oryg. lakier, - 2.500 zł. ., gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
FIAT 126p, 1993 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, tylna 
szyba ogrzewana, elektrowentylator, pasy bezwładnościo
we, - 3.700 zł. Bogatynia, tel. 075/773-97-34 
FIAT 126p, 1993 r., 61 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry,-'- 3.500 zł. Kąty W rocławskie, tel. 
071/316-65-33, 0604/28-30-12 
FIĄT 126p, 1993 r., 43 tys. km, 650 ccm, zielony, nowe 
opony, alarm + 2 piloty, lotnicze fotele, nowe, lampy H-4, 
właściciel niepalący, - 3.900 zł. Lipno, tel. 065/534-01-56 
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, alterna
tor, dmuchawa, rozkł. fotele, hak, tylna szyba ogrzewa
na, zapłon w stacyjce, plastikowe nadkola, - 3.500 zł. 
Lubań, tel. 075/646-18*71
FIAT 126p, 1993 r., 43 tys. km, 650 ccm, biały, stan techn. 
dobry, pełny lifting, kołpaki, kubełkowe fotele, nowy aku
mulator, bez wycieków, do drobnych poprawek blachar- 
sko-lakierniczych, - 2.500 zł lub zamienię na Forda Escor
ta, Opla Kadetta, Citroena BX. Staniszów, gm. Podgó
rzyn. tel. 075/643-67-97, 0601/77-48-32 
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, nowe opony i akumulator, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, niebieski, fotele lotnicze, 
uchylne tylne szyby, nowe opony, - 3.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
FIAT 126p, 1993 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, nowy akumulator, ogrzewana tylna szyba, za
płon w stacyjce, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 3.200 
zł. Wrocław, tel. 351-37-88 wieczorem 
FIAT 126p FL, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1993 r., 63 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, 
stan techn. dobry, nowy akumulator, nowe opony, RO, 
alarm, bagażnik dachowy, tylne szyby uchylane, tylna 
szyba ogrzewana, pasy bezwł., zagłówki, zabezp. kół, 
szerokie zderzaki, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 785-07-43 
FIAT 126p, 1993 r., biały, - 3.000 z ł/W roc ław , tel. 
0601/70-50-71
FIAT 126p, 1993/94 r., 58 tys. km, czerwony, bez wypad
ku, oryg. lakier, konserwacja, garażowany, RO, lotnicze 
fotele, pasy bezwł., stan idealny, - 3.850 zł. Grodków, woj. 
opolskie, tel. 0604/09-15-64
FIAT 12$p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, zadbany, bez wypadku, pełne wyposażenier 
stan b. dobry. - 3.100 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91, 0604/66-59-28 
FIAT 126p, 1994 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
żarówki H4, dodatkowe światła dzienne, tylne szyby uchyl
ne, plastikowe nadkola, radio + głośniki, przegląd do
04.2002 r, - 3.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-72 lub 
090/65-70-43
FIAT 126p, 1994 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, lotni
cze fotele, tapicerka z materiału, RO, oryginalny lakier, 
przegląd do 05.2002 r, • 3.900 zł. B iskupice, tel. 
062/785-02-33

.FIAT 126p, 1994 r., 40 tys. km, 600 ccm, biały stan b. 
dobry, lotnicze fotele, tylne zagłówki, tylne szyby uchyla
ne, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 05.2002 r, -  3.600 
zł. Boguszów Gorce, tel. 074/844-91-13 po godz. 16, 
0602/19-69-36
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, czerwony, lotnicze fotele, 
przegląd do 06.2002 r., zadbany, - 39.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-90-08
FIAT 126p, 1994 r„ 74 tys. km, 650 ccm, czerwony, pasy 
bezwł., nadkola, RM, garażowany, zadbany, - 4.100 zł. 
Gaszowice, gm. Syców, tel. 0602/37-32-66 
FIAT 126p FL, 1994 r., 56 tys. km, 650 ccm RM, tapicer
ka z materiału, zagłówki, oryg. lakier, bez wypadku, za
dbany, garażowany, dmuchawa, pasy z tyłu, konserwa
cja, nadkola, stan idealny, - 3.550 zł. Starowice, woj. opol
skie. tel. 0605/29-58-24
FIAT 126p, 1994 r.. 45 tys. km, niebieski, blokada bie
gów, zadbany, - 4.800 zł lub zamiana na inny. Wrocław, 
tel. 0602/83-73-12
FIAT 126p. 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, I 
właściciel, stan b. dobry, pełna konserwacja, oryginalny 
lakier, opłacony, blokada skrzyni biegów, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 352-63-88
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, alarm, oznakowany, aku
mulator na gwarancji, 2 nowe opony zimowe, tylne pasy, 
dmuchawa, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0600/14-59-37 
FIAT 126p, 1994/95 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fote
le, RO Blaupunkt, tylne szyby uchylane, pasy tylne, alarm 
+ pilot, oznakowany, blokada skrzyni biegów, nowe opo
ny, nowy akumulator, atrakc. wygląd, stan b. dobry,-- 5.500 
zł lub zamienię na większy. Brzeg, tel. 077/411-26-71, 
0602/19-60-22 ^
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 650 ccm, czerwony, welurowa 
tapicerka, nowy lakier, konserwacja, przegląd do 06.2002 
r., zadbany. - 5.000 zł. Środa Śląska, tel.. 0608/51 -86-73 
FIAT 126p el, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan 
b. dobry, bagażnik dachowy, książka serwisowa, konser
wacja, plastikowe nadkola, garażowany, - 4.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-22-80, 0607/82-88-62 
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, pasy 
bezwł., nowe opony, lotnicze fotele, przegląd do 05.2002 
r., pasy tylne, garażowany, stan idealny, - 4.500 zł. Bo
rów, tel. 0608/18-83-86
FIAT 126p ELEGANT, 1995 r„ 69 tys. km, 650 ccm, zie
lony, bez korozji, oznakowany, alarm, zakonserwowany, 
stan idealny, - 5.100 z ł łub zamienię na inny w tej cenie. 
Jelenia Góra, tel. 0608/01-88-47 
FIAT 126p EL, 1995 r ,  78 -tys. km, 650 ccm, jasnozielo
ny, stan b. dobry, oryginalny lakier, bez wypadku, II wła
ściciel, garażowany, zadbany, RO + głośniki, - 4.750 zł 
lub zamienię na Opla .łezkę’ , może być lekko uszkodzo
ny. Koźmin Wlkp., teL 0600/67-59-36 
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan idealny, zadbany, garażowany, blokada skrzyni bie
gów, tylne szyby, uchylane, tapicerka z materiału, prze
gląd do 04.2002 r., oryginalny lakier, bez wypadku. - 5.200 
zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/454-74-73 
FIAT 126p ELX, 1995 r., 61 tys. km, 650 ccm; czerwony, 
alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, fotele lotnicze, nad
kola, zadbany, stan b. dobry, • 4.300 zł. Wałbrzych, teł. 
0608/03-85-29
FIAT 126p EL, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, T 
właściciel, garażowany, oryg. lakier, przegląd do 2002 r, 
stan techn. b. dobry, - 5.200 zł. Wałbrzyóh, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p FL, 1995 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
alarm, tapicerka i siedzenia w kolorze nadwozia, uchylne 
szyby, dmuchawa, po lakierowaniu,, przegląd do

16.04.2002 r., oznakowany, tylna szyba ogrzewana, pasy 
bezwł., zagłówki, - 4.800 zł. Wijewo, tel. 065/549-41-55, 
0606/51-86-13
FIAT 126p, 1995 r., 67 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze 
fotele, nakładki na progi, stan dobry,- - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-55-98 po godz. 20, Q503/30-68-43 
FIAT 126p ELX, 1995/96 r., 42 tys. km, czerwony, tylne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, nowe łożyska, 
nowy akumulator, immobilizer, RO Blaupunkt + 2 głośniki 
P ioneer, stan idealny, - 4.900 zł. Polkowice, tel. 
076/845-68-08, 0605/36-77-88 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 40 tys. km, 650 ccm, poma
rańczowy, stan b. dobry, oryg. lakier i opony, garażowa
ny, pełne wyposażenie, - 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, biały, 
nadkola plastikowe, pełny lifting, tylne szyby uchylane, 
tylna szyba ogrzewana, dmuchawy listwy boczne, lotni
cze fotele, przegląd do 04.2002 r., pasy bezpieczeństa- 
wa, kołpaki z tyłu, zadbany, stan b. dobry, - 4.100 zł lub 
zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93 po godz. 20, 
0608/49-74-01
FIAT 126p el, 1996 r„  52 tys. km, 650 ccm, zielony, fak
tura zakupu, I właściciel, oryg. lakier, stan b. dobry, -4.500 
zł. Lipniki, woj. opolskie, tel. 0608/72-56-19 
FIAT 126p EL, 1996 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
pasy z tyłu. I właściciel, garażowany, nie wymaga napraw, 
bez korozji, - 5.100 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/05-93-66
FIAT 126p EL, SI. 1996 r.. 22 tys. km, .652 ccm, czerwo
ny, stan b. dobry, gaśnica, trójkąt, klucze, alarm + piloty 
plastikowe nadkola, konserwacja, I właściciel, kupiony w 
salonie (Polmozbyt), - 5.500 zł. Kąty Wrocławskie; tel. 
071/316-70-08
FIAT 126p EL, 1996 r., 26 tys. km, 652 ccm, zielony, [  
właściciel, garażowany, bez wypadku, konserwacja, stan 
b. dobry, - 6.000 zł. Legnica, tel. 076/721-66-01 
FIAT 126p, 1996 r., 36 tys. Jem, 650 ccm, turkusowy, stan 
idealny, kpi. dokumentacja, - 5.500 zl. 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, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 5.500 żł. Lubin, tel. 
076/847-44-03
FIAT 126p, 1996 r., czerwony, - 5.100 zł. Mysłakowice, 
tel. 075/713-01-72
FIAT 126p el, 1996 r., zielony, nadkola od nowości, kon
serwacja, tapicerka w kolorze nadwozia, bez korozji, waż
ny przegląd, stan techn. b. dobry, - 5.100 zł. Otmuchów, 
tel. 0600/16-57-08
FIAT 126p EL. 1996 r.. 30 tys. km. 650 ccm. żółty, zadba
ny, konserwacja, plastikowe nadkola, hak, bagażnik da
chowy, garażowany, dodatkowe światło .stop”, alarm, bez 
wypadku,.- 6.000 zł. Rzeszotary, tel. 076/857-02-51 po 
godz. 17
FIAT 126p, 1996 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielo
ny, dmuchawa, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, II 
właściciel, - 5.400 zł. Świdnica, tel. 0601/75-81-66 
FIAT 126p el, 1996 r ,  37 tys. km, 650 ccm, biały, konser
wacja, nadkola, garażowany, RO, faktura zakupu, I wła
ściciel, przegląd do 04.2002 r, stan idealny, - 5.100 zł. 
Świdnica, tel. 0607/83-08-06 _
FIAT 126p EL, 1996 r., 34 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, konserwacja podwój
na, immobilizer cyfrowy, serwisowany, kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie, pokrowce, I właściciel, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/326-08-31, 0501/15-88-10 

FIAT 126p el. 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, zadbany, - 5.500 zł. Z ie lona  Góra, tel. 
0603/44-64-28
FIAT 126p EL, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony, oryg. lakier, I właściciel, książka serwisowa, ga
rażowany, szyby boczne uchylane, konserwacja, stan ide
alny, - 5.550 zł lub zamienię na droższy, diesel. Złoty Stok, 
tel. 074/817-54-18
FIAT 126p, 1997 r., 30 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony, dmuchawa, - 5.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-50-46, 
po 16
FIAT 126p ELX, 1997 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
zadbany, katalizator, alarm + 2 piloty, tylna szyba ogrze
wana, konserwacja, nadkola, dmuchawa, rozkładane sie
dzenia , RM + g łośn ik i - 6 .200 zł. Wrocław, tel. 
0608/77-54-07
FIAT 126p ELX, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
katalizator, RM, - 5.400 zł lub zamienię na notebooka 
(64-128 MB RAM, HDD 6-10 GB). Krotoszyn, teł. 
0606/24-83-42
FIAT 126p ELX, 1997 r., 30 tys. km,-zielony, katalizator, 
plastikowe nadkola, halogeny, czujnik temp. oleju, dodat
kowe światło .stop’ , dmuchawa, -6.100 zł. Legnickie Pole, 
woj. legnickie, tel. 0600/18-18-74 
FIAT 126p, 1997 r., 40 tys. km, 650 ccm, zielony, tylne 
szyby uchylane, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, -
7.200 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 .
FIAT 126p elx, 1997 r., 38 tys. km, 652 ccm, granatowy, 
II właściciel, bez wypadku, oznakowany, dmuchawa, tyl
ne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, garażowany, 
katalizator, pasy bezwł. tylne, RO, plastikowe nadkola, 
przegląd do 11.2002 r, - 6.800 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-00-78 po godz. 18
FIAT 126p EL, 1997 r., niebieski, plastikowe nadkola, el. 
reg. lusterka, tylne szyby uchylane, katalizator, konser
wacja, garażowany, stan b. dobry, • 6.200 zł. Strzelce 
Opolskie, tel. 077/464-13-96, 0604/61-77-95 
FIAT 126p EL, 1997 r., 31 tys. km, 650 ccm, zielony, I 
właściciel, garażowany, oryg. lakier, faktura zakupu, prze
gląd do 2002 r ,  stan techn. b. dobry, - 5.400 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 126p EL, 1997 r., 39 tys. km, 650 ccm, zielony, tyl
ne szyby uchylne, nadkola, konserwacja, zabezpiecze
nie antykradzieżowe, RM + głośniki, lotnicze fotele, - 6.400 
zł lub zamienię na Poloneza, od 1994 r.. Wrocław, tel. 
0608/65-93-56
FIAT 126p, 1997/98 r., 38 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan idealny, -  5.700 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 58 tys. km, 650 ccm, jasno
niebieski, I właściciel, blokada skrzyni biegów, nowe opo
ny, przegląd do 12.12.2002 r., konserwacja, nadkola, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 350-94-45, 0608/32-07-61 
FIAT 126p elx, 1997/98 r„  650 ccm faktura żakupu, ser
wisowany, katalizator, garażowany, zadbany, bez korozji, 
stan blacharki i techn. b. dobry, - 5.700 zł .lub zamienię 
na starszy F iat 126p, z dopłatą. Z iębice, tel. 
0604/65-71-42 ,
FIAT 126p_EL, 1998 r., 41 tys. km, 650 ccm. benzyna, 
zielony, - 7.100 zł lub zamienię na samochód z instalacją 
gazową. Nowogrodziec, tel. 075/731 -68-29 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 58 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
stan b. dobry, - 6.700 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-80 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 40 tys. km, 650 ccm, ciemnozie
lony, oryg. lakier. I właściciel, kpi. dokumentacja, bogata 
wersja, radio, oznakowany, serwisowany, garażowany, 
plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 6.980 zl lub zamie-
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nię na Poloneza, Skodę, Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 
074/848-31-59
FIAT 126p ELX, 1998 r ,  41 tys. km, 650 ccm, czerwony,'I 
właściciel, garażowany, bez wypadku, pełne wyposażenie, 
alarm, dodatkowe światło .stop’ , przegląd do 2003 r., RO 
Pioneer *  głośniki, stan idealny, - 7.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Wrocław, tel. 372-97-42

0  FIAT 126p, 1998/99 r., 25 tys. km, zielony, I w ła
ścicie l, stan b. dobry, nadkola, konserwacja, RM 
Philips + g łośn ik i, blokada skrzyn i biegów, dmu
chawa, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-34-93 
80015061

FIAT 126p TOWN, 1998/99 r., 34 tys. km, zielóńy, prze
gląd do 12.2001 r.. plastikowe nadkola, konserwacja, RO, 
• 7.700 zł lub zamienię na Poloneza, z inst gazową, Sko
dę Favorit. Lubań, tel. 075/646-28-22 
FIAT 126p, 1999 r.. 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, grana
towy, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, książ
ka gwarancyjna, serwisowany, blokada skrzyni biegów, ofer
ta ze zdjęciem (www.gosia.gratka.pl), stan idealny, -  7.100 
zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 071/357-24-52, 
0605/62-33-21
FIAT 126p, 1999 r„  40 tys. km, 650 ccm, zielony, I właści
ciel, bogate wyposażenie, kupiony w salonie, -  7.200 zł. 
Bukewice, gm. Krośnice, tel. 0605/09-53-93 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 18 tys, km, 650 ccm, nie
bieski, alarm, dmuchawa, 4 zagłówki, tylne szyby uchylne, 
bez wypadku, garażowany, - 7.800 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-19-57, 0602/30-11-80 

FIAT 126p TOWN, 2000 r., 16 tys. km, 650 ccm, żółty, im
mobilizer, I właściciel, kupiony w salonie, wyposażenie stan
dardowe, terminowe przeglądy w ASO, stan b. dobry, - 
9.200 zl. Środa Śląska, tel: 0606/64-42-71 
FIAT 126p, 2000 r., 21 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony,
1 właściciel, bezwypadkowy, immobilizer, • 9.300 zł. Świd
nica, tel. 0603/39-79-78
FIAT 126p, 2000 r., 5 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażo
wany, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 9.200 zł lub za
mienię na Fiata 126p, starszy rocznik. Wałbrzych, tel. 
074/846-44-82, 0604/98-06-94 
FIAT 127,1979 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwio
wy, rozkładane siedzenia, boczne szyby uchylne - 1.200 
zł. Bukowice, tel. 071/384-50-21, 0603/32-61-81 
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, czerwony, odrestau
rowany, - 700 zł. Wrocław, tel. 0609/35-49-34 
FIAT 131 MIRAF10RI, 1980 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony, po lakierowaniu, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry. - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0604/87-90-70 
FIAT 131 SPORT, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, zloty meta
lic. obniżony, zawieszenie Koni, układ wydech. Remus, 
centr. zamek, klamki bez kluczyka, dwa wałki rozrządu, 150 
KM, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/25-29-98 po 22 

FIAT BRAVA, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło- 
womysi metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, ABS, 
RM, welurowa tapicerka, w kraju od 2 dni, bez wypadku, 
przegląd techniczny, • 21.500 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po godz. 20, 
0606/71-03-52
FIAT BRAVA, 1995 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, halogeny, ABS, RM, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 
20.800 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 
065/545-45-81
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, - 21.900 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA, 1996 r„  50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 12V, 
ciemnozielony metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer, el. 
otw. sżyby, szyberdach, centr. zamek, RM, reg. kierowni
ca, dzielona tylna kanapa, zarejestrowany, w kraju od
12.2000 r., zderzaki w kolorze nadwozia, zdjęcia do wglą
du, - 20.500 zł. Piaski, tel. 065/571-94-32
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccni, złoty me
talic, katalizator, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, alarm, immobilizer, RO, centr. zamek, reg. kierownica, 
garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, -19.900 zł. Pra
szka, tel. 034/359-19-94

FIAT BRAVA, 1996 r., 54 tys. km, 1400 ccm, 12V, perło- 
woniebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, centr. 
zamek, poduszka pow., immobilizer, RM *  CO, garażowa
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel w kraju od
12.2000 r., sprowadzony w całości, -  21.000 Zl lub zamie
nię na Peugeota Export, diesel, z dopłatą. Strzelin, tel. 
071/392-17-93, 0602/50-50-31
FIAT BRAVA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 12V, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspoma
ganie kier., poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, alarm, halogeny, alum. felgi z rantem (gwiazdy) nowe 
i inne dodatki, kupiony w Niemczech w salonie, w kraju od 
3 dni, stan b. dobry, - 19.200 z ł , kup. zwoln. z opl. skarbo
wej. Z ło toryja, tel. 076/878-16-59 po godz. 19, 
0607/83-24-16
FIAT BRAVA SX, 1997 r., 50 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., immobi
lizer, wspomaganie, RM, garażowany - 25.500 zl. Borek 
Wlkp., tel. 065/571-61-60

FIAT BRAVA, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, I właściciel, zakupiony w  salonie, poduszka 
pow., immobilizer, RM - 22.500 zl. Rydzyna, tel. 
0603/60-98-82

O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta
lic, centr. zamek, immobilizer, RM stereo, I w ła 
ściciel, kupiony w salonie w  Polsce, serwisowa
ny, welurowa tapicerka, stan idealny, • 23.900 zł., 
tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 01033601

FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tyś. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, alum. felgi, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, reg. reflektory, el. otw. szyby, alarm ♦ pilot 
centr. zamek *  pilot, immobilizer, wspomaganie kier., atrak
cyjny Wygląd, stan b. dobry, oryginalny RO, • 22.900 zł. 
Legnica, tel. 076/862-79-23 wieczorem, 0603/43-92-05 
FIAT BRAVA, 1997 r., 44 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
perłowoczarny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, wspomaganie kier., ABS, RO, alum. felgi, halogeny, 
alarm, - 29.500 zl. Obra, gm. Wolsztyn, tel. 0606/44-97-97 

FIAT BRAVA, 1997‘r.; 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, RO, wspomaganie, el. otw. szyby, blokada 
skrzyni biegów, reguł, fotel kierowcy, poduszka pow., ga

rażowany, serwisowany, stan b. dobry, - 24.500 zl. Opole,' 
tel. 077/453-02-60
FIAT BRAVA ELX, 1997 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zloty, halogeny, udokum. pochodzenie, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, immobilizer, 
centr. zamek, p ilot, - 25.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-10-97
FIAT BRAVA, 1997 r., 98 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 16V, 
zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowa
ny, poduszka pow., el. otw. przednie szyby, centr. zamek, 
immobilizer, RO, Mul-T-Lock, wspomaganie i reg. kierow
nicy, u 23.300 zł. Podgórzyn, tel. 0604/61-39-95 .
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, benzyna* 16V, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, RM, alarm, centr. zamek, el. 
o hor. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, reg. kierownica i 
fotel, klimatyzacja, poduszka pow, - 24.500 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-03-37, 0607/53-05-81 
FIAT BRAVA, 1997/98 r„ 39 tys. km, 1600 Ccm, 16V, fiole
towy metalic. kupiony w 1997 r., z salonu, niepalący kie
rowca, stan idealny, • 27.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-23-22
FIAT BRAVA, 1997/98 r., 39 tys! km, 1600 ccm, 16V, fiole
towy metalic, kupiony w 09.97 r w salonie, garażowany, 
nie eksploatowany zimą, kierowca niepalący, - 27.500 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-22 

O  FIAT BRAVA, 1998 r., 1400 ccm, niebieski meta
lic , kup iony w  salonie w  Polsce, serwisowany, I 
w łaścic ie l, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, RM stereo, poduszka pow., alarm, im m o
b il iz e r ,  s ta n  id e a ln y , • 25.900  z ł., te l. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033661

FIAT BRAVA, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bia
ły, 100 KM, ospoilerowany, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, oryg. RO ♦ 4 głośniki, bagażnik 
rowerowy, kpi. opon zimowych, - 32.000 zł. Jarocin, tel. 
0600/18-34-45

FIAT BRAVA, 1998 r., '50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. za
mek, klimatyzacja, immobilizer, - 26.800 zl. Wrocław, tel. 
0608/17-55-82
FIAT BRAVA HSX, 1999 r., 60 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
błękitny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwiso
wany, poduszki pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
halogeny, immobilizer, alum. felgi 15", nowe opony, RM ♦ 
CD, stan idealny, - 27.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/854-76-08, 0602/36-07-03 
FIAT BRAVO, 1997 r„ 98 tys. km, 1400 ccm, biały, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, radio z RDS, centralny 
zamek, - 21.500 z{. Czernina, tel. 065/543-18-27*

FIAT BRAVO, 1997 r., 20 tys. km, 1400 ccm, 12V, czarny, 
-wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, reguł, kierownica i fotele, RO, immobilizer, nowy 
akumulator, po przeglądzie, stan b. dobry,-21.900 zł. Kęp
no, tel. 062/781-88-45, 0600/11-01-92 
FIAT BRAVO, 1997 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, centr. zamek, szyberdach, RM, 2 pod. po
wietrzne, - 19.000 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09 
FIAT BRAVOi 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, zadbany, -  29.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86, 0601/72-56-81 

O  FIAT BRAVO 1.9 TD, 1997/98 r., 69 tys. km, fio le
tow y m etalic, wspom aganie i reg. kierownicy, 
centr. zamek, reguł, fo te l kierowcy, halogeny, 
oryg. RM, el. reg.: lusterka, szyby, szyberdach i 
reflektory, w  kraju od tygodnia, stan idealny, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 22.500 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-89 01033441

FIAT BRAVO, 1998 r.r 70 tys. km, 1900 ccm, turbo D, tur
kusowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 
25.500 zł. Stawiszyn, tel. 062/752-88-22 po godz. 16 

FIAT BRAVO GT, 1998 r„  59 tys. km, 1900 ccm, TDI, czar
ny, 100 KM, klimatyzacja, poduszka pow., centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oznakowany, reg. kierowni
ca, reguł, fotel kierowcy, halogeny, immobilizer, alum. fel
gi, RO z RDS, atrakc. wygląd, - 28.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-26-30, 0606/23-14-59 
FIAT BRAVO, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, - 24.500 zł. Ka
lisz. tel. 062/763-29-65, 0602/60-38-06 
FIAT BRAVO, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 12V ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, - 22.000 zl (kupujący nie płaci podatku). Leszno, tei. 
065/571-22-88, 0607/38-00-40 

FIAT BRAVO, 1998 r., 32 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM, 
niebieski metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, • 26.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 

'te ł. 062/593-03-95, 0607/57-63-66:
FIAT BRAVO, 1998 r., 94 tys. km, 1900 ccm, TDi, 100 KM, 
.granatowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 27.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
FIAT BRAVO, 1999 r., 15 tys. km, 1200 ccm, 16V, turkuso
wy metalic, 4 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. szyby, 
ABS, wspomaganie kier., reg. kierownicą, RO *  RDS, ku
bełkowe fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, I 
rej. w 05.2000 r., stan b. dobry, - 27.900 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-75^38, 0607/09-45-05 '

FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tyso.km, 900 ccm, biały, 
stan dobry, - 8.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 66 tys. km, 900 ccm, czer
wony, zadbany, garażowany, ekploatowany przez kobietę,
-  9.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-19-24 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 54 tys. km, 700 ccm, .biały, 
zadbany, garażowany, - 7.400 zł lub zamienię na diesla. 
Paczków, tel. 077/431-77-72 po godz. 15 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebie
ski, RM, stan b. dobry, -. 7.300 zł. Wrocław, tel. 
071/787-44-01, 0502/67-51-76 ■
FIAT CINOUECENTO. 1992/93 r., 60 tys. km. 700 ccm, 
czerwony, bez wypadku, tylne szyby uchylane, zegarek, 
oznakowany, nadkola, garażowany, konserwacja, atermicz
ne szyby, zadbany, oryg. lakier, stan b. dobry, - 6.900 zl w 
rozliczeniu przyjmę Fiata 126p. Ziębice, tel. 074/819-91-41 

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 49 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
bordowy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm +
2 piloty, tylne szyby uchylane, garażowany, wersja ekspor
towa, nowy akumulator, stan b. dobry, -  9.500 zł. Wiązów, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 73 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, zielony, stan b. dobry, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70

O  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 59 tys. km, 700 ccm, 
biały, bez wypadku, garażowany, bez korozji, ze- 

. garek, ty lna szyba ogrzewana i z wycieraczką, 
boczne - uchylane, Mul-T-Lock, oznakowany, 
s ta n  b . d ob ry , • 7 .500 z ł.  W roc ław , te l. 
0603/11-13-44 02027171

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 75 tys. km, 700 ccm, turku
sowy, I właściciel, kupiony w salonie, zegarek, atermiczne 
szyby, radio, tylne szyby uchylne, stan dobry, • 8.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/785-29-95 po godz. 16.30

FIAT CINOUECENTO, 1993 u, 704 ccm, czerwony, kpi. do
kumentacja, garażowany, szyby atermiczne, tylne szyby 
uchylane, elektron, zegarek, nowe opony kpi., nowy aku
mulator, RO, pasy bezwl. przednie i tylne, stan b. dobry, - 
7.900 zł. Nysa, teł. 077/431-25-68, 0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 102 tys. km, 700 ccm, 
benzyna, biały, kpi. dokumentacja, z salonu, RO, zegar, 
tylne szyby uchylane, oryg. szyberdach, nadkola, dzielona 
tylna kanapa, alarm, nowy akumulator, 2 nowe opony, nowa 
pompa paliwa, bez śladów korozji, ocynkowany, - 7.500 zl. 
Wrocław, tel. 787-66-58, 0604/25-47-82 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, nie
bieski metalic, stan b. dobry, - 9.900 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, srebrny metalic, 
zadbany, stan b. dobry, bagażnik dachowy, dzielona tylna 
kanapa, zegar cyfrowy, tylne szyby uchylane, nowe amor
tyzatory, tylna szyba ogrzewana, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/11-63-63 (k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 54 tys. km, 700 ccm, błękit
ny metalic, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, tylne szyby 
uchylne, nowe sprzęgło, atrakc. wygląd, stan b. dobry - 
9.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-63-99, .0502/85-34-27 

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 68 tys. km, 700 ccm, czer
wony, oryg. lakier, dzielone tylne siedzenia, alarm, zega
rek, tylne szyby uchylane, stan techn. b. dobry, • 8.000 zł 
lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-29, 
074/843-97-99
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 25 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, czerwony, radio Pioneer *  2 głośniki, pokrowce, za
dbany, I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, 
stan dobry, - 9.500 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-05-02 

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 704 ccm, zielo
ny metalic, dzielona tylna kanapa, uchylne tylne szyby, ga
rażowany, ważny przegląd, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-01-48

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm. ja
snozielony metalic, II właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, zegarek, atermiczne szyby, radio, tylne szyby uchy
lane, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 10.000 zl. 
Kalisz, tel. 062/785-29-95 po godz. 16.30 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 900 ccm, wi
śniowy metalic, garażowany, tylne szyby uchylane, zegar, 
dzielona tylna kanapa, nowy akumulator, nowe opony, ciem
ne szyby, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 9.200 zl. 
Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 58 tys. km,'704 ccm, 
czerwony, szyberdach, aterm iczne szyby, alarm, 
Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 9.700 zł. Kowary, tel. 
075/761-43-28

FIAT CINOUECENTO. 1994 r„ 68 tys. km, 700 ccm, mor
ski metalic, katalizator, alarm, stan b. dobry, - 9.200 zł. 
Leszno, tel. 065/520-81-67, 0604/35-69-74 

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 53 tys. km, 700 ccm, czer
wony, garażowany, oznakowany, nadkola, zegar, szyby, ory
ginalny lakier, roczny akumulator, przegląd do 04.2002 r., 
stan b. dobry, - 8.200 zł. Matuszów, tel. 071/311-85-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 50 tys. km, 700 ccm, czar
ny, - 8.000 zł. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r „  65 tys. km, 704 ccm, srebr
ny metalic, oryg. lakier, bez wypadku, tylne szyby uchyla
ne, RM, alarm, stan b. dobry, - 7.900 zl. Nysa, tel. 
077/433-10-62, 0604/68-43-18 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 700 ccm, czar
ny, blokada skrzyni biegów, oznakowany, radio, - 9.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-19-57
.FIAT CINOUECENTO, 1994 r ,  70 tys. km, 900 ccm. czar
ny, oznakowany, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/64-43-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 59 tys. km, 704 ccm, biały,

. I właściciel, alarm, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 362-33-89 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, czer
wony, 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. Wrocław, tel. 071/324-24-53 

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ccm I wła
ściciel, kupiony w salonie, - 11.200 zl. Wrocław, tel. 
071/784-88-42, 0603/13-91-80 

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 122 tys. km, 900 ccm, ja
snozielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwi
sowany, dzielona tylna kanapa, nadkola, Mini-Lock, alarm, 
RM, ważny przegląd, -  10.500 zl. Wrocław, te l.. 
0604/90-98-95
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 60 tys. km, 704 ccm, mali
nowy, oryginalny lakier, tylne szyby uchylane, alarm, ra
dio, stan b. dobry, - 8.200 zł. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 700 ccm, benzyna, zielony 
metalic, bez wypadku, uchylne tylne,szyby, zegar cyfrowy,

szyby atermiczne, dzielona tylna kanapa, garażowany, za
dbany, • 8.900 zl (możliwe raty lub zamiana). Zloty Stok, 
tet:-074/81.7-50-1)17 0604/17-92-85- 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 1100 ccm, srebrny metalic, 
Spórting, z salonu, oznakowany, alarm, alum. felgi, koła 
zimowe, skórzana kierownica, regulacja świateł, -13.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-38-20, 0605/14-44-37 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r ,  73 tys. km, 704 ccm, czer
wony, alarm, katalizator, RO, tylne szyby uchylane, - 9.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-56-42 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 75 tys. km, 705 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, RM Panasonic, zadbany, - 
9.500 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 0601/73-27-39 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 704 ccm, czar
ny, RM, bez wypadkci, nowy układ wydechowy, nowe opo
ny, przyciemniane szyby - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-52-22
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, czar
ny, kpi. dokumentacja, tylne szyby uchylane, RO, pokrow
ce, stan techn. dobry, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-08-24

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., 58 tys. km, 700 ccm, srebr
ny metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie, - 9.500 zl. 
Leszno, tel. 065/534-09-00, 0605/40-95-96 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 61 tys. km, 704 ccm, szary 
metalic, bez wypadku, oryg. lakier, Muł-T-Lock, RM, tylne 
szyby uchylane, - 9.500 zł. Lubnów, tel. 074/819-90-62, 
0600/81-45-48
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, czarny, garażowany, nowe opony, - 9.700 zl. Opole, 
tel. 077/453-87-00
FIAT CINOUECENTO ED, 1995 r., 61 tys. km, 704 ccm, 
benzyna, Pb/, czerwony, garażowany, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, atermiczne szyby, aldrm + 2 piloty, RO ♦ 
kieszeń, zegarek, listwy boczne, owiewki, odcięcie zapło
nu, nadkola, przegląd do 04.2002 r., atrakc. wygląd, stan 
techn. b. dobry, - 9.400 zł. Paczków, tel. 077/431-72-06, 
0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 74 tys. km. 704 ccm, ben
zyna, stalowy metalic, wyłącznik zapłonu, alarm ♦ pilot, RM, 
pokrowce, hak, - 9.500 zł. Płuczki Dolne, tel. 075/784-60-87 

FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 40 tys. km, 700 ccm, mali
nowy, bez wypadku, zadbany, blokada skrzyni biegów, oryg. 
opony, tylne szyby uchylane, zegarek, RO, stan idealny, • 
8.600 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 45 tys. km, 704 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, zegarek, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.600 zł. Syców, tel. 062/785-19-18, 
0504/93-62-82
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, garażowany, alarm, -10.400 zł lub zamienię. Trzeb
nica, tel. 0602/83-88-33
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 79 tys. km, 700 ccm, czar
ny, alarm, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, kp i opon 
zimowych gratis, - 9.300 zl. Wrocław, tel. 071/785-14-40, 
0501/68-26-33
FIAT CINOUECENTO. 1995 r„ 700 ccm, czarny, garażo
wany, hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, perlowozielony 
metalic, bez wypadku, uchylne tylne szyby, dzielona tylna 
kanapa, zegar cyfrowy, zadbany, garażowany, stan ideal
ny, - 8.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, teł. 
074/817-52-21, 0604/17-92-85 
FIAT CINOUECENTO ED, 1995/96 r., 56 tys. km, 700 ccm, 
niebieski, I właściciel, bez wypadku, blokada skrzyni bie
gów, garażowąpy, zegarek, tylna wycieraczka, nadkola, ha
logeny, zadbany, - 11.500 zł. Je len ia  G óra, tel. 
0605/94*64-30

FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r„  45 tys. km, 700 ccm. 
czerwony, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, tylne szyby uchy
lane, nadkola plastikowe, RO, - 9.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-70-29
FiAT CINOUECENTO, 1995/96 r„  50 tys. km, 700 ccm, 
zielony metalic, I właściciel, faktura zakupu, oryg. lakier, 
bez wypadku, garażowany, konserwacja, alarm, tylne szy
by uchylane, stan techn. b. dobry, • 9.500 zl. Strzelin, teł. 
071/392-38-34, 0602/80-16-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 55 tys. km, 900 ccm, 
biały, kubełkowe fotele, obrotomierz, zegarek, pasy bezwł., 
dodatkowe światło .stop’ , spoiler, ciemne szyby, alarm, 
centr. zamek, Mul-T-Lock, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/28-26-80

FIAT CINOUECENTO ED, 1995/96 r.. 56 tys. km. 704 cćm. 
zielony metalic, Mul-T4.ock, alarm, uchylne szyby, dzielo
na kanapa, radio, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, nowy 
akumulator, nowy ukl. wydechowy, serwisowany, - 9.300 
zł. Wrocław, tel. 787-84-66 lub 0600/80-59-76 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, niebieski metalic, 
RM, blokada skrzyni biegów, - 8.500 zł (w tym VAT). Ka
lisz, tel. 062/764-41-32,0604/08-36-62 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
szary metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 12.400 z ł . ., tel. 0601/24-38-27 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, srebrny metalic, I 
właściciel, bez wypadku, alarm, uchylne boczne szyby, ze
garek, 4 zagłówki, -10.100 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
z dopłatą. Brzeg, tel. 077/416-11-05, 0604/44-18-52 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 43 tys. km, 704 ccm, srebr
ny, garażowany, autoalarm, oznakowany, dzielona tylna ka
napa, stan b. dobry, - 9.400 zl. Głuszyca, tel. 074/845-61-41 

‘FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 62 tys. km, 1108 ccm, ben
zyna, żółty, przerobiony do rajdów, płyta pod silnik i zbior
nik paliwa, alum. felgi, alarm, centr. zamek, obniżone za
wieszenie, sportowe fotele, pasy i kierownica, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, nie eksploatowany w rajdach, serwiso
wany, - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0504/93-17^15 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r ,  700 ccm, benzyna, Zielony 
metalic, oryg. lakier, I właściciel, bez korozji, centralny, za
mek, el. otw. szyby, alarm, tylne szyby uchylne, dzielona 
tylna kanapa, podkola ♦ konserwacja, garażowany, zadba
ny, • 9.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 0603/64-69-25
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. biały. RO, odcięcie zapło
nu, stan b. dobry, - 9.700 zł. Oleśnica, tel. 071/39$-13-82 

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, szary 
metalic, oryg. lakier, bez wypadku, oznakowany, nadkola, 
konserwacja, garażowany, stan idealny, - 9.900 zł. Oława, 
tel. 071/313-89-27, 0503/92-35-11 
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1996 r., 54 tys. km. 700 
ccm, niebieski, - 11:500 zł. Syców, tel. 062/785-28-95 

FIAT CINOUECENTO, 1996 r ,  42 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, czerwony, I właściciel, bez wypadku, -10.900 zł. Świd
nica, tel. 0603/39-79-78
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, alarm, immobilizer; centralny za
mek, Mul-T-LOck, zegar, plastikowe progi, listwy boczne, 
pokrowce, RM ♦ 6 głośników, • 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-48-99, 0502/17-58-23 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 700 ccm, czerwony, alarm 
♦ pilot, zagłówki i pasy z tyłu, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry, - 10.700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 

FIAT CINOUECENTO, 19% r.. 74 tys. km. 700 Ccm, wtrysk, 
katalizator, biały, bagażnik dachowy, alarm, RM -► 4 głośni
ki, dodatkowe światło .stop’ , atermiczne zielone szyby, tyl
ne szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, serwisowa
ny, stan b. dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 
12.000 zl. Wrocław, tel. 0502/58-49-31 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km. biały, nowy aku
mulator, zadbany, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-15-45 
FIAT CINOUECENTO, 19% r„ 30 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, czarny, I właściciel, 4 opony zimowe, pasy z tyłu, 
siedzenia rozkładane, zadbany, - 11.900 zl. Wrocław, tel. 
0501/18-53-16
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km. 900 ccm. 
bordowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, ka- 
takizator, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator 
na gwarancji, - 14.900 zł. Wrocław, teł.-0606/37-31-93, 
351-95-54.
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r.. 80 tys. km, 700 ccm, 
wtrysk, niebieski, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, 
nowe opony i akumulator, atrakc. wygląd, - 7.900 zł. Żary, 
tel. 068/374-23-91. 0603/13-78-83 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997r:, 75 tys. km, 1108 
ccm, żółty, dużo dodatków, zadbany, bezwypadkowy, ser
wisowany, - 16.000 zł. Opole, tel. 0608/43-78-78 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 63 tys. km, 1100 ccm, żół
ty, alum. felgi, skórzana kierów., przyciemnione światła, RM 
Kenwood, kpi. kół zimowych, obrotomierz, siedzenia ku
bełkowe - 15.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15-03 

O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, 
b iały, • 11.000 zł. W rocław, te l. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027801

FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 57 tys. km, 704 ccm, biały, 
oryginalny lakier, II właściciel, stan b. dobry, - 11.600 zł. 
Grodków, tel. 077/415-34-14, 0600/18-71-15 

FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 56 tys.. km, 704 ccm, różo
wy, po wymianie rozrządu, świec, opon, nowe amortyzato
ry, filtry, stan b. dobry, • 11.200 zl. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-32-79

O f e r t a  u ż y w a n e :

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

certyfikat i gwarancja 6 m-cy

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

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

N o w y  F I A T  

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

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

Przy zakupie nowego FIATa 
możesz zaoszczędzić do...

8 . 0 0 0

JA TA
WWW: lata.flat.ng.pl

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

BOGUSZ s.c. 
Dzierżoniów 

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

s z c z e g ó ł

PR°“ °?e  w s a l o n i e .

MDF Auto 
Ząbkowice Śl. 

ul. Partyzantów 1 
tel. 815-73-34, 815-73-35
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FIAT CINQUECENTO,1937~r., 35 tys. km. 700 cc 
wony, - 10.30Q zł. Legnję î,-t©ł>■076/866=-44-37'-'
FIAT CINOUECENTO VAN, 1997 0 6  tys. km. 900 ccm, 
wtrysk, niebieski, alarm, immobilizer, 5-biegowy, + kpi. sie
dzeń, stan b. dobry, -10.000 zl. Strzelin, tel.071/392-21-09, 
0608/52-66-62
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 41 tys. km, 900 ccm. biały,
- 13.200 z l. W rocław, te l. 071 /352-59 -94 , 
0604/29-30-57
FIAT CINOUECENTO, 1997 70 tys: km, 900 ccm,
biały, RO, nowe opony, nowy akumulator, I właścicie l,. 
kupiony w salonie, zadbany, stan techn. b. dobry, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-29-98 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 74 iy s ' km, 704 ccm, 
benzyna, czerwony, I właściciel, serwisowany, pełna 
dokumentacja, alarm, blokada skrzyni Jbiegów, - 11.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/23-45-76 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 65 tys. km, 700 ccm, 
niebieski, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-50-91, 
0502/37-79-65
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 900 ccm. nie
bieski, alarm, RM, 4,zagłówki, pasy bezwł., wycieracz
ka, ciemne szyby, szerokie opony, garażowany, serwi
sowany, I właściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 
12.100 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/365-77-50, 
0501/57-17-86
FIAT CINOUECENTO, 1997 W  9.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-00-17

FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 80 tys. km, 700 ccm, 
żółty, - 9.300 zl. Kalisz, tel. 062/760-26-01 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 59 tys. km, 704 ccm, 
czarny, zadbany, garażowany, dużo dodatków, • 12.200 
zł. Leszno, tel. 0603/67-31*30 
FIAT CINOUECENTO, 1997/9^ r., 704 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, faktura zakupu, książka serwiso* 
wa, dzielona tylna kanapa ♦ 4 zagłówki, tylna szyba 
ogrzewana ♦ wycieraczka, blokada skrzyni biegów, 
alarm, RO, oznakowany, szyby atermiczne, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 10.800 zł. Starczówek, 
gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO. 1997/98 r., 48 tys. km, 700 ccm, 
niebieski metalic, bez wypadku, oryg. lakier, kataliza
tor, oznakowany, stan b. dobry, - 11.800 zł.Wałbrzych, 
teł. 0502/59-20-68

O  FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1998 r., 46 tys . 
km, 700 ccm , czarny, s tan  b. dobry, se rw iso 
wany, • 10.500 zł. Św idnica, te l. 074/640-76-81, 
0605/43-69-69 01033531

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm, metalic, -
14.000 zł. Je len ia  G óra. te l. 0503/52-74 -44 , 
0504/97-86-80
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 
ccm, benzyna, biały, katalizator, blokada skrzyni bie
gów, stan b. dobry, - 12.500 z ł. Ś c inaw a, te l. 
076/84^-63-39, 0604/36-94-31 
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 COUPE, 1997 r., 2000 ccm, 16V, zielony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, • 35.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0503/96-61-94

FIAT COUPE, 1998/99 r., 45 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
błękitny metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, 
skórzana tapicerka, podg. fotele, 2 poduszki pow., 
alum. felgi, oszczędny, silnik nowego typu, - 42.000 zł 
, m ożliw e ra ty  przez kom is. Legn ica , te l. 
076/856-25-11, 0601/77-18-53 
FIAT CROMA, 1987 r., 124 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
n iebieski, wspomaganie kier., centra lny zamek, el. 
otwierane szyby, RO, nowy akumulator i ukł. wydecho
wy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 4.500 zł. 
Opole, tel. 0604/79-00-72
FIAT CROMA, 19877., 2500 ccm, turbo D, kolor grafi
towy metalic, centr. zamek. el. otw. szyby, klimatyza
cja, 4 zagłówki, przegląd do 04.2002 r, • 6.500 zł. Świe
bodzin, tel. 068/382-27-22
FIAT CROMA, 199Ó r., 2500 ccm, turbo D, ciemnozie
lony metalic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, - 8.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-54-92, 
0603/65-33-25
FIAT CROMA, 1992 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, szary, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, zarejestrowany jako ciężarowy,
- .12.800 zł., tel. 0604/97-98-07
FIAT CROMA, 1992 r., 19 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk^ ciemnozielony, silnik z 1994r., po remoncie 
kapitalnym silnika (w 05.2000 r.), szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, RO, alarm, reg. kierownica, wymie
n iony ukł. wydechowy, • 11.000 zł. Legnica, tel. 
0601/77-68-13
FIAT CROMA, 1993 r., 13 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, stan b. dobry, -.14.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Chojnów, tel. 076/818-63-76 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 153 tys. km, 1600 
ccm, srebrny metalic, 1. właściciel, kupiony w salonie,
- 23.000 zł. Wrocław, teł. 071/341-68-56
FIAT MAREA WEEKEND. 1997 r „  75 tys. km, 1600 
ccm, 16V, granatowy metalic, radio z RDS, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, relingi, klimatyzacja, stan b. 
dobry, alum. felgi, - 26.500 zł. Lubin, tel. 076/844-53-79 
FIAT MAREA WEEKEND; 1998 r., 42 tys. km. 1600 
ccm, 16V, czerwony, automatic, pełne wyposażenie, ga
rażowany, - 32.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-29-60 
po godz. 18
FIAT MAREA WEEKEND. 1999 r., 28 tys. km, 1600 
ccm, 16V, fioletowy metalic, centr. zamek, ABS, wspo
maganie kier., 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, podłokietnik, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, relingi dachowe, I rejestracja 99 r., ważny prze
gląd do 2003 r., zadbany, stan b. dobry, - 31.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-42-00 
FIAT MAREA SX, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, 16V, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, dzielona 
tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, po remoncie, RO z 
RDS, atermiczne szyby, stan b. dobry, - 39.000 zł. Zię
bice, tel. 074/849-17-94 po godz. 17 
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, JTD, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
możliwość sprzedaży na raty, • 43.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-48-37

O  FIAT PALIO WEEKEND, 1997/98 r., 79 tys . km, 
1600 ccm , s reb rny  m e ta lic , • 20.500 z l (b ru t
to ) ,  m o ż liw o ś ć  w y s t .  fa k tu r y  VAT., te l .  
0606/44-75-31 01032551 *

FIAT PUNT01.2 SX3d 2000 r. 
przeb. 3.000 km, zielony, I  

GWARANCJA FABRYCZNA 1 
cena 28.900, tel. 071/366*21-24

JllAT PALIO, 1997/98 r., 112 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnoczerwony metalic, rejingi dachowe, el. 
otw. szyby, I właściciel (niepalący), sprzęt Sony, gło
śniki Pioneer, pokrowce, - 17.500 zł. Lipki, gm. Brzeg, 
tel. 077/412-13-09, 0504/90-13-76 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm, 
ciemnozielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, za- 
rejestrowany jako ciężarowy, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, stan b. dobry, J właściciel, • 22.000 zł lub 
zam ienię na tańszy. Leszno, te l. 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, - 21.300 
zł. Oława, tel. 071/303-28-02, 0601/93-46-85 

O  FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1200 ccm, 16V, 
s reb rny  m eta lic , centr. zamek, wspom aganie  
k le r., poduszka  pow., re lin g i dachowe, ku p io 
ny w sa lon ie , serw isowany, zadbany, hom o
lo g a c ja  fa b ry c z n a  na 5 m ie js c , m o ż liw o ś ć  
a trakcy jne go  leas ingu  lub  kredytu , • 20.600 
z ł + VAT. (ca rpoo l@ poczta .one t.p l). Kalisz, te l. 
0 6 0 2 /7 8 -4 1 -6 6 , te l .  0 6 2 /7 5 7 -6 4 -9 2 ,
062/764-59-87,0604/27-74-15 84018281

O  FIAT PALIO WEEKEND HL, 2000 r., 15 tys . km, 
1200 ccm , 16V, k o lo r s ta low y m eta lic , centr. 
zamek, e l. otw . szyby, halogeny, w spom aga
n ie k ier., podusżka  pow., re lin g i dachow e, ku 
p ion y  w sa lon ie , bez w ypadku , serw isowany, 
hom ologacja  fab ryczna  5 m ie jsc , m ożliw ość 
a trakcy jne go  leas ingu  lu b  kredytu , • 24.900 
z ł + VAT. (ca rpoo l@ poczta .one t.p l). Kalisz, te l. 
0 6 0 2 /7 8 -4 1 -6 6 , te l .  0 62 /7 5 7 -6 4 -9 2 ,
062/764-59-87,0604/27-74-15 84018311

FIAT PANDA, 1989 r„  1000 ccm, benzyna, biały, na 
b ia łych  tab lica ch  - 600 DEM. Zgorze lec, tel. 
0602/32-98-17, 0604/49-93-59 
FIAT PANDA, 1991 r., 90 tys. km, 896 ccm, czerwony, 
składak, zarejestrowany w Polsce; - 2.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0603/0942-64

FIAT PUNTO. 1994 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, sprowa
dzony z  Belgii w 2000 r., i właściciel, radio Philips,
4-drzwiowy, - 15.500 zł. Głogów, tel. 076/833-22-15, 
0609/52-30-72 po godz. 19
FIAT PUNTO 75 FX, 1994 r., 62 tys. km, 1242 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow., 
centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, obrotomierz, 
zegary, I właściciel, tylne szyby uchylane, - 15.000 zl. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/67-41-26 
FIAT PUNTO, 1994 r., 75 tys. km, 1100 ccm, malino
wy, poduszka pow., t 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, 
seledynowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, za
rejestrowany, bez wypadku, oryginalny lakier i prze
bieg, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO z RDS, el.reflektory, 
pod. powietrzna, garażowany, serwisowany, bez rdzy, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 16.800 zl (możliwe 
raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FIAT PUNTO, 1995 r., 44 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, 75 KM, ABS. serwo, 5-drzwiowy, RM, 
el. otw. szyby, 4 zagłówki, centr. zamek, obrotomierz, 
zegarek, reguł, fotel, dzielona tylna kanapa, książka 
serwisowa, w kraju od 2 dni, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 17.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75, 0608/10-08-32 
FIAT PUNTO. 1995 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, zderzak i w ko lorze  nadw ozia , im m ob ilizer; 
Mul-T-Lock. RM Blaupunkt, nowy rozrząd, atrakc. wy
gląd, zadbany, - 17.300 zl lub zamienię na nowszy,
5-drzwitwy. Wrocław, tel. 0604/05-63-12

FIAT PUNTO SX, 1995 r., 67 tys. km, 1100 ccm. bor
dowy metalic, kupiony w salonie, garażowany, immo
bilizer, el. otwierane szyby, zadbany, stan b. dobry, -
16.200 z ł. Je len ia  Góra, te l. 075 /713-21-05 , 
0604/05-13-10
FIAT PUNTO, 1995 r., 68 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, 2 poduszki pow., alum. felgi, halogeny z przodu, -
15.000 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72
FIAT PUNTO ELX, 1995 r., 96 tys. km, 1240 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, halogeny, garażowany, kupiony w sa
lonie, serwisowany, - 16.500 zł. Łagów, gm. Zgorze
lec. tel. 075/771-59-97, 0501/22-40-53 
FIAT PUNTO, 1995 r., 92 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski metalic, model z sierpnia, §tan idealny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia,v radioodtwarzacz 
♦ 4 głośniki, • 18.400 zł. Ostrów W ielkopolski, tel. 
062/735-35-08 do godz. 18, 0501/72-73-41 
FIAT PUNTO, 1995 r.( 50 tys. km, 1300 ccm, morski, 
5-drzwiowy, obrotomierz, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, - 14.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FIAT PUNTO ELX 75, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, 
turkusowy metalic, kupiony w salonie, II właściciel, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, halogeny, el. 
reg. reflektory, garażowany, zadbany, - 17.200 zł lub 
zam ien ię  na d ies la , do 20.000  z l. Rudna, te l. 
076/843-50-68
FIAT PUNTO 60 S, 1995 r., 92 tys. km' 1242 ccm, nie
bieski, zadbany, welurowa tapicerka, radio Philips z 
RDS, tylne szyby uchylane, - 15.500 zł. Sława, tel. 
068/356-87-57
FIAT PUNTO, 1995 r., 94 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, sprowadzony w całości, poduszka powietrzna, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -
17.000 zł lub zamienię na Fiata Seicento Sporting. 
Wałbrzych, teł. 074/665-44-71
FIAT PUNTO 55 SX, 1995/96 r., 82 tys. km, t100 ccm. 
żółty metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, dzielone tylne 
siedzenia, oznakowany, RO, centr. zamek, kupiony w 
salonie, el. otw. szyby, - 17.000 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-82-61, 0503/35-89-36 
FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r.. 81 tys. km, 1100 ccm, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 pod. powietrz
ne. 4 zagłówki, nowe opony i amortyzatory, zielone szy
by, RM Blaupunkt, tylne szyby uchylane, reg. kierow
nica, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kie
rowcy, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, -14.600 
z ł lub zam ien ię . S trze lin , te l. 071 /392-28-35 , 
0503/65-89-31
FIAT PUNTO. 1995/96 r., 68 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 16.900 zl. 
Syców, tel. 062/785-36-81, 0603/92-75-63 
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 87 tys. km. 1200 ccm, grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, regulowa
ne pasy, obrotomierz, - 17.400 zł lub zamienię. Trzeb
nica, tel. 0602/86-45-97
FIAT PUNTO, 1996 r., 106 tys. km, 1100 ccm, benzy
na. zielony metalik, 3-drzwiowy, - 15.400 zl. Syców, tel. 
062/785-92-59
FIAT PUNTO SX, 1996 r„  75 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, niebieski, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. za
mek, RM Sony, -15.200 zł. Wrocław, tel. 0604/45-93-70

FIAT PUNTO, 1996 r., czerwony, 3-drzwiowy, - 15.5QQ 
zł. Klisłno, tel. 077/485-75-15, 0 6 0 1 / 6 9 - 6 4 - ^ , ^ . .  
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 75 tys. kn* 1200 ccm, 
śliwkowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, welur, 
5-drzwiowy, el. reg. świateł, kupiony w salonie w Pol
sce, - 16.900 zł. O strów W ie lko p o lsk i, te l. 
062/738-13-28 po godz. 18 
FIAT PUNTO SX 60, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, 
czarny, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie kier., obrotomierz, immobilizer, kompletna do
kum entacja,' - 17.900 z l. O strów W lkp., te l. 
062/738-04-79
FIAT PUNTO, 1997 r., 52 tys. km, 1200 ccm* wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, immobilizer, stan b. 
dobry, I w łaścicie l, kpi. dokumentacja, zadbany, -
17.800 zl. Krotoszyn, tel. 0605/46-62-51 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 40 tys. km, 1242 ccm, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, reg. kierownica, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 17.500 zł. Rawicz, teł. 
065/547-48-11, 0604/94-24-50 
FIAT PUNTO 60 SX, 1997 r., 44 tys. km, 1242 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, I właściciel, el. otw. szyby, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 4 felgi z opo
nami zimowymi, gratis, RO, centr. zamek, immobilizer, 
autoalarm + dod. zabezp., dzielona kanapa, kupiony 
w salonie, stan idealny, - 19.500 zł. Kowary, tel. 
075/761-30-44
FIAT PUNTO SX, 1997 r„  50 tys. km, 1*700 ccm, TD, 
zielony, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 3 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, - 19.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 48 tys. km, 1242 ccm, czer
wony, garażowany, el. otw. szyby, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, 3-drzwiowy, zadbany, stan b. do
bry, - 21.000 zl. ], Szczawno Zdrój, tel. 074/843-86-14 
FIAT PUNTO, 1997 r.t 56 tys. km. 1100 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, 
zimowe opony, kupiony w salonie, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, przegląd do 06.2002 r, 
zadbany, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-36-78, 
0601/18-12-37
FIAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, blokada kierow
nicy, immobilizer, dzielona tylna kanapa, zderzaki w 
ko lorze  nadw ozia , - 18.500 z l. Raw icz, te ł. 
065/547-48-11. 0604/94-24-50 

O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm , z ie lo n y ,
5-drzw iowy, im m ob ilizer, ku p io n y  w  s a lon ie  w 
Polsce, I w ła śc ic ie l, serw isowany, stan id ea l
ny, • 19 .900  z ł. ,  te l .  0 7 4 /6 6 6 -6 0 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033631

O  FIAT PUNTO, 1998 r. 5-drzw iowy, cena 18.500 
z ł oraz 120 sam ochodów  różnych  marek o fe 
ru je  SALON FIATA w O polu przy u l. O brońców 
S ta ling radu  41 (naprzeciw  g ie łdy sam ochodo
w ej). Opole, te l. 077/453-76-44 01028321

FIAT PUNTO, 1998 r., 62 tys. km, 1100 ccm, SX, zielo
ny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, im
mobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. światła i 
siedzenia, inst. gazowa, stan b. dobry, - 20.500 zł. Bie
lawa. tel. 074/833-42-23
FIAT PUNTO, 1998 r., 30 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, autoalarm, tylne 
szyby uchylane, stan techn. b. dobry, - 18.900 zł. Ja
wor. tel. 076/870-48-57, 0603/22-44-13 

FIAT PUNTO. 1998 r.4 35 tys. km, 1100 ccm, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, immobilizer, tyl
ne szyby uchylane, -  18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-21-42
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, fotele 
rozkładane, immobilizer, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 20.800 zl (możliwe raty). Kamien
na Góra, tel. 0605/55-48-22 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km. 1100 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, - 21.000 zł. Le
gnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
FIAT PUNTO, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby,
5-drzwiowy, alum. fe lg i, • 24.000 zł. Leszno, tel. 
0601/78-72-82

FIAT PUNTO, 1998 r., 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, stan 
idealny, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-30.,- 

FIAT PUNTO CABRIO,, 1998 r., 52 tys. km, 1300 ccm, 
błękitny metalic, 60 kW, oryg. firmy Bertona, sportowe 
zawieszenie, alum. felgi 15*, model nie dostępny w Pol
sce, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości 2000 r., 
kp i. dokum entacja , - 29.500 zł. W a łbrzych, te l. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24 
FIAT PUNTO, 1998 C  37 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, obrotomierz, kola 14", książka serwisowa, 
stan idealny, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO 55,1998/99 r„  48 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, czerwony, inst. gazowa, 3-drzwiowy, el. reg. re
flektory, immobilizer, 4 zagłówki, dzielona tylna kana
pa, tylne szyby uchylane, kupiony w salonie, serwiso
wany, nowe opony, bez wypadku, stan b. dobry, -
17.800 zł lub zamienię. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0606/94-20-14

FIAT PUNTO 55,1998/99 r„  40 tys. km, 1100 ccm, rudy 
metalic, kupiony w salonie, faktura zakupu, 5-drzwio- 
wy, listwy boczne, zegarek, immobilizer, pokrowce, el. 
reg. reflektory, atrakc. wygląd, stan idealny, - 21.600 
zl. Strzegom, tel. 0605/22-59-61 '

FIAT P.UNTO 60, 1999 r., 18 tys. km, 1200 ccm, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, klimatyza
cja, obrotomierz, poduszka pow., zegar cyfrowy, el. reg. 
reflektory, - 22.500 zł. Kraszewice, tel. 062/731-26-68 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 25 tys. km. 1100 ccm, 
wtrysk, perlowosrebrny, 5-drzwiowy, szyberdach, 2 po
duszki pow. (całe), I właściciel, stan idealny, w kraju 
od 3 dni, - 21.500 zl. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/44-23-55
FIAT PUNTO 60, 1999 r., 17 tys. km, 1250 ccm, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do 
lakierowania, kupujący 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., 24 tys. km, 1242 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, moc silnika 86 KM, 5-drzwiowy, ABS, 
klimatyzacja, wspom. kierownicy, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyby, centralny zamek, reg. fotel kierowcy i kie
rownica, 2 poduszki powietrzne, RM, im mobilizer, 
alarm, alum. felgi, serwisowany, lakierowane zderza
ki, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 0600/56-43-60 
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 28 tys. km, 1200 ccnvwtrysk, 
niebieski metalic, 60 KM, wspomaganie, immobilizer, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, - 19.900 zl. 
Legnica, tei. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 ccm, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. za
mek, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, re
guł. 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. do
datki, ABS, 4 pod. powietrzne, komputer, alarm, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 33.900 zł lub 
zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/83-26-46 
FIAT PUNTO, 2000 r.. 5 tys. km, 1200 ccm, Speed 
Gear, granatowy metalic, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, pod. powietrzna kierowcy, centr. zamek, ABS, - 
44.600 zl. Świdnica, tel. 0603192-99-01 
FIAT PUNTO, 2000 r.. 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kier., immobilizer. pod. po
w ie trzna  kie row cy, • 29.700 zl. Ś w idn ica, te l. 
0603/39-79-78
FIAT PUNTO SX, 2000 r., 22 tys. km, 1200 ccm, ciem
nozielony, 3-drzwiowy, poduszka powietrzna, central
ny zamek, wspom. kierownicy, alum. felgi, I właściciel, 
f-ra zakupu (gwarancja), garażowany, el. otw. szyby, 
komputer, dzielone tylne siedzenia, stan idealny, •
28.000 z ł. W ałbrzych, te l. 074 /846-44 -82 , 
0604/98-06-95
FIAT REGATA 100 S, 1984 r., benzyna zarejestrowa
ny, stan b. dobry, alum. felgi, centr. zamek, RM, el. 
otw. szyby, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 0608/18-36-49 
po godz. 18
FIAT REGATA, 1984/85 r., bordowy, nadwozie kom
pletne, zawieszenie po remoncie, - 1.250 zl. Paczków, 
tel. 0606/15-33-85
FIAT REGATA KOMBI, 1985 r., 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, reg.

kierownicą,BO Panasonic, nowe opony Michelin, koń
cówki wtrysków, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/62-87-13 

FIAT REGATA KOMBI, 1986 r„  1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan silnika i karoserii idealny, zadbany, re- 
lingi dachowe, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, zużycie paliwa 4.5 1/100 km, - 6.200 zl lub za
m ienię. Paczków, tel. 077/431-76-76 po godz. 20. 
0604/67-97-14
FIAT REGATA, 1986 r „  1*0 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, niebieski; po remoncie kapitalnym, stan dobry, -
3.200 zł. Rawicz, tel. 065/546-18-87 
FIAT REGATA, 1988 r., 1500 ccm, benzyna dla ob. 
WNP - 800 DEM. Wrocław, tel. 071/338-41-12 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, stan 
silnika bardzo dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 2.300 
zl. Chocianów, tel. 076/818-42-51, 0608/19-79-08 

FIAT RITMO, 1983 r., 315 tyś. km, 1700 ccm, diesel, 
szary, 5-biegowy, po wymianie sprzęgła, szyberdach, 
RM, - 2 .200 zł. S ława, te l. 068/356-74-52, 
0607/58-08-88
FIAT RITMO, 1984 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika b. dobry, karoseria dobra, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, 4 lampy przednie - 3.200 zł. Przedborowa, tel. 
074/815-80-95
FIAT RITMO ABARTH, 105TC, 1984 r., 20a tys . km, 
1600 ccm, benzyna, czerwony, sportowe fotele, RO, 
halogeny, reg. kierownica, nowe opony, po remoncie 
blacharki, stan techn. b. dobry, - 3.500 zl. Wrocław, 
tel! 071/373-87-67, 0,608/11-97-73 

FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, bez 
silnika, - 1.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
FIAT RITMO ABARTH, 1985 r., 1600 ccm, srebrno-nie- 
bieski, samochód rajdowy, sportowe zawieszenie i ukl. 
wydechowy, klatka bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, 
- 5.000 zł. Zdzieszowice, tel. 0602/50-21-58 
FIAT RITMO, 1986 r., 1600 ccm, popielaty, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, - 2.500 zł. Osieczna, tel. 
065/535-05-03
FIAT RITMO, 1991 r., 200 tys. km, 1300 ccm, turbo D, 
szary, wspomaganie kiern el. otwierane szyby, - 5.000 
zł. Lpmnica, tel. 075/713-00-04 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r„  43 tys. km, 1100 
ccm, żółty, II właściciel, oryg. lakier,-stan b. dobry, el. 
otw. szyby, alum. felgi, kubełkowe fotele, - J  7.600 zł 
lub zamienię na większy. Oława, tel. 071/313-44-29 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys. km, 900 ccm, czer
wony, >w łaściciei, blokada skrzyni biegów, stan b. do
bry, - 15.800 zł. Oława, tel. 071/313-44-29 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm, gra
natowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, immobilizer, 
dzielona tylna kanapa, garażowany, RO, nowe opony, 
listwy boczne, zegarek, - 16.000 zł. Czernica; tel. 
071/318-03-72, 0607/62-51-01 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 32 tys. km, 900 ccm, jasno
zielony metalic, el. otw. szyby, hak, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 16.000 zl. Wrocław, tei. 
0601/19-01-65
FIAT SEICENTO CITY MATIC, 1998/99 r ,  37 tys. km, 
900 ccm, czerwony, półautomat, immobilizer, el. otw. 
szyby, RM Pioneer + 4 głośniki, stan tech. b. dobry, 
kupiony w salonie, - 16.500 zł lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO S, 1998/99 r., 34 tys. km, 900 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, katalizator, garażowany, bez 
wypadku, plastikowe nadkola, 4 zagłówki, immobilizer, 
el. reg. reflektory, 5-biegowy, kołpaki, pokrowce, listwy 
boczne, - 16.950 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 0601/76-64-36
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 24 tys. km, 900 ccm, 
czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, pierwszy 
właściciel, - 17.750 zł. Leszno, tel. 0609/28-05-54 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r ,  1100 ccm, benzyna, bia
ły, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, stan 
silnika i blacharki b. dobry, - 13.500 zł ♦ VAT. Ziębice, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/37-79-98 

O  FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 46 tys . km, 1100 
ccm , n ieb ie sk i, stan b. dobry, hom ologacja  fa
b ryczn a , fa k tu ra  na c a ło ś ć , a tra k c y jn y  le* 

. a s ing , ko rz y s tn y  k re d y t na 5 la t, • 13.300 z ł *  
VAT. (c a rp o o l@ p o c z ta .o n e t.p l). K a lis z , te l. 
0 6 0 2 /7 8 -4 1 -6 6 , te l .  0 62 /7 5 7 -6 4 -9 2 , 
062/764-59-87,0604/27-74-15 84018321

CZY TO JEST NOWY PRODUKT NA POLSKIM RYNKU ?
“ A u t o  i  D o m  d l a  C i e b i e 44 

i  t w o j e j  r o d z i n y
Z dniem 1 czerwca br. pojawił się na polskim 
rynku nowy produkt. Nosi on nazwą AUTO 
dla CIEBIE i DOM dla CIEBIE. Jest to 
p r o p o z y c j a  s k i e r o w a n a  do  o s ó b  
zainteresowanych nabyciem nowego lub 
używanego samochodu, mieszkania czy też 
domu. Obie propozycje skierowane są do 
osób mało i ś redn iozam ożnych  nie 
posiadających zdolności kredytowych. 
Produkty te charakteryzują się również 
rewelacyjnie niskimi kosztami, pozwalając 
nabyć odpowiednio : nowe i używane 
samochody oraz domy, mieszkania a także 
m a t e r i a ł y  b u d o w l a n e .
Okres spłaty waha się od 9 lat w przypadku 
nabycia samochodu do 15 i 20 lat dla 
inwestycji mieszkaniowej lub budowlanej. 
Zasadniczą zaletą obu ofert jest możliwość

Roczny koszt inw estycji je s t bardzo 
korzystny - jedynie 2,4% dla samochodów 
oraz 2,7% dla domów i mieszkań. Centra 
sprzedaży AUTO i DOM dla CIEBIE są 
rozmieszczone w pawilonach handlowych 
na terenie całego kraju. W centrach 
sprzedaży przedstawiciel udzieli rzetelnych 
i wyczerpujących informacji, które pozwolą 
dokładniej zapoznać się z ofertą i dopasować 
j ą  do konkretnych potrzeb Klienta.  
Firma wierzy, że jej nowy produkt spotka się 
z z a i n t e r e s o w a n i e m  d u ż e j  c z ę ś c i  
s p o łe c z e ń s tw a  skazane j  do tychczas  
wyłącznie na drogie i mało korzystne 
kredyty, bez możliwości wybrania innej 
opcji. Właśnie te nowe produkty mogą stać 
się dla wielu jedyną sensowną i osiągalną 
formą nabycia własnego lokum lub pojazdu.

zawarcia umowy bez zbędnych formalności.

JELENIA GÓRA TESCO (75) 643-06-90 LUBIN REAL (76) 846-88-80 
OPOLE OPOLANIN (77) 45-42-358 W AŁBRZYCH REAL (74) 665-61-26 
W ROCŁAW  DOMAR (71) 781-03-51

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 16 spis treści-patrz :s tro^61 , (ręzkładowa) 15.06.2001
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ZAPRASZAMY: „
pon. - pt. w godz.:9 -17

www.dobrykredyt.wrM.pl 100% samochodu

najtańsze oprocentowanie i raty

najniższe pakiety ubezpieczeniowe, 
oszczędzasz do 1000 złotych

oferty na mieszkanie

D o f o r y k r e d y T
n I i i m  I f a n l ł a l m u oBiuro Kapitałow e

Sp z  o. o.

S p ra w d ź  ko n ku ren c ję !

S k o rz y s ta j z  n a s ze j o fe r ty !
Wrocław, Rynek - Ratusz 16-19/3, tel. (071) 344 59 34,342 27 77

0  FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 68 firs . km, 900 
ccm , b ia ły, M ul-T -Lock, s tan  b. d ob ry, ty llra  
wyc ie raczka , h om ologac ja  fab ryczna , faktu* 
ra  na ca łość , a tra k c y jn y  leas ing , k re d y t na 5 
la t ,  • 1 2 .8 00  z ł ♦  VAT. (c a rp o o l@ p o c z -  
ta .o n e t.p l) .  K a lis z , te l.  0602/78-41-66 , te l.  
062/757-64-92, 062/764-59-87, 0604/27-74-15 
84018241

FIAT SEICENTO, 1999 r „  60 tys. km, 900 ccm, biały, 
stan b. dobry, - 14.200 zl. Grodków, woj. opolskie, tel.. 
0600/65-08-60
FIAT SEICENTO, 1999 r. serwisowany, pełne wyposa
żenie. RO. - 18.000 zł. Kąty W rocław skie, te l. 
071/316-67-34
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 właści
ciel. kpi. dokumentacja, bez uszkodzeń, el. reg. reflek
tory, skórzana kierownica, tylne szyby uchylane, stan 
idealny, - 22.000 zl. Leszno, te l. 065/529-61-72, 
0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
in ternecie  pod numerem - AK0222 www .autog ie l- 
da.com.pl)

FIAT SEICENTO, 1999 r.,^30 tys. km, 900 ccm, morski,
1 właściciel, bez wypadku, szyby atermiczne, - 16.900 
zl. Rydzyna, tel. 065/538-02-99. 0607/15-54-36
FIAT SEICENTO, 1999 r.. 23 tys. km, 900 ccm. benzy
na, bordowy metalic, alarm, I właściciel, bez wypadku, -
17.900 zł. Świdnica, tel. 0603/39-79-78
FIAT SEICENTO, 1999 r.. 10 tys. km, 900 ccm, benzy
na, czerwony, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-biegowy, 
kupiony w -salonie, alarm, immobilizer, I właściciel, • 
18.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FIAT SEICENTO. 1999 r.. 10 tys. km, 1100 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, immo
bilizer, pokrowce, dywaniki, nadkola. RM, bez wypad
ku, zadbany, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-02-32 
po godz. 18

FIAT SEICENTO VAN. 1999 r., 1100 ccm, niebieski, stan 
b. dobry, -13.500 zl netto. Wrocław, tel. 071/338-49-99. 
071/338-41-48

FIAT SEICENTO SPORTING. 1999 r.. 15 tys. km, 1100 
ccm, żółty, kupiony w salonie, bez wypadku, nie eksplo
atowany w kra ju , - 23.600 z ł. W rocław, te l. 
071/348-48-74, 0601/31-37-07 

FIAT SEICENTO SPORTING. 1999/00 r., 24 tys. km. 
1100 ccm, biały, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, po
duszka pow., alum. felgi, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r.. 900 ccm, granatowy me
talic, tylne szyby uchylne, RO, I właściciel, stan b. do
bry, - 17.500 zl. Bielawa, tel. 074/833-68-40 
FIAT SEICENTO FUN. 2000 r .  20 tys. km. 900 ccm. 
perłowobordowy, RO Philips z RDS, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atermiczne szyby (zielone), tylne szyby uchy
lane, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 18.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-88. 0606/22-86-42 
FIAT SEICENTO SX. 2000 r.. 7 tys. km, 900 ccm. ben
zyna, srebrny metalic. pod. powietrzna, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, tylne szyby uchylne, zderzaki i luster- '  
ka w kolorze nadwozia, szyby atermiczne, bezwypad
kowy, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -17.800 zl. Lesz
no. tel. 065/526-88-98
FIAT SEICENTO. 2000 r., 7 tys. km. 1100 ccm. benzy
na, rudy metalic, immobilizer, - 23.500 zł. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT SEICENTO, 2000 r., 11 tys. km. 900 ccm, granato
wy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypad
ku, garażowany, stan idealny, - 19.500 zł lub zamienię 
na większy. Wrocław, tel. 071/357-76-44 

FIAT SEICENTO S, 2000 r., 13 tys. km. 1108 ccm. czer
wony, bez wypadku, oryg. lakier, immobilizer, el. otw. 
szyby, poduszka pow., el. reg. reflektory, 5-biegowy, 
dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -  18.800 zł. Wro
cław. tel. 071/317-07-55. 0601/92-49-01 
FIAT SEICENTO FUN. 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, pastelowy, I właściciel, na gwarancji, zderzaki w 
kolorze nadwozia, immobilizer, RO, tylne szyby uchyla
ne, listwy boczne, -19.700 zł. Wrocław, teł. 354-13-80 

O  FIAT SEICENTO, CINOUECENTO, 126p o raz 
120 in nych  sam ochodów  o fe ru je  SALON FIA 
TA w  O polu  p rzy u l. O brońców  S ta ling ra du  41. 
R ó w n ie ż  s k u p  s a m o c h o d ó w , te l .  
077/453-76-44 01028291

O  FIAT SIENA, 1997 r., 1400 ccm , g rana tow y me
ta lic ,  ku p io n y  w  s a lo n ie  w  P olsce, s e rw is o 
wany, I w ła ś c ic ie l, a larm , im m o b ilize r, s tan  
id e a ln y , - 19.900  z l. ,  te l .  0 7 4 /6 6 6 -6 0 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033691

FIAT SIENA el. 1997 r . 54 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, czerwony, kupiony w salonie, centr. zamek, prze
gląd do 5.2002 r.. stan b.. dobry, - 17.000 zł (możliwe 
raty przez komis). Szewce, tel. 071/310-70-45 po godz.
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FIAT SIENA, 1997 r „  39 tys. km, 1400 ccm, czerwony 
metalic, stan dobry, I właściciel, garażowany, centr. za
mek, el. otw. szyby, alarm; - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-10-23
FIAT SIENA HL, t997/98 r „  52 tys. km, 1600 ćcm, 16V, * 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RM Ken- 
wood, wspomaganie, welurowa tapicerka, blokada 
skrzyni biegów, halogeny, serwisowany, opony zimo- I  
we gratis, - 18.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Nie- 
ciszów, tel. 071/399-04-24, 0603/50-66-80 
FIAT SIENA EL, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, z salonu, pierwszy w łaściciel, garażowany; 
alarm, radio. el. otw. szyby, - 18.000 zł. Bytom, tel. 
0603/97-61-78
FIAT SIENA HL, 1998 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, gara
żowany, RO, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, świa
tła przeciwmgielne, zderzaki w kolorze nadwozia, opo
ny letnie i zimowe, bez wypadku, - 24:500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-82-15, 0607/77-88-87 
FIAT SIENA, 1998 r „  50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, szyby 
atermiczne, dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni bie
gów, reguł. wys. mocowania pasów, stan idealny, -
18.900 z ł. Kępno, te l. 062 /58 3 -16 -0 0  praca, 
062/782-20-65 dom

FIAT SIENA, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, immobillizer, oznakowany, RO + 6 głośników, opo
ny letnie i zimowe, stan b. dobry, - 17.900 zł. Mrozów, 
tel. 071/317-07-33, 0602/51-80-23 
FIAT SIENA, 1998 r., 29 tys. km, 1400 ccm, benzyna I 
właściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. za
mek, bez wypadku, stan idealny, - 19.500 zł. Opole, 
tel. 077/455-56-84, 0502/64-99-81 
FIAT SIENA, 1998 r.. 40 tys. km, 1400 ccm, biały, ser
wisowany, książka serwisowa, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, inst: gazowa, - 
21.000 zl. Wrocław, tel. 0601/77-51-89 
FIAT SIENA. 1999 r.. 85 tys. km. 1600 ccm. 16V. nie
bieski metalic, I właściciel, kupiony w salonie, garażo
wany, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. 
kierownica, ABS. welurowa tapicerka, halogeny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, -

17.900 z ł lub zamienię, (możliwe raty). Raczków, te l7 
077/431-60-09, 0606/50-19-62 
FIAT TEMPRA, 1991 r.. 126 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 10.800 zl. Ka
lisz, tel. 062/502-51-94, 0604/57-51-79 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, błękitny metalic, 
alarm, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, halo
geny, zegar, pokrowce, RO, bez wypadku, sprowadzo
ny z Niemiec, stan b. dobry, - 10.000 zł. Bogatynia; 
tel. 075/773-20-27, 0604/05-47-90 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 147 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic, bogate wyposażenie, deska digital, el. otw. 
szyby, ABS, RM, alarm, wspomaganie, centr. zamek, 
hak, szyberdach, - 9.700 z ł lub zamienię ną  tańszy, 
lub motocykl. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, garażowany, inst. gazowa, zadbany, -10.000 
zł. Wołów, tel. 074/847-30-82 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., hak, 
-^9.000 zł. Wrocław, tel. 0601/17-14-75 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 85 tys. km. 2000 ccm deska 
digital, stan b. dobry, cena - 2400 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0604/33-57-31
FIAT TEMPRA, 1992 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, wspomaganie, bez wypadku, - 10.500 
z ł (zw o ln ie n ie  z o p ła ty  ska rb .). Lub in , te l. 
0607/34-19-35
FiAT TEMPRA, 1993 r„  123 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach 
panoramiczny, el. otw. szyby, zadbany, 3 dni w kraju, - 
9.100 zł. Lubin. tel. 0608/53-76-96 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 101 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, zadbany, stan 
b. dobry, - 10.900 z ł. Iłowa Żagańska, te l. 
068/377-41-21, 0603/48-34-87 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, kombi, ABS, el. otwierane szyby, 
regulowana kierownica, podłokietnik, dzielone tylne 
siedzenia, el. reguł, lusterka, roleta, relingi dachowe, 
sprowadzony w całości, w kraju od 5 miesięcy, - 8.900 ^  
zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-22 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 113 tys. km, 1800 ccm, 110 
KM, brązowy, obniżony, zawieszenie Eibach, felgi Bor
bet 7x15', deska digital, szyberdach, rolety, centr. za
mek, reg. kierownica + wspomaganie, halogeny, gara
żowany, I właściciel, stan b. dobry, nie wymaga nakła
du finansow ego , - 12.500 z ł. S trzegom , te l. 
074/855-24-96
FIAT TEMPRA, 1994 r.. 89 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. wtrysk, zielony, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby, 
wspomaganie, reul. kierownica, reul. pasy, magnety- 
zer, welurowa tapicerka, RM, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
328-92-08
FIAT TEMPRA, 1994/95 r „  49 tys. Tim, 1600 ccm, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., 
ABS, ęentr. zamek, poduszka pow., e l, dodatki, skó
rzana kierownica, 4 zagłówki, podłokietniki, alum. fel
gi, halogeny, spoiler, immobilizer, książka serwisowa,
I właściciel, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. do
bry, - 12.500 zł z cłem. Lubin, tel. 076/847-30-39. 
0604/93-11-37
FIAT TEMPRA, 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
kpi. dokumentacja, oclony w całości w 2001 r., model 
przejściowy, po lakierowaniu, obniżony, stan silnika i 
blacharki dobry, stan techn. b. dobry, - 13.600 zł. Nowa 
Sól. tel. 068/356-28-78. 0601/56-57-30 
FIAT TEMPRA, 1995 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzy
na. bordowy metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, cen
tralny zamek, alarm, blokada skrzyni" biegów, reg. fo
tel kierowcy, kupiońy w salonie w Polsce, Ił właściciel, 
s tan  b. dobry, - 18.500 zł. W a łb rzych , te l. 
074/666-36-91 po godz. 16, 0503/02-42-53 
FIAT TEMPRA KOMBI. 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 
biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, immobilizer, relingi, przyciemniane szy
by, s tan  b. dobry, -  12.900 z ł. W rocław, tel. 
0502/26-46-53, 071/342-16-48 
FIAT TIPO, 1988 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
radioodtwarzacz, hak, regulowana kierownica, garażo
wany, przegląd do 04.2002 r, - 6.000 zł. Walim, tel. 
074/845-72-89, 0604/53-33-93 
FIAT TIPO, 1989 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TDS, zie
lony metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, alarm, deska digital, RO, - 9.800 zl lub zamie
nię na w iększy, m ożliw a  d op ła ta . Raw icz, tel. 
065/545-21-14, 0608/80-74-37,
FIAT TIPO, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, deska digital, Mul-T-Lock, 
immobilizer. reg. kierownica, reguł, pąsy, alum. felgi, 
nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, ekono
miczny, stan b. dobry, > 6.800 zł lub zamienię na Piata 
126p EL, do 3.000 zł. Strzelin, tel. 0607/58-12-09 
FIAT TIPO, 1989/97 r., 157 tys. km, 1400 ćcm, zielony ‘ 
metalic, deska digital, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi 15*. -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/31-15-93 

FIAT TIPO, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, 
zielony metalic, el. otw. szyby, drewno, el. otw. szy
berdach, radioodtwarzacz, - 9.700 zł. Gołuchów, tel. 
062/761-72-34, 0607/42-56-77 

FJAT TIPO, 1990 r., 14.2 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, stan dobry, szyberdach, el. otw. szy
by. ekonomizer, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, - 8.000 zł. Legnica, tel. 0604/29-84-28 
FIAT TIPO, 1990 r., 1700 ccm, diesel, zielony, - 8.000 
zł. Oleśnica, tel. 0601/69-67-17 
FIAT TIPO DGT, 1990 r ,  101 tyś. km , 1600 ccm. wtrysk, 
kolor morski metalic, bez wypadku, wersja dygital, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, welurowa tapicerka, RM Blaupunkt ♦ 4 głośni
k i, ro le ty , a lum . fe lg i, -  8 .900 z ł. S trz e lin , te l. 
071/392r10-69, 0602/44-78-77 
FIAT TIPO, 1990 r.t 1400 ccm, benzyna, morski meta
lic, wtrysk, katalizator, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierów, i pasy, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, DGT e l. deska rozdzielcza, stan śilnika i blach, 
b. dobry, oznakowany, kpi. dokumentacja, w kraju 10 
m ies. - 8 .900  z ł. Z a ręba , gm. S ie k ie rczyn , te l. 
0603/78-92-86
FIAT TIPO, 1990/91 r „  130 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, wtrysk, kolor grafitowy metalik, stan dobry, szyber
dach, pełne wyposażenie elektr., katalizator, niemiec
ka dokumentacja - 1.500 DEM. Zie lona Góra, tel. 
0606/25-36-47

Diagnostyka komputerowa
- Alfa Romeo, Fiat, Lancia
- Audi, VW, Seat, Skoda
- Mechanika 0P011239 

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

FIAT TIPO, 1991 r., czerwony, stan bardzo dobry, elek
trycznie otw. szyby, kierownica regulowana, wspoma
ganie kierownicy, przyciemniane tylne szyby, sprowa
dzony 11.2000 r, - 12.000 z l. O dolanów, tel. 
062/739-32-02 lub 0502/12-00-51 
FIAT TIPO SKŁADAK, 1991 r., 1600 ccm; wtrysk kpi. 
elektronika, - 10.000 z ł . t e l .  0601/70-18-65 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 
szyberdach, 5-drzw iowy, - 9.800 zł. Leszno; tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17, 0609/45-99-56 
FIAT TIPO, 1991 r.. 2000 ccm. wtrysk. DOHC, niebie
ski metalic, 150 KM, wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, el.- otw. szyby, el. otw. szyberdach, deska 
digital, garażowany, - 10.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Fiata CINOUECENTO, do 5.000 zl. Milicz, tel. 
0609/27-40-42

FIAT TIPO. 1991 r., 190 tys. km. 1900 ccm. TD, bordo-^ 
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kie*' 
rów nicy, rad io , ABS, - 10.000 z ł. O ława, te ł. 
0605/08-56-66
FIAT TIPO, 1991 r., 128 tyś. km, 1400 ccm kupiony w 
salonie, bez wypadku, książka serwisowa, centr. za
mek, el. otw. szyby, kola zimowe, - 10.800 zl (możliwe 
raty). Żary, tel. 068/379-53-54, 0604/17-51-23 
FIAT TIPO GRANTURISMO, 1991/95 r., 2000 ccm, El, 
biały, 152 KM, katalizator, pełna elektryka, deska digi
tal, wspomaganie, RO, alum. felgi, hak, stan b. dobry,
- 9.800 zl. Oleśnica, tel. 071/398-14-64,0605/07-02-06 
FIAT TIPO, 1993 r., 90 tys. km, 1400 ccm, ciemnozie
lony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salo
nie, radio Pioneer (z CD), oryg. lakier, I właściciel, nowe 
opony, stan b. dobry, - 10.900 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-83-86
FIAT TIPO, 1993 r ,  109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary m e ta lic , bezwypadkowy, oznakowany, 
Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, - 10,000 
zl. Świdnica, tel. 074/851-26-09 
FIAT TIPO, 1993 r., 50 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bor
dowy, 5-drzwiowy, dużo dodatków, nie eksploatowany 
w kraju, deska digital, skóra, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-73-42
FIAT TIPO, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D. bordowy metalic, 3 dni w kraju, bez wypadku, ABS, 
poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, po przeglądzie, 
stan b. dobry, - 15.600 zł (kupujący nie płaci podatku). 
Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy m etalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny 
wtrysk, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. 
kierów. - 13.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-33-29 

O  FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm , n ieb ie sk i m eta
lic , wspom aganie , centr. zamek, e l. otw . szy
by, szyberdach, • 8.900 z ł lu b  zam ienię. Żary, 
u l. O krze i 9, te l. 068/374-27-97 87026381

FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, kupiony w salonie, - 12.900 zl lub za
m ien ię . B o les ław iec , te l. 075 /734-72 -65 , 
0604/67-86-93
FIAT TIPO, 1995 r ,  1400 ccm, niebieski metalic, centr. 
zamek, alarm, garażowany, 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 zł. Lubin, tel. 076/847-51-03 

O  FIAT UNO, 1984 f., 230 ty s . km , 1100 ccm , 
czerWony, 5-drzw iowy, zadbany, stan dobry, • 
3 .900  z ł.  Ś w id n ic a ,  te l .  0 7 4 /8 5 2 -0 1 -4 6 , 
0608/02-53-29 01033541

FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm. FIRE. czerwień mek
sykańska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona 
tylna kanapa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchy
lane i przyciemniane, ekonomiczny, 75 KM, stan ideal
ny, atrakcyjny wygląd, - 4.800 zł lub zamienię na Polo
neza Caro, od 1993 r., z inst. gazową. Legnica, tel. 
0605/05-44-21
FIAT UNO 45,1985 r., 180 tys. km, 896 ccm, benzyna, 
beżowy, 3-drzwiowy, do poprawek blacharsko-lakier- 
niczych (progi), po remoncie silnika w 2000 r., nowe 
wahacze, amortyzatory, ukł. wydechowy, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 784-83-23
FIAT UNO. 1986 r „  180 tys. km, 1300 ccm, turbo E, 
wtrysk, czarny, atrakc. wygląd, sportowe zawieszenie, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, moc 130 KM. 
stan ogólny dobry, - 6.000 zł lub zamienię. Bielawa, 
tel. 074/833-81-37, 0503/82-08-35 
FIĄT UNO, 1986 r., 900 ccm, benzyna, granatowy, oryg. 
lak ie r, - 5 .500  z ł. P rus ice, te l. 071 /312-53-41 , 
312-63-41 '

FIAT UNO, 1986 r.; 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, zarejestrowany, nowe przednie amortyzatory, 2 
nowe opony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, stan blacharki i silnika b. dobry,- 
4.600 zł, Wrocław, tel. 071/781-85-14, 0606/16-73-15 
FIAT UNO, 1987 r ,  150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, silnik Fire, hak, RO, nowe amortyzatory i do
cisk sprzęgła, -  5.000 zł. Młynica, gm. Łagiewniki, tel. 
074/831-43-83

FIAT UNO, 1987 r.,:i80  tys. km. 1000 ccm, FIRE, zie
lony, 5-drzwiowy. 4-biegowy, katalizator, wymieniony 
ukł: wydechowy, rejestracja do 01.2002 r, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-44r60, 0605/10-83-22 .

O  FIAT UNO, 1988 r., k o lo r g ra fito w y  m e ta lic , 
3 -drzw iowy, garażowany, s tan  techn . b. dobry,
• 4 .9 0 0  z ł lu b  z a m ie n ię . W ro c ła w , te l .  
071/341-64-61,0608/25-02-11 02027641

FIAT UNO, 1988 r.t 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, białe 
tablice, stan dobry, -1.500 zl. Niedźwiedzice, gm. Choj
nów, teL 0607/24-49-28
FIAT UNO, 1989 r., 900 ccm stan b. dobry, - 6.500 zl. 
Koluszki, te l, 044/714-26-34 

FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm na białych.tablicach, stan 
b. dobry, - 1.750 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
FIAT UNO, 1990 r., 100 tys. km, 1000 ccm, czarny, 
zadbany, 3-drzwiowy, - 8.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Jaworzyna Śląska, tel. 0607/36-73-66 

FIAT UNO, 1990 r., 149 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czar
ny, szyberdach, centr. zamek, wydech Remus, 120 K tf, 
220 km/h, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 8.000 
z ł lub zam ien ię . W rocław, te l. 357^90-28. 
0607/76-64-79 '
FIAT UNO TREND. 1990 r., 125 tys. km, 903 ccm, bia
ły, 3-drzwiowy, nowy model, nowy akumulator i sprzę
gło, białe zegary, sportowe pedały, RO ♦ CD ♦ 2 gło
śniki Pioneer, atrakc. wygląd, - 6.500 zł (możliwe raty 
przez komis). Wrocław, tel. 071/344-50-41 

O  FIAT UNO, 1991 r „  90 tys . km, z ie lo ny  m eta
lic , 5-drzw iowy, 5-biegowy, szyberdach, książę 
ka se rw isow a, s tan  idea lny, na  b ia łych  ta b li
cach  - 1.500 DEM. Żary, te l.  0602/67-33-28 
87026681

FIAT UNO, 1991 r., 54 tys. km, 903 ccm, czerwony, 
3 -d rzw iow y, RM, - 8 .000 z l. D obroszyce , te l. 
071/314-15-19, 0604/15-19-03

FIAT UNO. 1991 r., 74 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
ks. serwisowa, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, bez wypadku, - 7.500 zl. Krotoszyn, tel. 
0606/16-77-67
FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, I właściciel w kra
ju , kp i. dokum entac ja , • 8 .400  z ł. S trz e lin , te l. 
071/392-34-50, 0608/46-89-32 
FIAT UNO 60, 1991/96 r„  81 tys. km, 1100 ccm, ES, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic. katalizator, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RM, pokrowce, stan b. dobry, - 8.200 
zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-73-35 
FIAT UNO, 1992 r., 180 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, elektr. reg. wyposażenie, skó
ra, alum. felgi, do oclenia • 1500 DEM. Chojnów, tel. 
076/818-12-08, 0602/58-63-39 
FIAT UNO. 1992 r., 100 tys. km, 903 ccm, benzyna, 
bordowy, alarm, centralny zamek, immobilizer, zuży
cie paliwa 5,51/100 km, stan techn. b. dobry, - 8.600 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-90-86 

FIAT UNO, 1992 r., 88 tys. km, 1000 ccm, malinowy, 
kup iony w sa lon ie , bez wypadku , garażow any, 
3-drzwiowy. szyberdach, - 9.700 zl (możliwe raty). Żary, 
tel. 068/379-53-54. 0604/17-51-23 
FIAT UNO 45 s, 1993 r.. 68 tys. km, 999 ccm, czerwo
ny, I właściciel, kupiony w salonie, nowe opony i aku
mulator, immobilizer, Mul-T-Lock, bez wypadku, - 9.800 
zł. Oława, tel. 071/313-44-29 

O  FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm  ku p io n y  w  sa lo 
n ie w  Polsce, serw isowany, I w ła śc ic ie l, a larm , 
M u l-T -Lock, cen tr. zamek, szyberdach , s tan  
id e a ln y ,  • 9 .9 0 0  z ł. ,  te l .  0 7 4 /6 6 6 -6 0 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033751

FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, szy
berdach, re ling i dachowe, - 9.300 zł. Leszno, tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17, 0605/08-92-81 

FIAT UNO 60 S, 1993 r., 112 tys. km, 1108 ccm, gra
natowy, alarm, hak, nowe pokrowce, kpi. opon zimo
wych, RO, przegląd do 05.2002 r., II w łaśc ic ie l, 
5-drzwiowy, - 9.700 zł. Malczyce, tel. 071/317-61-84 

FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, szy
berdach, 3-drzwiowy, RM, przegląd do 04.2002 r., stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Obora, tel. 076/846-78-26 

FIAT UNO 60S, 1993 r., 112 tys. km. 1116 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, 
garażowany, nowy akumulator, - 9.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-65-32

FIAT UNO, 1993 r., 85 tys. km, 999 ccm, srebrny me
ta lic ,  s tan  b. dobry, - 9 .900  z l. Ś w idn ica, te l. 
074/853-47-03

FIAT UNO, 1993 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, ozna
kowany, RM, kpi. dokumentacja, stan* dobry, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 074/345-65-54 

FIAT UNO. 1993 1700 ccm, diesel, szary, 3-drzwio
wy, stań dobry, oszczędny, hak, - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-92-97

FIAT UNO, 1993 r., 92 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, kupiony w salonie, dodatkowo wyposa
żony w: obrotomierz, wskaźnik ciśn. oleju. Woltomierz, 
wskaźnik temp. pow., halogeny, blokada skrzyni bie
gów, RO, -  11.000 zł. Zawidów, gm. Zgorzelec, tel. 
075/778-84-94, 0603/11-16-87 

FIAT UNO, 1994 r „  1000 ccm, zielony metalic, kupio
ny w salonie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, - 10.800 zł. 
Mirków, tel. 071/315-13-47

FIAT UNO, 1994 r., 69 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, kupiony w kraju, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 11.700 zł. Racibórz, tel. 032/418-97-04 

FIAT UNO, 1994 r., 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony 
metalic, szyberdach, szyby uchylane, radio, - 9.500 zł. 
Święciechowa, tel. 065/533-06-33 
FIAT UNO 60S, 1994 r., 34 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, garażowany, I właściciel, - 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 368-70-72

FIAT UNO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1000 ccm, czerwo
ny, I właściciel, RM, kupiony w salonie, bez wypadku, 
- 10.400 zł. Wałbrzych, tel. 0600/74-00-69 

FIAT UNO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, biały, kupio
ny w salonie, 5-drzwiowy, zadbany, stan idealny, - 
11.990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 

FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, ga
rażowany, RO. stan b. dobry, po przeglądzie, • 14.000 
zł. Pieszyce, tel. 0602/19-97-27 
FIAT UNO, 1995/96 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, - 13.950 zł. 
Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, stan idealny, za
dbany, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, -11.990 zł (moż
liwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 

FIAT UNO. 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, stan techn. b. dobry, kupiony w sa

lo n ie , bez w ypadku , 5 -d rzw iow y, garażowany, 
M ul-T-Lock, im mobilizer, - 14.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-33-70, 071/392-23-41 

FIAT UNO, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy 
m etalic, garażowany, I w łaścic ie l, stan b. dobry, -
12.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-64-97 po godz. 17 

FIAT UNO, 1996 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, alarm, garażowany, I właściciel, 
-13.900 z ł + opony zimowe z felgami gratis. Górażdże, 
tel. 0606/33-60-35, 077/467-16-81
FIAT UNO, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, katalizator, relingi dachowe, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, RO, hak, el. otw. szyby, kupiony w 
salonie, zadbany, • 15.000 zł. Masanów, gm. Sierosze
wice. tel. 062/739-01-29

FIAT UNO. 1996 r ,  98 tys. km, 999 ccm, benzyna, szary 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, bez 
w ypadku , a la rm , - 12.500 z ł. W a łb rzych , te l. 
0604/23-86-87, 074/664-70-82 po godz. 17 

FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, biały, 
3-drzwiowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 

FIAT UNO, 1996 r ,  96 tys. km, 1400 ccm, szary meta
lic, nowe zawieszenie, opony i akumulator, 4-drzwio- 
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, -  11.000 zl. Wro
cław, teł. 0502/15-95-85
FIAT UNO, 1996/97 r., 69 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
niebieski, I właściciel, relingi dachowe, el. otw. szyby, 
centr. zamek, stan b: dobry. - 14.000 zł: Brzeg Opol
ski, tel. 077/416-62-02 po godz. 19, 0501/58-11-84 

FIAT UNO, 1997 r., 38 tys. km, 1000 ccm, błękitny me
talic, 5-drzwiowy, alarm, stan bardzo dobry, zadbany,
- 15.500 zł. Legnica, tel. 076/850-19=29

O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm , b łę k itn y  meta
lic ,  5 -d rzw iow y, 5 -b iegowy, • 14.900 z ł lub  za
m ien ię . Żary, u l. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026211

FIAT UNO. 1997 r.. 78 tys. km. 999 ccm. FIRE, czer
wony, centr. zamek + pilot, alarm, halogeny, książka 
serwisowa, po wym ianie amortyzatorów, kupiony w 
salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, 
3 -d rzw iow y, -  12.800 z ł. Ś w iebodzice, tel. 
074/854-18-34, 0608/17-96-59 

FIAT UNO, 1997 r., 1000 ccm, FIRE, biały, 3-drzwio
wy, immobilizer, I w łaściciel, kupiony w salonie, - 9.800 
zł. Wrocław, tel. 071/783-94-46, 0501/45-31-26 
FIAT UNO. 1997/98 r., 66 tys. km, 1000 ccm, wtrysk 
el. reguł, reflektory, RM + głośniki, - 14.800 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-63-87

FIAT UNO, 1998 r., 97 tys. km. 1000 ccm. FIRE, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, RO. 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 15.500 zł.-Bolesławiec, 
tel. 075/734-55-17

FIAT UNO. 1998/99 r., 28 tys. km. 1000 ccm, FIRE, 
niebieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, alarm, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapł., po
krowce, RO Pioneer z RDS, bez wypadku, z salonu, II 
w ła ś c ic ie l, zadbany, - 18.000 zł. Ju tros in , tel. 
065/547-23-72 po godz. 16 

FIAT UNO, 1998/99 r., 63 tys. km, 1400 ccm, Pb/, czer
wony, z salonu, 5-b iegowy/kata liza tor, tylne szyby 
uchylane, zarejestrowany na 5 osób, zderzaki w kolo
rze nadwozia,-- 11.900 zl. Opole, tel. 0607/34-81-10 

FIAT UNO, 1999 r., 43 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
FIRE, srebrny metalic, kupiony w salonie, alarm + pi
lot, radio z panelem, 5-drzwiowy, garażowany, serwi
sowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
- 17.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02 

FIAT UNO, 1999 r., 32 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, nie
bieski, I właściciel, garażowany, bez wypadku, nowe 
amortyzatory i tylny tłumik, zadbany, stan idealny, - 
15.900 zł. Wrocław, tel. 071/329-79-46,0601/96-43-94 

FIAT UNO. 1999 r., 13 tys. km, 1000 ccm, niebieski 
5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, ku
piony w salonie, kompl. dokumentacja, książka serwi
sowa, w trakcie remontu, 5 elementów do malowania 
(nowe czę śc i), - 15.500 zł. O strów  W lkp., tel. 
0604/64-12-47
FIAT UNO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm. wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, listwy boczne, 5-biegowy, zagłówki, 
reg. reflektory, dodatkowe światło .stop', RO, zadba
ny. garażowany, I w łaścic ie l, kupiony u dealera, -
17.500 zł. Trzebnica, tel. 0601/17-43-59

O  FIAT UNO, 2000 r., 22 ty s . km, k o lo r w iśn io w y  
m e ta lic , 3-d rzw iow y, nowe sp rzę g ło , im m ob i
lize r, b lokada  s k rzyn i b iegów , RO Kenwood z 
RDS-em i g ło ś n ik a m i P h ilip s  (2x100  W), - 
18.000 z l., te l. 0607/06-96-16 02022741

FIAT UNO, 2000 r., 25 tys. km, 900 ćcm, wtrysk, nie
bieski, katalizator, 5-biegowy, immobilizer, „tylne za
główki, serwisowany, garażowany, 5-drzwiowy, ekono
miczny, kupiony w salonie. • 18.400 zł lub zamienię. 
Żary, tel. 068/375-90-90
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FORD
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w  internecie: www.auton.pl, co  ty* 
dzień w yjazd  z W roławia do Belgii, k ilka  tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033201

FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km. 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, - 28.400 
zl. Wrocław, tei. 071/336-99-83
FORD CAFRICOUPE, 1977 r., 2300 ccm, V6 alum. felgi, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/01-95-09
FORD ESCORT, 1979 r., 1300 ccm zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, • 1.000 zł. Trzebnica/teł. 071/387-21-49 
FORD ESCORT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, stan dobry, • 3.200 zł. Dębnica, tel. 071/312-60-92 
po godz. 18,071/312-62-96
FORD ESCORT XR3I, 1980 r., 1600 ccm, czarny metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, alarm + pilot, czerwone 
zegary, skórzana kierownica (Momo), sportowy ukł. wydecho
wy (DW). alum. felgi, alum. pedały, atrakc. wygląd, silnik z 1985 
r, • 5.500 zł. Lubań, tel. 0602/71-47-06 
FORD ESCORT, 1980 r., 114 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, stan blacharki i silnika dobry, ciemne szyby, ogrzewana tyl
na szyba, ekonomiczny, po wymianie klocków hamulcowych, 
kołpaki, 5-drzwiowy, przegląd do 12.2001 r, -1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-92-36 wieczorem
FORD ESCORT, 1981 r., 15 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalik, po remoncie silnika, stan blacharki średni, 5-biego
wy, halogeny, RO + korektor + głośniki, dodatkowe światło .stop”, 
alum. felgi, dodatkowe koła, szerokie zderzaki, spoiler na kla
pie, przegląd do 04.2002 r, - 4.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, 
tel. 076/877-52-29
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry - 2.000 zł. Bielawa, tel. 074/645-40-31 
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., 1300 ccm, czerwony, nowe opony, 
szyberdach, hak, przegląd do 09.2001 r„ stan techn. b. dobry, - 
2.800 zl. Milicz, tel. 071/384-22-40 po godz. 16 
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, alarm, 
szyberdach, szerokie zderzaki, RO, dodatkowe światło .stop*, 
stan dobry, • 2.400 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
FORD ESCORT, 1981 r„ 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
stan dobry - 3.300 zł. Złotoryja, tel. 076/819-13-08 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 4-biegowy ♦ części, • 3.000 Zł., tel. 0606/77-91-37 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, szary metalic, stan dobry - 
750 DEM. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-88 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, niebieski metalic, przegląd 
do 03.2002 r., stan blacharki dobry, - 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-65-21
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki lakierowane, szyberdach, 
alum. felgi, obrotomierz, RO-panel, stan b. dobry, - 3.800 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-92-31
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, w kraju od 1991 
r, silnik z 1991 r, 2-osobowy *  buda o wym. 180x135x125 cm, 
nowe opony • 5 szt, po częściowej naprawie blacharki, stan 
dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 0502/93-33-35 
FORD ESCORT COMBI, 1982 r„  150 tys. km, 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan 
bardzo dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1982/83 r., 125 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, pełna dokumentacja sprowadzenia, oryginalny 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, garażowany, dobrze utrzy
many, wersja wzbogacona, sprowadzony w całości, - 3.900 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
FORD ESCORT. 1982/83 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, doku
mentacja sprowadzenia, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, b. 
dobrze utrzymany, stan b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/784-34-11
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, garażowany, szerokie zderzaki, po wymianie oleju i roz
rządu, nowe świece, - 3.450 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-93-22, 
0602/23-26-49
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna. • 2.500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-79-27
FORD ESCORT, 1983 r.. 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, garażowany, stan dobry, - 4.600 zl. Świebodzice, 
tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 3.450 zł. Wocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, srebrny metalic, inst. gazo
wa, el. otw. szyby, centr. zamek, przednie zawiesz. nowe, kloc
ki, sprężyny, amortyzatory, wahacze, końcówki drążków, nowe 
opony, nowy wydech, dodatkowe światło .Stopu*, stan opon b. 
dobry, szyberdach, RM, tylna szyba ogrzewana, z tyłu pasy -
6.500 zł. Jaroszów, gm. Strzegom, tel. 0605/39-05-87 
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 korozji, - 3.300 zł. 
Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
FORD ESCORT CABRIO, 1984 r., 147 tys. km, 1600 cćm, XR3, 
żółty, aluminiowe felgi, ospoilerowany, sportowy wydech, alarm, 
nowe teleskopy, tarcze, klocki hamulcowe, stan dobry, - 4.700 
zl. Wrocław, tel. 071/346-6244
FORD ESCORT XR3, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, alum. felgi, na białych tablicach, -1.400 zł. Choj
nów, woj. legnickie, tel. 0603/03-31-45 
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tys. km, 1100 cćm. benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, dodatkowe światło .stop’ , 
stan dobry, - 4.500 zł. Jugów, tel. 074/871-80-38 
FORD ESCORT, 1985 r., 80 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżowy, 
po remoncie kapitalnym, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-07-62
FORD ESCORT* 1986 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, zadbany, - 5.800 
zł. Bolesławiec, teł. 075/644-90-99,0502/84-30-95 
FORD ESCORT, 1986 r.t 120 tys. km, 1300 ccm, błękitny meta
lic, stan b. dobry, na białych tablicach - 950 DEM. Legnica, tel. 
0503/70-67-17
FORD ESCORT XR3,1986 r„  1600 ccm, benzyna, jasnografi- 
towy metalic, - 5.900 zl. Rawicz, tel. 065/545-44-78 
FORD ESCORT, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, biały, - 6.500 zł. 
Poręba, tel. 024/811-86-46
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, brązowy metalic, garażo
wany, zadbany, 4-drzwiowy, stan techn. idealny, • 5.800 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0602/33-69-85 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan idealny, 3-drzwio
wy - 750 DEM. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-88 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, 
RM, I właściciel, kpi. dokumentacja, szyberdach, kołpaki, nowe 
opony, automatic, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię na inny. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FORD ESCORT, 1987 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, - 5.500 zł. 
Żagań, tel. 068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
obrotomierz, lekka korozja lewego progu I prawego tylnego nad
kola, - 5.100 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92 
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 105 kM, srebrny metalic, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ABS, RO, szyberdach, białe zegary, 
sport. ukł. wydechowy, hak, alum. felgi BBS, zadbany, pilne, -
6.500 zł. Mieroszów, teł. 074/845-81-67,0604/61-94-23 Piotrek 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel,

biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ^M, szyberdach, welurowa tapi- 
ćerka, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-64-23
FORD ESCORT, 1987 r . , i300 cćm, 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, centr. zamek, alarm, alum. felgi, spo- 
ilery, stan dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-07-16 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe opony, ga
rażowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-84 
po godz. 18
FORD ESCORT, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
idealny, 3-drzwiowy, automatic - 750 DEM. Zielona Góra, tei. 
0502/32-24-88
FORD ESCORT, 1987 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegoWy, szyberdach, nowe części, - 6.200 zł 
lub zamienię na inny, diesel lub benzyna *  gaz. Żagań, tel. 
068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, złoty metalic, 
zadbany, RO, stan b. dobry, • 7.400 zł lub zamienię na inny 
samochód. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, wersja wzbogacona, atrakcyjny wygląd, bez wypadku ♦ 
drugi silnik po remoncie, • 7.300 zł. Strzelip, tel. 071/796-23-66 
FORD ESCORT CL, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 3-drzvMO- 
wy, 5-biegowy, dzielona kanapa, RO, udokum. pochodzenie, 
garażowany, • 5.500 zł. „  tel. 074/844-02-24,0603/29-96-99 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, • 7.800 zł. Bolesła
wiec, tel. 0503/59-52-46
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-biego
wy, szyberdach, kupiony z urzędu celnego, stan b. dobry, - 6.900 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
FORD ESCORT, 1988 r., 99 tys. km, 1300 ccm, grafitowy meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, RM, gara
żowany, II właściciel, - 7.800 zł. Brzeg, tel. 077/416-14-69 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby tylne, alarm, 
centr. zamek, spoiler, 4 opony zimowe, - 6.500 zl. Brzeg, tel. 
077/418-74-82,0604/53-33-95
FORD ESCORT, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, sprowa
dzony w całości z Belgii w 1997 r., stan dobry, - 6.900 zl. Ka
mienna Góra, tel. 0602/67-93-64
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 zl. Lubin, tel. 076/840-85-17 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, - 6.500 zł. Opole, tel. 077/457-83-41,0503/84-89-30 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, sprowadzony 
w całości, szyberdach, alum. felgi, - 4.200 zl. Syców, tel. 
062/786-13-41,0603/74-92-43
FORD ESCORT, 1988 r., 198 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-biegowy, 3-drzwiowy, zadbany, garażowany, sprowadzony 
w 1997 r., I właściciel w Polsce, - 5.800 zł. ściegny, tel. 
075/761-92-95
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.200 zł. Gryfów SI., teł. 
075/781-25-77,0602/70-18-39
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
ABS, alarm, alum. felgi, szyberdach, ospoilerowany, kubełko
we fotele, opony zimowe, hak, atrakc. wygląd, oznakowany, - 
8.300 zł. Januszkowice, woj. wrocławskie, tel. 090/33-09-57, 
0502/29-35-91
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy, stan 
dobry, - 6.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Jelenia Góra, tel. 
075/755-35-81
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 77 tys. km, 1600 ccm, pełny 
wtrysk, czarny, ABS, centr. zamek, alarm, RM Philips, szyber
dach, alum. felgi, sportowy ukł! wydech., białe zegary, weluro
wa tapicerka, sportowe nakładki na pedały, stan b. dobry, - 7.400 
zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-98-73

FORD ESCORT, 1989 r., 106 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, sprowadzony w całości w 1991 r., I właściciel w kraju, el. reg. 
reflektory, welurowe siedzenia, szyberdach, zadbany, garażo
wany, stan b. dobry, - 6.700 zł. Nysa, tel. 077/433-12-19, 
0606/17-34-89
FORD ESCORT, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, szyberdach, zielone szyby, el. reg. reflektory, nowe 
amortyzatory, wahacze, sprężyny, dzielona tylna kanapa, RM, 
4 kolumny, zegar, obrotomierz, katalizator, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, garażowany, nowe opony, opłacone OC, ważny przegląd, 
atrakcyjny wygląd, - 7.900 zł lub zamienię na VW Passat Golf 
TD, możliwa dopłata. Śdriawka śr„ tel. 074/871-56-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
oryginalny szyberdach, 5-drzwiowy, RM Kenwood, 5-biegowy, 
oszczędny, dużo nowych części, - 7.900 zł. Wrocław; tel. 
0608/09-31-95
FORD ESCORT, 1989 i ,  140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, w kraju od roku 1996, pełna dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kanapa, hak 
holowniczy, przegląd do 02.2002, garażowany, oryginalny la
kier, atrakcyjny wygląd, • 7.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/338-02-78
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr> 
ny metalic, garażowany, stan blacharki i silnika b. dobry, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, dzielona tylna kanapa, tylna 
szyba ogrzewana, kpi. opon zimowych, rejestracja do 2002 r, • 
9.000 zł. Wocław, tel. 071/373-12-24 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, przegląd do 
06.2002 r, • 7.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-69-40 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, bez wypadku, stan idealny, zadbany, cena - 
1.200 DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
zadbany, RO, stan, garażowany, stan b.^dobry, - 9.700 zł lub 
zamienię na inny samochód. Ząbkowice śląskie, tei. 
074/815-46-78,0600/19-76-82
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, model przej
ściowy, najbogatsza wersja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cenfr. 
zamek, szyberdach, obrotomierz, podłokietnik, dzielona tylna 
kanapa, zielone szyby, spoiler, alarm, zderzaki i luterka w kolo
rze nadwozia, • 6.300 zł. Chełmsko Śl., gm. Lubawka, tel. 
075/742-24-45,0602/53-82-07
FORD ESCORT, 1990 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czerwony, mo
del przejściowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. otwierany szyber
dach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek,

spoiler, atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja, zadbany, 
- 7.300 zł. Głogów, tel. 0607/07-55-93,0607/07-55-94 .  r  
FORD ESCORT, 1990r., 159tys. km, 1300ccm, bfcffi£ î«l; fcżer- 
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, hak, radio, ga
rażowany, dokumentacja, stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię 
na Forda Escorta Ghia, 97/98 r„ Kalisz, tel. 062/764-95-74, 
0604/63-92-61
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 102 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, EFI, wtrysk wielopunktowy, nowy model, szyberdach, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, alarm, centralny zamek, obrotomierz, 
-10.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0608/88-76-59 
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, brązo
wy metalic, welurowa tapicerka (beżowa), szyberdach, alarm ♦ 
pilot, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory przednie, • 7.200 zl. Lesz- 
no;1eł. 0602/11-73-30
FORD ESCORT SEDAN, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 
centr. zamek, 5-biegowy, RO, dzielona kanapa, bez wypadku, • 
9.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-52 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, 3-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, - 9.200 zl. Wrocław, 
tel. 0608/17-55-82
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony 
akrylowy, 5-biegowy, hak, dzielona tylna kanapa, oryg. szyber
dach, el. reg. reflektory, spoiler, welurowa tapicerka, kubełko
we fotele, RM ♦ głośniki, atrakc. wygląd, ekonomiczny, garażo
wany, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 8.500 zł. Kamie
nica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
model, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan b. dobry, - 11.500 zł. 
Świdnica, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT LX, 1990/91 r„ 153 tys. km, 1900 ccm, wlrysk, 
bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el.zapinane pasy, serwo, katalizator, obroto
mierz, zegar elektroniczny, alarm + pilot, oznakowany, wersja 
amerykańska, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-79-90, 
0602/45-72-29
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FORD ESCORT Ghia, 1990/95 r.. 149 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. wys. 
siedzenia, wspomaganie kier., el. otw. szyby (z przodu), centr. 
zamek, alarm, reg. kierownica, kompl. opon zimowych Barum, 
nowa wersja, • 9.500 zł. Wocław, tel. 0604/58-16-65 
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, zderzaki w kolorze nad
wozia, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, spoiler, 
atrakc. wygląd, - 10.900 zl. 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, oclony 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 ESCORT, 1991 r., 129 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, centr. zamek, szyberdach, katalizator, - 11.300 zł. Lesz
no, tel. 065/529-07-13 po godz. 16 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, • 10.000 zł. Pągów, gm. Wilków, tel. 
077/419-57-50,0604/16-52-91
FORD ESCORT CLX, 1991 h, 137 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, 105 KM, 5-drzwiowy, szyberdach, zamek centralny, reg. 
reflektorów, felgi alum., tapicerka welurowa, radio, sportowy ukł. 
wydechowy, obniżone utwardzone sportowe zawieszenie, ospo
ilerowany, zadbany, -13.000 zł. Warszawa, tel. 0601/32-16-31 
O  FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, b łękitny me

ta lic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szy

berdach, • 10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026391

FORD ESCORT CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, zadbany, bogate wyposażenie, el. otw. szyby, -11.000 
zł. Bogatynia, tel. 0608/78-73-63 
FORD ESCORT, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-bieg6Wy, centr. zamek, szyberdach, 
obrotomierz, welurowa tapicerka, bez wypadku,sprowądzony 
w całości, oclony, po przeglądzie, nie rejestrowany w kraju, za
dbany, stan b. dobry, -11.600 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-48-16 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, tylne siedzenia rozkła
dane, nowe opony, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -11.000 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-99-25 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, welur, szyberdach, - 9.500 zł. Kalisz, tel. 
062/752-00-46,0502/13-45-94
FORD ESCORT, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, nowy model, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, - 9.600 zł. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD ESCORT, 1991 r„ niebieski, 5-drzwiowy - 2.900 DEM + 
cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 '
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, RQ, 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, ciem
noniebieski, ABS, centr. zamek; 2-drzwiowy, reg. kierownica, 
reguł. wys. mocowania pasów; welurowa tapicerka, stan techn. 
b. dobry, - 11.200 zł lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
076/847-58-55
FORD ESCORT CLX, 1991 r.. 170 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, blo
kada biegów, regulacja świateł, alarm, sprowadzony na mienie 
w 99 r., stan b. dobry, -10.500 zl. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/14-63-85
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, ciemny metalic, stan 
idealny, kpi. dokumentacja, centr. zamek, RM Ford, alum. felgi, 
szyberdach, • 12.800 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-67-24, 
0604/08-58-29,0608/23-73-03
FORD ESCORT. 1991 r.. 142 tys. km, 1600 ccm. ER + LPG, 
biały, inst gazowa, alarm, immobilizer, centr. zamek, alum. fel
gi, spoiler, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka

napa, zadbany, garażowany, ekonomiczny, opony w b. dobrym 
stanie, - 11.800 zł (możliwe raty przez komis). Nysa, tel. 
077/431-83-63,0602/71-89-33
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, hak, 
centr. zamek ♦ pilot, alarm, RO, roleta, sprowadzony w całości, 
przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 10.000 zl. Polkowice, tel. 
076/749-33-12
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 67 tys. km, 1600 ccm, EFi, nie
bieski metalic, centralny zamek, el. reguł, lusterka, spoilery, 
szyberdach, • 9.800 zł. Rydzyna, tel. 065/538-00-48 
FORD ESCORT, 1991 r., 68 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
do poprawek lakierniczych, ąlum. felgi, spoilery RS, el. reg. re
flektory, sprowadzony w całości, stan techn. idealny, - 8.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/29-64-71
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski metalic, EFI, szy
berdach, wspom. kierownicy, centralny zamek, 5-drzwiowy, zde- 
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, garażoWany, stan b. dóbry, 
- 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do
bry, • 11.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 141 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w roku 1997, pełna dokumentacja, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM z panelem, dzielona tylna kanapa, 
nowe opony, garażowany, atrakcyjny wygląd, - 10.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78 
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 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-15 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, szyberdach, bez wypadku, RM, stan 
idealny, zadbany, cena • 2000 DEM. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, szary 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, 1991/92 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk immobilizer, bez wypadku, pełna dokumentacja; 5-drzwio
wy, stan idealny, - 11.200 zł. Czaple, gm. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-56
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, w kraju od 6-miesięcy, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, oryginalny lakier, centr. zamek, wspomaga
nie, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, garażowany, serwi
sowany, bez rdzy, oszczędny, stan b. dobry, - 11.700 zł (możli
we raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, mor
ski metalic, '5-drzwiowy, bez wypadku, aluminiowe felgi 15', 
alarm + pilot, II właściciel, radioodtwarzacz, stan b. dobry, ga
rażowany, • 11.600 zł. Lubań, tel. 0600/88-97-69 po godz. 16 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r„ 125 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, roleta, nowy akumulator, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, stan idealny, -13.500 zł. Paczków, tel. 077/431-63-42 
FORD ESCORT SEDAN, 1991/92 r., 143 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, I właściciel, re
lingi dachowe, zielone szyby, welurowa tapicerka, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię. Strzelin, teL 
0603/84-60-78
FORD ESCORT KOMBI, 1991/92 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, czerwony, katalizator, fabryczne RO Pioneer, hak. 
atrakc. wygląd, garażowany, kpi. dokumentacja, - 10.600 zl. 
Wilków, tel. 076/833-17-18
FORD ESCORT CLX, 1991/95 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, katalizator, model przejściowy, 5-biegowy, centralny 
zamek, dwustopniowy szyberdach, reg. reflektory, składane tyl
ne siedzenie, RO Pioneer, 4 głośniki, welurowa tapicerka, ser
wisowany, przegląd do 2002 r., zadbany, - 9.600 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-78-00
FORD ESCORT, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia; centr. zamek, 
el. reg. reflektory, szyberdach, obrotomierz, welurowa tapicer
ka, zadbany, immobilizer, stan b. dobry, • 12.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20,0602/49-57-11

FORD ESCORT, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, radio, centr. zamek, szyberdach, welurowa ta
picerka, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy, bezwypadkowy. 
Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
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 zl. 
Leszno, tel. 065/520-86-37, 0605/73-93-90 
FORD ESCORT, 1992 r„ 74 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowo- 
grafitowy metalic, wtrysk, 105 KM, 5-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, immobilizer, spoiler na klapie, zderzaki w koi. 
nadwozia, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, dzie
lona tylna kanapa, sportowa kierów., obrotomierz, zadbany - 
11.700 zł. WTocław, tel. 071/367-08-22 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, alarm, centr. zamek, RO, szyberdach, welurowa tapicerka, 
zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, udokum. 
pochodzenie, -10.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 

O  FORD ESCORT, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, 
czarny, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. luster
ka i szyby, szyberdach, obrotom ierz, przednia 
szyba ogrzewana, alum. fe lg i, spo ile r ty lne j kla
py, nakładki na progi i zderzaki w kolorze auta, 
bez wypadku, stan idealny, kupujący zwolniony 
z podatku, • 11.500 z ł . W Ofercie Ford Escort 
kombi 1.8 D, 1992 r., bogate wypos. Rawicz, tel. 
0605/22-90-89 01033451

FORD ESCORT CLX EFI, 1992 r., 130 tys. km, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, zadbany, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -10.900 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-02-52
FORD ESCORT Ghia, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, morski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, RO, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, - 
11,500 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18,0607/05-07-75 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, -
9.000 zł (w cenie do i transport). Legnica, tel. 0604/51-37-86 
FORD ESCORT, 1992 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
srebrny metalic, nowy model, ABS, wspomaganie kiery szyber
dach, welurowa tapicerka, centralny zamek + pilot aluminiowe 
felgi. (szprychoWe), -12.300 zł. Leszno, tel. 0609/42-21-70 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, • 12.000 zł. Leszno, tel. 
0605/69-33-42
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, MulrT-Lock, sprowadzony w całości, w kraju od 3 lat, 
stan b. dobry, -13.000 zl. Lubin, tel. 076/847-55-16 
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 zl. Lubin, tel. 
076/846-68-60,0603/39-49-56
FORD ESCORT, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, centr. zamek, I właściciel, kupiony w salonie, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, nowe opony, bez wypad
ku, - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 
FORD ESCORT, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna + gaz 
alarm, zadbany, • 14.000 zl. Lwówek śl., tel. 075/782-21-90 
FORD ESĆORT, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, -11.000 zl. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-56

FORD ESCORT, 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo- 
. ny, po toflffipggtfńlzony alum. felgi, ABS, c. zamek, szyber- 

"•sdfich, el. otw. szyby, fotele .Recaro*, welur, radioodtwarzacz, 
reg. świateł, dzielona tylna kanapa, - 14.000 zł lub zamiana. 
Pleszew, tel. 062/742-67-74
FORD ESCORT, 1992 r., 133 tys. km, 1300ccm, 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., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. reg. reflektory, centralny zamek, hak, -12.800 zł. Świdnica, 
tel. 074/850-98-31
FORD ESCORT, 1992 r„ 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, reg. kierowni
ca, el. reg. reflektory, RM Sony, stan idealny, -12.300 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-38-66
FORD ESCORT, 1992 r.. 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, centr. zamek, tydzień w kraju, 
- 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-03-82 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm 5-drzwio
wy, zadbany, Mul-T-Lock, alarm, korektor świateł, RO • ok.
12.500 zł lub zamienię na VW Passata kombi z 92 r., Mercede
sa 190 D. Wałbrzych, tel. 074/844-97-83 po godz. 20
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 na busa „maxi" (Fiat Ducato, 
Peugeot J5, Citroen C25). 'Wijewo, tel. 065/549-41-55, 
0606/51-86-13
FORD ESCORT, 1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, perto- 
wobordowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, 
welurowa tapicerka, radio, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy, 
bezwypadkowy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 1400 ccm, błękitny, wspomaganie, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, 5-drzwiowy, bez wypadku, -
14.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/586-00-23
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, oclony w całości, serwisowany, 
RM Ford, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, nowy model, -13.700 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
O  FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm, biały, kupiony 

w  sa lon ie  w  Polsce, I w łaśc ic ie l, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, Mul-T-Lock, welurowa tapicer
ka, stan idealny, • 12.900 zł., tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01033701

O  FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, • 12.900 zł lub za
m ien ię . Żary, u l. O krze i 9, te l. 068/374-27-97 
87026371

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 zl. 
Chocianów, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r ,  67 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
welurowa tapicerka, szyberdach, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
sprowadzony w całości, dodatkowo silnik 1800 ccm diesel, oclo
ny za 2.500 zł, stan b. dobry, -12.900 zł. Kamienna Góra, teł. 
075/742-54-37,0602/67-93-64
FORD ESCORT, 1993 r., 115 tys. km, srebrny, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, alarm + pilot, wspomaganie, szyberdach, ciemne szy
by, reg. kierownica i fotel, welurowa tapicerka, • 12.700 zl. Klucz
bork, tel. 0502/25-43-78
FORD ESCORT, 1993 r., 112 tys. km, 1300 cćm; bordowy me
talic, nowy model, kupiony w salonie w Polsce, pełna dokumen
tacja, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, -13.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 065/520-81-67, 
0604/35-69-74
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 zl. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/44-23-55

FORD ESCORT, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
biały, 5-drzwiowy, b. zadbany, stan b. dobry - 3.400 DEM ♦ cło. 
Lubań, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, gara
żowany, centr. zamek, szyberdach, hak, 3-drzwiowy, -13.000 
zl. Rawicz, tel. 065/545-43-09
FORD ESCORT, 1993 r„ 1300 ccm, benzyna, niebiesko-btękit- 
ny, kupiony w salonie, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, oznakowany, stan b> dobry, - 
11.500 zl. Wąsosz, teL 065/545-82-92,0609/25-13-60 
FORD ESCORT, 1993 r., 111 tys. km. 1600 ccm, 16V, DOHC, 
niebieski metalic, -15.000 zł lub 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, 1993/94 r„  78 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, RM, 
bez wypadku, - 13.300 żł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
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 elektr. dach, białe zega
ry, alum. felgi, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, kubeł
kowe fotele, 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 XR3i, 1993/94 r., DOHC centralny zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, stan idealny, -11.000 zł. Sulechów, 
woj. zielonogórskie, tel. 0606/36-92-67 
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).'W rocław, tel. 
071/319-94-28 po godz. 18
FORD ESCORT, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, pod. powietrzna, wspomaganie, garażowany, zadbany, spró- 
wadzony w całości, pierwszy właściciel, pełna dokumentacja, -
15.800 zł. Leszno, tel. 065/528-88-79,0609/28-89-83 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 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. Chodanów, tel. 076/818-5841, 
0608/01-77-13
FORD ESCORT, 1994 r„ 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor morski metalic. oprowadzony w całości, kupiony w komisie, 
ABS, szyberdach, alarm, wspomaganie kierownicy, - 15.000 zł 
lub zamienię na inny. Głuchołazy, tel. 0/7/439-54-63 
FORD ESCORT. 1994 r., 1800 ccm, TDI 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, w kraju 
od tygodnia, • 17.200 zł. Janków, gm. Wądroże Wielkie, teł. 
076/857-48-82,0606/49-19-53
FORD ESCORT, 1994 r., 77 tys. km, 1800 ccm, TDi, 90 KM, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, pod. powietrz
na, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, dzielona tylna 
kanapa, -18.300 zl. Krotoszyn, tel. 0602/46-92-47 
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.. 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., pirotechniczne napi- 
naczę pasów, el. reg. reflektory, alum. felgi, sprowadzony w
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T Ł U M I K I
HAKI HOLOWNICZE

W rocław, ul. K arm elkow a 66, paw. 14 
tel. 071/337-19-63, tel. kom . 0-601 708 022  

e-m ail loka@ w r.onet.p l

A S M E T  -  W IECCŁAW
całości w 2000 r ,  bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, -13.700 
Zł. Legnica, te!. 076/856-41-03,0604/40-38-15 
FORD ESCORT, 1994 r., 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, 
zielony metalic, szyberdach, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier, • 16.200 zl lub zamienię na diesla lub uszkodzony. Piaski, 
tel. 065/571-94-24
FORD ESCORT RS, 1994 r., 16V150 KM, sprowadzony, ABS, 
poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzewana przednia szyba, 
alum. felgi, spoilery, • 16.700 zl. Prochowice, tel. 0604/06-73-86 
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 zl. 
Wrocław, tel. 071/786-72-22 po godz. 18,0605/07-26-85 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00449 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, pod. powietrzna, RO, welurowa 
tapicerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, immobilizer, 5-drzwio
wy, -16.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-35 - 
FORD ESCORT, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, EFI, perlo- 
wobordowy metalic, 5-drzwiowy, RO, wspomaganie kier., klima
tyzacja, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, r 15.600 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-71-96,0604/60-82-80
FORD ESCORT, 1994/95 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, welurowa tapicerka, RM, serwisowany, 
bez wypadku, - 17.300 zł. Legnica, tel. 076/856-12-97 
FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 1800 ccm, diesel, granato
wy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, immobilizer, alum. felgi, 
kubełkowe fotele, RM, 4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, spor
towe zawieszenie, nie eksploatowany w kraju, atrakc. wygląd, 
kpi. dokumentacja, 3 dni w kraju, stan b. dobry, - 17.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
szyberdach, ważny przegląd, - 15.200 zł. Szamotuły, tel. 
061/292-20-34 wieczorem, 0602/36-48-91 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
nowy model, I właściciel, 5-drzwiowy,'dużo dodatków, -17.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81 
FORD ESCORT GAL, 1995 r., 42 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
ciemnośliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, ABS, 2 
pod. powiefrzne, wspomaganie, el. reg. świateł, halogeny, RM 
oryg., immobilizer, tylny spoiler, welurowa tapicerka, dzielona 
kanapa, zderzaki w kol. nadwozia, 5-drzwiowy, białe zegary, stan 
idealny - 23.700 zl. Kłodzko, tel. 074/867-24-19,0601740-99-52 

O  FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1300 ccm, biały, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I w ła 
ścicie l, poduszka pow., szyberdach, alarm, im* 
m obilizer, w e lurowa tap icerka, stan idealny, • 
19.900 z ł., te l. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01033801

FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
16V, śliwkowy metalic, 4-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, radioodtwarzacz, welur, sprowadzony w cało
ści, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -18.500 
zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 88 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, wspomaganie,' 
- 15.500 zl. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
FORD ESCORT, 1995 r., 84 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., centralny za
mek, szyberdach, immobilizer, welurowa tapicerka, -17.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-19-73
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, pełne wyposażenie, II właściciel, -18.000 zl. 
Lubin. tel. 076/842-53-58,0604/45-50-83 
FORD ESCORT, 1995 r., 68 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, fotele podgrzewane, RO, 
zadbany, • 16.600 zi. Nowa Ruda, tel. 074/872-49-44 
FORD ESCORT, 1995 r., 75 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., pod. powietrzna, welurowa ta
picerka, spoiler, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, zderzaki 
w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, stan dobry, - 20.500 zł. Pako
sław, tel. 065/547-82-50
FORD ESCORT, 1995 r.,-130 tys. km, 1800 ccm, TDi, kolor wi
śniowy metalic, 90 PS, 5-drzwiowy, alum. felgi, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, radio, stan idealny, - 23.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/851-33-88,0501/72-86-22 
FORD ESCORT. 1995/96 r„ 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, nowy model, zderzaki w kolorze nadwozia, RM Blau
punkt, -14.900 zi lub zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, grana
towy metalic, nowy model, 5-drzwiowy, poduszka pow., immo
bilizer, welurowa tapicerka, stan b. dobry, atrakc. wygląd, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, wspomaganie, • 18.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel. 0605/46-62-51 
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., 94 tys. km, 1300 ccm, biały, I wła
ściciel, serwisowany, kupiony w salonie, pod. powietrzna kie
rowcy, Immobilizer, RM, dzielona kanapa, - 17.000 zł lub za
mienię na droższy. Wrocław, tel. 071/788-90-10,0609/42-45-41 
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 l , 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 0502/08-00-67,071/373-56-65 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00530 www.autogielda.com.pl)

O  FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 1800 ccm, 16VABS, 
el. otw. szyby, alum. fe lg i, centr. zamek, reguł. el. 
fotel kierowcy, wspom aganie i reg. kierownicy, 
immobilizer, alarm, antynapad, szyby i zamek ste
rowane pilotem, atrakc. wygląd, • 20.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-23-36 01033171 

FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 1300 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, c. zamek, ABS, welur, I właści
ciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, - 17.400 zł. Jaro
cin, tel. 062/747-48-39
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 CABRIO, 1996 r., 1800ccm, 16V, żółty. ABS, c. 
zamek, el. otw. szyby, el. otw. dach, wspomaganie, białe zega
ry, kubełkowe fotele, • 23.000 zl. Kuczków, tel. 062/741-86-77, 
0603/07-95-52
FORD ESCORT, 1996 r., 74 tys. km, 1800 ccm, diesel, periowo- 
morski, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, pod. po

wietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, - 21.000 zl. Leszno, tel. 
065/526-14-64
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 
kanapa, książka serwisowa, - 19.800 zł. Ścinawa, tel. 
0607/45-51-17 /
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r„  118 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, centralny za
mek, wspom. kierownicy, ABS, szyberdach, welurowa tapicer
ka, RO oryg. Ford, książka serwisowa, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec, atrakc. wygląd, - 18.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-66-49,0608/47-18-88 
FORD ESCORT, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, wspomaganie, alum. felgi, kpi. dokumentacja, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-19-63,0601/57-54-77 
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, ciemnozielony metalic, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, kpi. dokumentaqa, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 2 
pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, nowe opo
ny, immobilizer, stan idealny, - 26.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-00-51,0503/09-95-45
FORD ESCORT, 1996/97 r„ 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, cza- 
ny metalic, centr. zamek, pod. powietrzna, immobilizer, el. otw. 
szyby, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0502/34-10-43,071/351-99-40 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TD, biały, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
pełna elektryka, - 26.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-29-90

O  FORD ESCORT SEDAN, 1997 r., 60 tys. km, 2000 
ccm, 16V, z ie lony metalic, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek ♦ p ilot, 
RM + 6 g łośn ików , tem pomat, alum. fe lg i 16” , 
alarm, im mobilizer, bez wypadku, wersja amery
kańska, stan b. dobry, • 21.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78 01033561

FORD ESCORT FLAIR, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
16V, czerwony, zadbany, ABS, klimatyzacja, RM Ford CD, peł
ne wyposażenie el., automatic, serwisowany, - 28.000 zł. Gło
gów, tel. 076/835-38-56 wieczorem, 0502/36-19-82 
FORD ESCORT, 1997 r ,  114 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy, el. otw. szyby, halogeny, alum. felgi, szyberdach, poduszka 
pow., ABS, centr. zamek, immobilizer, garażowany, kpi. doku
mentacja, - 22.800 zł. Legnica, tel. 076/721-60-17, 
0602/82-63-87
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 zł. 
Leszno, tel. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, zielony metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, ABS, 2 
poduszki powietrzne, - 22.400 zl. Piaski k. Gostynia, tel. 
065/571-94-04
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r„ 37 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, biały, ABS, wspomaganie kier., automatic, klimatyzacja, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, immobilizer, oryg. 
RO, el. reg. reflektory, relingi dachowe, rofeta, reguł. wys. mo
cowania pasów, hak, - 25.000 zl. Sława, tel. 0607/04-41-59 
FORD ESCORT, 1998 r., 50 tys. km; 1600 ccm, perłowoczamy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 29.500 zł. Kępno, tel. 
0502/36-57-24
FORD ESCORT BOtERO, 1998 r., 41 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, z salonu, serwisowany, centr. 
zamek, wspomaganie, poduszka pow., alarm, 5-drzwiowy, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 25.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-71-38

O  FORD ESCORT, 1998 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, poduszka pow., wspomaganie, • 
25.000  z ł. W ro c ła w , te l.  071/782-80-01 , 
071/782-80-02 01027791 

FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, centr. za
mek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, immobilizer, ABS, RM, •
27.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10,0604/97-06-97 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 81 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, halogeny, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO, wspomaganie kier, • 27.200 zł. 
Opole, tel. 077/454-09-69
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r., 50 tys. jem, 1300 ccm, czer
wony, RO, poduszka pow., pirotechniczne napinacze pasów, 
kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, stan idealny, - 26.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-25-72 
FORD ESCORT KOMBI, 1999 r., 64 tys. km, granatowy, pełne 
wyposażenie, do lakierowania 4 elementy, - 26.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-50-29,0602/87-33-09 
FORD FIESTA, 1980 r., 1100 ccm dużo nowych części, stan 
blacharki i silnika b. dobry, - 1.800 zł. Chojnów, tel. 
076/817-22-79
FORD FIESTA, 1980 r., 39 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, obrotomierz, przegląd do 11.2001 r., stan silnika i blacharki 
b. dobry, + części, • 3.300 zł. Zarzyca, Błotnica 8, gm. Kondra- 
towice, woj. wrocławskie, tel. 0606/10-59-24 
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm alum. felgi, RO, pokrowce, 
nowy akumulator, sprzęgło i chłodnica, zarejestrowany, - 2.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-82-78,0608/39-64-44 
FORD FIESTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel hak, stan b. dobry, -
3.500 zł. Złotoryja, tel. 0606/67-07-22
FORD FIESTA, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szy
berdach, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
ści, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 po godz. 20, 
0608/67-29-31
FORD FIESTA, 1985/92 r., 104 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, noWy akumulator (gwarancja), nowe opony, - 5.500 
zł. Lubin, tel. 076/749-06-63,0600/87-86-15 
FORD FIESTA XR2I, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, zadbany, 5-blegowy, garażo
wany, dzielona tylna kanapa, RO, stan techn. b. dobry, - 3.600 
zł lub 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, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szafiroWy metalic, 
alum. felgi (nowy model, 6-ramienne gwiazdy), RO, nowe przed
nie łożyska, konserwacja, atrakc. wygląd, dodatki w kolorze nie
bieskim, ekonomiczny, - 5.200 zł. Wilczy Las, gm. Warta Bole- 
sławicka, tel. 0503/16-07-10,0503/12-62-97 
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, • 6.800 zł. Świdnica, tel. 
0601/67-21-85
FORD FIESTA, 1988 r., 142 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, szyberdach, 5-biegowy, wymienione tarcze ham., linka 
hamulca ręcznego, pasek rozrządu, świece i aparat zapłonu, 
stan b. dobry. - 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-74-85 
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
przegląd do 03.2002 r, • 5.300 zi. Wocław, tel. 071/321-22-65 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan

b. dobry, 5-biegowy, katalizator, sprowadzony w całości, - 8.500 
zl 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, sprowadzony w całości, oszczędny, po przeglądzie 
techn., stan b. dobry, - 8.700 Zl. 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, teł. 071/396-35-09 po godz. 17, 
0603/56-29-13
FORD FIESTA, 1990 r., 93 tys. km, 1100 ccm, bordowy, 5-drzwlo- 
wy, hak, 5-biegowy, - 9.100 zł. Chorzów, tel. 0604/80-77-55 
FORD FIESTA, 1990 r., 102 tys: km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, alarm + centr. zamek, - 8.000 zł lub zamiana. Legnica, 
tel. 076/856-48-56
FORD FIESTA, 1990 r.,,10 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, RM, spoiler, stan b. dobry, - 9.500 zl. 
Lipno, woj. leszczyńskie, teł. 0605/10-73-56
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan dobry, - 8.900 zl lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 
071/314-82-77,0608/31-47-37
FORD FIESTA XR2i, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, szyberdach, welurowa tapicerka, 110 KM, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, pełna dokumentacja, nakładki plastikowe, sprowa
dzony w 1997 r, - 9.500 zł. Opole, tel. 077/474-89-95 po godz. 20 
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 9.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-7S-08, 
431-78-88
FORD FIESTA, 1990 r., czerWony, 5-biegowy, na białych tabli
cach -1.450 DEM. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 0609/63-83-84 
FORD FIESTA, 1990r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, RM, stan b. dobry, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36, 
0605/57-95-49
FORD FIESTA, 1990 r., 90 tys. km, 1380 ccm, biały, 5-biegowy, 
klimatyzacja, alarm, RM, - 8.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Świebodzice, tel. 0603/18-39-40 '
FORD FIESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
szyberdach, obrotomierz, kubełkowe fotele, RO, 5-biegowy, 
dzielona tylna kanapa, - 8.700 zl lub zamienię na VW Passata, 
wyprod. po 88 r.. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
FORD FIESTA Ghia, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel, wtrysk, biały,
4-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, spoiler, alum. fel
gi, RO, nowe opony, paski, olej, filtry, stan dobry, • 9.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-53-96
FORD FIESTA, 1991 r., 118 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, sprowadzony z Niemiec, oclony, książka serwisowa, bez 
wypadku, - 11.500 zl. Komorniki, gm. środa Śląska, tel. 
071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
FORfD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biafy, 3-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, • 
7.800 zl. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32

ny, zadbany, - 11.800 zł. Opole, tel. 077/455-10-81, 
0603/50-21-33
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., 114 tys. km, 1100 ccm, niebieski; 
3-drzwiowy, bez wypadku, kompl. dokumentacja, w kraju od 2 
tygodni, kupujący nie płaci podatku, • 9.500 zł. Rawicz, tel. 
0602/30-11-80
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tyś. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w 1997 r., pełna dokumenta
cja, 5-biegowy, RM, dzielona tylna kanapa, uchylne tylne szy
by, przegląd do 02.2002 r, -10.200 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/338-02-78,0601/87-73-07 
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryginalny lakier, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO+glośni- 
ki, welurowa tapicerka, centralny zamek, serwisowany, bez rdzy, 
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 oryg. Ford, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, książki serwisowe, udokumentowany przebieg, 
sprowadzony w całości na tablicach tranzytowych, ekonomicz
ny, starrb. dobry, - 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49 
FORD FIESTA, 1992/93 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szy
berdach, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, - 10.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-87-43,0601/58-05-55 
FORD FIESTA, 1993 r., 84 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-drzwio- 

. wy, katalizator, ABS, immobilizer, RO, - 9.700 zl. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-50-14
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, benzyna, wlrysk, biały, kpi. 
dokumentacja, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm, el. reg. reflekto
ry, radio *  2 głośniki, stan dobry, -10.000 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-39-17
FORD FIESTA, 1993 r., 91 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
oclony 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 zi. 
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. 076/887-86-15,0502/54-81-11 
FORD FIESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, el. 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. 1993 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, alarm, immobilizer, • 12.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/37-58-20
FORD FIESTA, 1993 r., 43 tys. km, 1400 ccm, etylina, czerwo-
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FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
stan techn. b. dobry, przegląd do 02.2002 r, -10.000 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 0502/34-06-13
FORD FIESTA, 1991 r.. 94 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO Ford, el. reg. reflektory, garażowany, stan dobry, -9.000 
zł. Korzeńsko, gm. Żmigród, tel. 0607/07-67-71 
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy, el. reg. 
reflektory, radio, garażowany, zadbany, - 9.300 zl. Leszno, tel. 
065/520-56-95
FORD FIESTA, 1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm, benzyna, sele
dynowy metalic, II właściciel, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.800 
zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
FORD FIESTA, 1991 r., 94 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, 
katalizator, 5-biegowy, el. reg. światła, stan b. dobry, w kraju od 
1998 r., sprowadzony w całości, - 9.200 zl. Mietków, tel. 
071/316-91-62,0603/37-77-16
FORD FIESTA, 1991 r., 83 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, reguł, pasy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, dzielona kanapą - 11.200 zllub zamienię. Nowa 
Ruda. tel. 0608/44-55-89.0605/62-69-98 
FORD FIESTA, 1991 r.. 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk 5-biego
wy, kpi. dokumentacja, RM, stan b. dobry, - 8.900 zł. Potoczek, 
tel. 076/831-23-70,0604/22-09-51 
FORD FIESTA, 1991 r., .121 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 9.000 zł. Syców, tel. 
062/785-21-83
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, RM, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, po wymia
nie rozrządu, nowy akumulator, stan b. dobry, -12.600 zł. Wał
brzych, tel. 0604/63-34-85
FORD FIESTA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, sprowa
dzony w całości, - 8.700 zl. Wiązów, tel. 071/393-10-07, 
0604/11-03-56
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, radio, welurowa tapicerka, 
obrotomierz, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
nowe opony, w kraju od 14 dni, stan idealny, - 9.700 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-60-48
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., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, sprowadzony w całości w 1994 r., kpi. dokumentacja, RM, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, 
- 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
FORD FIESTA, 1991/92 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, nowy ukł. wydechowy, akumulator i przekl. kierownicza, 
Mul-T-Lock, RO, zegar, 5-biegowy, dzielone tylne siedzenia, 
ekonomiczny, atrakc. wygląd, nie składak, kpi. dokumentacja, 
oznakowany, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię na droż
szy. Wrocław, tel. 071/349-40-39 
FORD FIESTA RS, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel ospoilerowany, 
RO oryginalny, szyberdach, • 9.700 zł. Wschowa, tel. 
065/540-58-72
FORD FIESTA, 1992 r., 77 tys. km, 1300 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, w kraju od 2 tygodni, stan b. dobry, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kupujący zwol
niony z podatku, -11.900 zł (możliwe raty lub zamiana na tań
szy). Brzeg, tel. 077/416-51-41,0604/95-94-62 
FORD FIESTA, 1992 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, bez wypadku, I właściciel, szyberdach, RM, w kraju od 
tygodnia, stan techn. idealny, - 12.800 zł. Kłodzko, tel: 
074/867-33-89
FORD FIESTA, 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, automatic, sprowadzony z Niemiec, oclony, bez wypad
ku, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, książka serwisowa, • 9.900 zl. Komorniki, gm. Środa Ślą
ska, tel. 071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
FORD FIESTA, 1992 r., 93 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 
9.700 zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, n ieb ieski meta

lic , 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, stan 
idealny, • 10.900 z ł lub  zamienię. Żary, u l. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026601

FORD FIESTA, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, • 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/84-22-10
FORD FIESTA, 1992 r., 91 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, alum. 
felgi, szyberdach, RO, przegląd do 06.2002r, -10.500 zł. Go
styń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/09-20-88 
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 zł. Lubin, tel. 0601/55-71-65 
FORD FIESTA, 1992 r., 85 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo

ny, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, stan dobry, - 
14.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-12-43,0501/70-99-46 
FORD FIESTA, 1993 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, boczne szyby uchylane, • 12.500 zł. Wymiarki, 
gm. Żagań, tel. 068/360-43-14
FORD FIESTA FUN, 1993/94 r., 76 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, sprow. w całości, I rej. w 94 r., alum. felgi, 
fabr., immobilizer, RM Ford, szerokie zderzaki w kol. nadwozia, 
nakładki na progi, spoiler, przednia szyba ogrzewana, układ 
Wydechowy Remusa, ekonomiczny, atrakc. wygląd -12.500 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-95-60
FORD FIESTA, 1994 r., 113 tys. km, 1100 ccm, czerwony,.2 
poduszki powietrzne, RO, sprowadzony w całości, pełna doku-, 
mentacja, opłata skarbowa w cenie, stan b. dobry,- - 13.900 zł 
lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
FORD FIESTA, 1994r., 1100ccm, czerwony, wspomaganie, RM, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 11.600 zł. Legnica, tel. 
0609/51-26-09
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm 4-drzwiowy, centr. 
zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zderzaki w kolaże 
nadwozia, zadbany, do sprowadzenia, -14.000 zł. Legnica, tel. . 
0600/19-29-37,0608/23-76-74
FORDFIESTA, 1994r., 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. 076/862-04-09
FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, bez wypadku, szyber
dach, • 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,6605/63-27-78 
FORD FIESTA, 1994 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, alum. felgi, centr. zamek, zadbany, ciemne szyby, 
atrakc. wygląd, - 12.000 zł (możliwe raty przez komis). Nysa, 
tel. 0600/39-71-94
FORD FIESTA, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 12.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
FORD FIESTA, 1995 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czerwony, bez 
wypadku, 5-biegowy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry. -12.800 
zl. 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., 62 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, • 15.500 zł., tel. 
095/762-19-93
FORD FIESTA, 1995 r„ 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny 
wygląd, - 13.100 zL Chmielno, tel. 075/784-32-27, 
0607/83-68-25
FORD FIESTA EFI, 1995 r., 35 tys. km, 1300 ccm, fioletowy 
metalic, nowy model, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, stan b. dobry, -'17.000 zł. Gościszów, tel. 
075/736-75-82
FORD FIESTA, 1995 r., 35 tys/km, 1300 ćcm, granatowy, 
3-drzwiowy, • 12.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-67 wie
czorem
FORDFIESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, sprowadzony w całości, zarejestrowany,
- 12.700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
FORD FIESTA, 1996 r., 62 tys. km. 1300 ccm, ENDURO, mar
chewkowy metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, stan idealny, halogeny, -16.900 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-20-56,545-45-81,0606/71-03-52 
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, 1996 r., 5 tys. km, 1300 ccm, granatowy meta
lic, 2 poduszki powietrzne, SRS, wspom. kierownicy, alum. fel
gi, fotele kubełkowe, RM, przyciemniane szyby, stan idealny, - 
15.600 zl. Kamienna Góra, tel. 075/742-54-37.0602/67-93-64 
FORD FIESTA, 1996 r., 78 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielony 
metalic', nowy model, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, ekonomiczny, -18.500 żł. 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., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, granato
wy metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie, immobilizer, 
radioodtwarzacz, centr. zamek, 5-drzwiowy, -19.800 zł. Turek, 
tel. 063/278-32-38 /
FORD FIESTA, 1996 rv 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, I właściciel, opony zimowe ♦ felgi, -15.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/846-38-28
FORD FIESTA, 1996/97 r., 70 tys. km, 1300 ccm, zieleń butel-
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kowa, wspomaganie, kpi. opon zimowych, • 16.500 zł. Dębicze, 
tel. 062/732-17-45,0601/93-83-07 
FORD FIESTA, 1996/97 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, RM fabryczny, wspomaganie, immobilizer, -
16.000 zl. Lubin, tel. 076/749-05-26
FORD FIESTA, 1996/97 r., 57 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, immobilizer, poduszka pow., centr. za
mek, radio, 5-drzwiowy, sprowadzony z Francji w 1998 r., stan 
techn. b. dobry, - 18.700 zł. Siechnice, tel. 071/311-56-43, 
0607/55-64-31
FORD FIESTA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1250 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, ZETEC, zderzaki, klamki, lusterka i spoiler tylny 
w kolrze srebrny metalic, ABS, wspom. kierownicy, centralny 
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, poduszka powietrzna, 
halogeny, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -18.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-61, 0606/48-30-41 
FORD FIESTA, 1996/97 r., 1300 ccm, benzyna centr. zamek, 
klimatyzacja, 5-drzwiowy, -14.000 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-95-40
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto
wy, 5-drzwiowy, RM+ RDS, welurowa tapicerka, immobilizer, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 17.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, ENDURO, gra
natowy, wersja standard, tylne szyby uchylane, radio, -17.500 
zł. Góra, tel. 065/543-26-95,0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm miesiąc w Pol
sce, lakierowane zderzaki, ważny przegląd, stan b. dobry, -  
16.900 zl. Kłodzko, tel. 0609/35-17-03 
FORD FIESTA, 1997 r„ 45 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, radio, - 
21.500 zł. Krobia, tel. 065/571-21-34 
FORD FIESTA, 1998 r„ 6 tys. km, 1300 ccm, ZETEC, 16V, nie
bieski, 3-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaga
nie kier., immobilizer, • 21.000 zł lub zamienię na tańszy do
10.000 zl. Lubin, tel. 076/840-86-05,0600/31-36-17
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, ciemnobordowy, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, szyberdach, 2 elementy 
do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD FIESTA, 1998 r., 48 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, c. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
RM, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, - 24.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 0604/98-37-37
FORD FIESTA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, czarny metalic, 
ZETEC, moc silnika 100 KM, biała skóra, drewno, et. otw. szy
by, el. reg. lusterka, klimatyzacja, wspom. kierownicy, ABS, cen
tralny zamek, alarm + pilot alum. felgi 14‘ , przednia i tylna szy
ba ogrzewana, 2 poduszki powietrzne, RO, - 35.000 zł. Wał
brzych, tel. 0603/45-42-08
FORD FIESTA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perlo- 
wobiały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, ESP, wspomaganie, im
mobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, reguł, fotel kierowcy, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, zderzaki w 
kolorze nadwozia, hak, dzielona tylna kanapa, RM, roli w kraju,
- 21.500 zł. Pieńsk, gm. Zgorzelec, tel. 0606/89-07-97 
FORD FIESTA, 1999 r., 20 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, I właściciel, ga
rażowany. - 25.500 zł., tel. 061/283-26-38,0604/41-74-82 
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 zł. Świdnica, tel. 074/853-10-15, 
0604/09-25-86
FORD FOCUS Ghia. 1998/99 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki po
wietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, drewniane dodatki, 
welurowa tapicerka, RO CD, • 36.800 zł. Ostrzeszów, woj. kali
skie, tel. 0607/51-90-84
FORD FOCUS, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, seledynowy 
metalic, zetec, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, 5-drzwio
wy, wspom. kierownicy, el. reg. reflektory, RO 5000 + sterowa
nie w kierownicy, welurowa tapicerka, I właściciel, stan b. do
bry, • 34.900 zl w rozliczeniu może być tańszy samochód. Wał
brzych, tel. 074/880-00-58
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 18 tys. km, 1800 ccm, TDi, bia
ły, el. otw. szyby, serwo, ABS, centralny zamek, regulowana kie
rownica i fotel kierowcy, radio, 4 poduszki powietrzne, - 42.000 
zł. Zdzieszowice, tel. 0601/63-72-04,0607/84-22-90

NAPRAWY AUT OSOBOWYCH 
I DOSTAWCZYCH

FORD i inne |
WROCŁAW, UL. TERENOWA 42 

Tel.kom. 0 604 950 474,0 601 822 220 
Tal. (071) 373 0117 OP012572

O  FORD FOCUS KOMBI, 1999/00 r., 49 tys. km, 1600 
ccm , 16V, czerwony, centr. zamek, poduszka 
pow., el. otw. szyby, el. reg. re flektory przeciwm- 
g ie lne, hom ologacja  fabryczna  na ciężarowy, 
m ożliw ość leasingu, korzystny kcedyt, kupiony 
w  salonie, serwisowany, • 35.900 zł + VAT. (car- 
pool@ poczta.onet.pl). Kalisz, tel. 0602/78-41-66, 
te l. 062/757-64-92, 062/764-59-87, 0604/27-74-15 
84018251

FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 27 tys. km. 1800 ccm, TDi. bia
ły, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, radio, welurowa tapicerka, sprowadzony z Fran
cji, lekko wgnieciony próg, - 39.900 zł. Jawor, tel. 076/870-91-26 
FORD FOCUS, 2000 r., 23 tys. km, 1800 ccm, TDi, seledynowy, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wypo
sażenie el., RO, • 45.500 zl. Leszno, tel. 0605/35-03-00 
FORD FOCUS, 2000 r., 22 tys. km, 1600 ccm, Zetec, kolor wi
śniowy metalic, kupiony u dilera, bez wypadku, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, RO Ford, stan b. dobry, - 41.700 zl. Wrocław, tel. 
0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., 
7-osobowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 48.000 zł. Prusice, 
tel. 071/312-54-33
FORD GALAXY, 1996 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy me
talic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, el. otwierane szyby, 
hak, obrotowe fotele przednie, relingi dachowe, aluminiowe fel
gi, - 45.000 zl. Marcinowice, teł. 074/858-52-60 
FORD GALAXY, 1996 r.. 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, ziejony 
metalic, 7-osobowy. pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000
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TŁUMIKI
• T Ł U M I K I  P O L S K I E  I  Z A C H O D N I E  Z  G W A R A N C J Ą  F A B R Y C Z N Ą *  

• K A T A L I Z A T O R Y - Z Ł Ą C Z A  E L A S T Y C Z N E -

NAJTANIEJ WE WROCŁAWIU !!!
"W-N-MOT" s.c., Wrocław, ul. Krakowska 127 ("SURMET") 

tel. 071/340-01-77, 343-33-40 wewn. 119 
 Zapraszamy: pon.-piąt. 8.30-17.00, sob. 8.30-14.00_______

Samochody używane,
którym możesz zaufać

marka pojazdu rok.prod. POj- gwarancja cena

Ford Fiesta 2000 1250 35900

Ford Mondeo kombi 1995 1600 24000

Ford Mondeo 1:997 2000 7 . 3 m-ce 33800

Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 fabryczna do 19.06.01 69000

Renault Megane F  1997  ̂ 1600 28900

Daewoo Nubira kombi 1998 "  ‘ 1600 3 m-ce 19400

Fiat CC 1997 704 9900

Suzuki Maruti 1995 800 ' 9600

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
marka pojazdu 7 poj. przebieg wyposażenie

1 Ford Transit 330 L 2402 5300 długi, wysoki dach, airbag .wspomaganie 74500
kierownicy, radio FORD 2000, centralny 
zamek z podwójnym ryglowaniem, 
wykładzina antypoślizgowa przedziału 
ładunkowego

9  s a m o c h o d y  z  p o l s k i c h  s a l o n ó w  

d  u d o k u m e n t o w a n a  h i s t o r i a  p o j a z d u  

d  p r e f e r e n c y j n e  p o l i s y  u b e z p i e c z e n i o w e  

®  k r e d y t  w  2 4  g o d z i n y  

d  w y m i a n a  u ż y w a n y c h  z a  u ż y w a n e

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

Wrocław; ul. Kamienna 145; tel. (071) 369 75 41; 
fax (071) 369 75 13; www.pohnotors.wroc.pl

zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31 -23. 
0604/77-39-30
FORD GALAXY, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, fioletowy meta
lic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, relingi dach., reg. kierownica, - 53.900 
zł. Oleśnica, tel. 071/798-18-42,0601/93-44-53 
FORD GALAXY Ghia, 1999 r., 71 tys. km, 2800 ccm, V6, zielo
ny metalic, klimatronic, 6 el. otw. szyb, ABS, alurmrfelgi, 2 pod. 
powietrzne, 7 siedzeń, welurowa tapicerka, fabrycznie przyciem
niane szyby, relingi, bez wypadku, kupiony w salonie, I właści
ciel, - 78.000 zł lub zamienię na TD do 30.000 zł. Wtocław, tel. 
0502/52-68-12
FORD GRANADA, 1978 r., 2000 ccm, złoty metalic, zadbany, 
el. otw. szyby, centr. zamek, komputer pokładowy, alarm, nowe 
opony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 3.700 zł. Legnica, 
lei. 076/818-80-44
FORD GRANADA, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, zadbane wnętrze, pokrowce, RO, dużo części zapa
sowych (skrzynia, wał, most), • 2.000 zł lub zamienię na inny, z 
inst. gazową. Wrocław, tel. 071/310-35-76,0503/32-24-46 
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6, kolor wiśniowy, po 
przeglądzie, zadbany, nowe opony, ukł. wydechowy, płyny, aku
mulator, świece, hak, podłokietnik, oryg. RM Alpine, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-75-98
FORD GRANADA Ghia, 1981 r ,  2800 ccm, wtrysk, zielony, 
klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, hak, welurowa tapicerka, podłokietnikj, tylne pasy, 
zagłówki, wykończenie w drewnie - 3.800 zł. Bieiawa, tel. 
074/834-03-69 po godz.20
FORD GRANADA Ghia. 1982 r., 2300 ccm, V6, metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, komputer, welurowa tapicerka, tylne pasy, zagłówki, drew
no, dużo chromu, zadbany - 3.800 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-84-80 w godz. 10-16
FORD GRANADA, 1983 r., 2792 ccm, benzyna, szary metalic, 
ABS, centr. zamek, automatic, skórzane siedzenia, el. otw. szy
by, wspomaganie kier, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0604/84-08-04
FORD GRANADA SKŁADAK, 1989 r., 30 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, V6, zielony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 
centr. zamek, inst gazowa, 2-drzwiowy, - 2.500 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 0503/31-45-96
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, • 20.000 zł lub 
zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95, 
0608/18-83-67
FORD KA, 1996 r., 58 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, kata
lizator, wspomaganie, RO', - 19.500, zł. Wrocław, tel. 
0603/39-88-97
FORD KA, 1997 r., 26 tys. km, 1300 ccm, benzyna centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 18.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-37-61,0501/52-60-14,0606/75-09-61 
FORD KA, 1997 r„ 48 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, fioletowy, 
alarm, centr. zamek, poduszka pow., RM, tylne szyby uchyla
ne, bez wypadku, książka serwisowa, stan idealny, -18.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-11-22,074/847-31-59 
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 2 poduszki pow., RO Panasonic, w kraju od 11.1999 r., 
stan b. dobry, • 19.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-38-97 po godz. 20 
FORD KA, 1997 r., 47 tys. km, 1300 ccm, ER, wtrysk, granato
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, boczne 
szyby uchylane, poduszka pow., RO, zadbany, w kraju od 3 
mies., stan b. dobry, -19.500 zł. Lubomierz, tel. 0603/07-42-45 
FORD KA, 1997 r., 17 tys. km, 1300 ccm, perłowoczarny, el. 
otw. szyby, wspomaganie, c. zamek, immobilizer, - 18.000 zł. 
Pleszew, tel. 062/742-48-87
FORD KA, 1997/98 r., 30 tys. km, 1300 ccm, czerwony, poduszka 
powietrzna, immobilizer, - 20.000 zł. Leszno, tel. 0601/79-35-55 
FORD KA, 1997/98 r., 45 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, RO, tylne szyby uchylane, el. reg. 
reflektory, I właściciel, przegląd do 2003 r., właściciel niepalą
cy, garażowany, immobilizer, - 19.200 zł lub zamienię. Mikstat 
tel. 062/731-09-43,0605/62-30-37 
FORD KA, 1998 r ,  20 tys. km, 1300 ccm, żółty, klimatyzacja, 
ABS, felgi alum., 2 pod. powietrzne, RO z CD, - 25.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-60-37
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 KA, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perłowoczar
ny, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, 2 poduszki powietrzne, RO oryg., ABS, zderzaki w 
kolorze nadwozia, uchylne tylne szyby, książka serwisowa, inne 
dodatki, stan idealny, - 21.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
FORD KA, 1998/99 r., 27 tys. km, fioletowy, lakierowane zde
rzaki, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
oryg. RO, • 21.000 zł lub zamienię na większy. Namysłów, teł. 
077/410-20-13
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclony w 
całości, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, -16.900 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 146 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pow., el. 
reg. szyberdach, -19.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-35 
FORD MONDEO GLX, 1993 r„ 79 tys. km, 1600 ccm, 16V, oliw
kowy metalic, w kraju od pół roku, ABS, wspomaganie kier., 
centralny zamek, dodatkowe zabezp., el. otwierane szyby, pod
grzewane lusterka, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, • 19.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-63-12 po godz. 19 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 131 tys. km, 1800 ccm, bor
dowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, 
reg. kierownica, el. reg. lusterka i szyby, ABS, centr. zamek, 
dzielona tylna kanapa, roleta, relingi dachowe, -18.300 zł. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-15-41,074/866-17-64,0601/2-1-16-17 
FORD MONDEO ZETEC, 1993 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 
welur, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.800 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, kolor końiakowy metalic, welurowa tapicerka, wspom. 
kierownicy, szyby zielone, RM, jasne wnętrze, poduszka po
wietrzna, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, w kraju od mie
siąca, stan idealny, -18.700 zł. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05 
FORD MONDEO, 1993 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, 
5-drzwiówy, automatic, klimatyzacja, ABS, RO, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, szyby i fotel, welurowa tapicerka, alum. felgi, •
16.000 zł. Wtocław, tel. 071/354-46-20 
FORD MONDEO, 1993 r., 108 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. reg. świateł, el.- reg. fotel, pod. po
wietrzna, halogeny, centr. zamek, immobilizer, welurowa tapi
cerka, reg: kierownica, RM, serwisowany, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 17.800 zł. 2ary, tel. 068/470-18-12, 
0605/83-18-33
FORD MONDEO GLX, 1993/94 r., 140^8. 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 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44

FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 129 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, zielony metalic, bez wypadku, bogate wyposażenie, nie 
rejestrowany w kraju. Duziak Roman, 66-600 Krosno Odrzań
skie, ul. Poznańska 33/7, tel. 068/383-67-26,0607/59-27-70 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
kolor morski metalic, centr. zamek, wspomaganie, >poduszka 
pow., klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, stan idealny, -
20.000 zl lub zamienię na busa. Namysłów, tel. 077/410-28-09, 
0503/10-77-24
FORD MONDEO, 1993/94 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
16V, niebieski, sedan, wspomaganie kier., poduszka pow., bez 
wypadku, welurowa tapicerka, obrotomierz, 5-biegowy, katali
zator, pełna dokumentacja, silnik Zetec, dzielona tylna kanapa, 
- 16.900 zł lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
0607/34-81-10
FORD MONDEO, 1993/94 r ,  98 tys. km, 1800 ccm, 16V, grafi
towy metalic, wspomaganie, pełne wyposażenie elektr., centr. 
zamek, klimatyzacja, poduszka pow., roleta, w kraju od 5 dni, 
stan idealny, - 17.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
FORD MONDEO, 1993/94 r., 170 tys. km, 160Óccm, 16V, biały, 
immobilizer, ABS, centralny zamek, szyberdach, 2 x SRS, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, bez wypadku, nie składak, welu
rowa tapicerka, RM + 6 głośników, -17.600 zł lub zamienię na 
VW Passata. Świebodzice, tel. 074/854-43-03,0607/45-21-93 
FORD MONDEO GLX, 1993/94 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, szy
berdach, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, reguł, fotel kie
rowcy, podgrzewane siedzenia, welurowa tapicerka, 5-drzwio- 
wy, bez wypadku, w kraju 3 tygodnie, automatic, zadbany, •
18.700 zł. Wocław, tel. 071/392-00-12,0601/30-65-49 
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, 1994 r., 1600 ccm, 16V, żółty, 5-drzwiowy, 
sportowy wygląd, 2 poduszki powietrzne, serwo, ABS, central
ny zamek, RM, aluminiowe felgi, w kraju od 3 dni, -15.000 zł. 
Leszno, tel. 065/572-13-60,0602/57-31-49 
FORD MONDEO, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm, TDi, zielony 
metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, c. zamek, welur, wspomaganie, • 19.800 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0601/59-48-55,0601/59-48-75 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM, welurowa 
tapicerka, ABS, relingi dachowe, - 19.000 zł. Rawicz, tel. 
065/547-55-69

O  FORD MONDEO, 1994/95 r., 1800 ccm, 16V, ko lor 
m orski metalic, wspom aganie, centr. zamek, •
18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026431

FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 165 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, czerwony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 x SRS, el. 
reg. reflektory, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, po wymianie amortyzatorów, akumulatora, - 22.000 zł 
lub zamienię na VW Golfa, Passata, KOMBI TDI, z dopłatą. 
Kępno, tel. 062/782-81-70,0608/80-12-34 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, •
17.200 zł. Legnica, tel. 0603/31-81-39

FORD MONDEO, 1994/95 r., 179 tys. km, 1800 ccm, TDi, gra
natowy, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, immobilizer, sprowadzony w całości, przy
ciemnione szyby, • 17.100 zł. Wysoka, gm. Lubin, tel. 
0608/89-99-28
FORD MONDEO, 1995 r., 77 tys. km, 1800 ccm, TDi zarejestro
wany jako ciężarowo-osobowy, 5 osób + 650 kg, - 19.000 zł + 
VAT. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy meta
lic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, immobilizer, kupiony w salonie, II właściciel, • 21.000 zł 
lub zamienię na Ford Transit osobowy. Borek Wlkp., 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., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, perlowo- 
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, 16V ♦ inst. gazo
wa, granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, welurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, klimatyzacja, 
dzielona tylna kanapa, roleta, hak, alum. felgi, -'26.000 zł. Srebr
na Góra, tel. 0604/61-82-47,0503/39-63-33 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 170 tys. km, 1800 ccm, bor
dowy, Zetec, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspom. 
kierownicy, el. otw. szyby, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, podgrzewane fotele, el. reg. lusterka, dzielona tylna kana
pa, - 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-06-35 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 142 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, eL otw. szyby, el. reg. lusterka i 
reflektory, centralny zairiek, szyberdach, RM oryg., książka ser
wisowa, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, ABS, sprowa
dzony w całości w 04.2001 r., estetyczny wygląd, - 24.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-81-46
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, 16V pełne wypo
sażenie, - 23.500 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-93-41, 
0604/61-68-31
FORD MONDEO, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm, zetec, perło- 
wogranatowy, szyberdach, welurowa tapicerka, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, el. reg. i podgrzewane lusterka, stan idealny, -
24.000 zł. Wtocław, tel. 071/784-83-08,0607/49-60-90 
FORD MONDEO. 1995/96 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, hatchback, ABS, wspom. kierownicy, centralny 
zamek + pilot, immobilizer, szyberdach, welurowa tapicerka, 
halogeny, 2 poduszki powietrzne, książki serwisowe, el. reg. 
reflektory i lusterka, el. otw. szyby, RO oryg. Ford z RDS ♦ gło
śniki stereo, bez wypadk, - 22.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-66-49,0608/47-18-88
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 zł 
lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-70-18 po godz. 18, 
0601/87-60-24
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 25.900 zł. Wtocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09

FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, ^  
zetec, fioletowy, nowy model, I właściciel, sprowad^ony w cm - 
ści w 1998 r., stan b. dobry, - 24.500 zł (możliwość kupna przez 
komis). Lubin, tel. 0606/27-63-74 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., RM, centr. za
mek, el. reg. lusterka i reflektory, wspomaganie, relingi dach., 
roleta, • 24.500 zł lub zamienię na mniejszy albo w wersji van. 
Oleśnica, tel. 0603/69-32-66
FORD MONDEO, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor śliw
kowy metalic, ZETEC, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, RO oryg. Forda + 4 głośniki, immobilizer, welurowa 
tapicerka, halogeny, spoiler z dodatkowym światłem stopu, udo
kumentowany przebieg, el. reg. reflektory i lusterka, książka 
serwisowa, - 20.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49, 
0608/47-18-88
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, nowy model, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
pełrtci elektryka, szyberdach, RM Ford, roleta, relingi, stan b. 
dobry - 24.500 zł lub zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 
0608/20-91-86
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, fioletowy, nowy model, I właściciel, sprowadzony w cało
ści w 1998 r., stan b. dobry, • 24.500 zł. Lubin, tel. 0606/27-63-74 
FORD-WONDEO 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 
Thożna zobaczyć w internecie pod numerem - AC0231 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD MONDEO, 1997 r., 128 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
ZETEC, ABS, wspom. kierownicy, reg. kierownica i pasy, immo
bilizer, 2 poduszki powietrzne, RO, welurowa tapicerka, - 35.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-74-08
FORD MONDEO, 1997 r., 65 tys. km, 1900 ccm, TDi, fioletowy 
metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, drew
no, • 36.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-10-35, 
0605/40-02-71

FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1997 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 
16V, ZETEC, biały, wersja limitowana, 130 KM, pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, I właściciel, kpi. dokumentacja, spoiler z 
tyłu, atrakc. wygląd, • 33.500 zł. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 83 tys. km, 1800 ccm, TDi 
endura, granatowy fnetalic, ABS, centralny zamek, 2 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, oryginalne radio, I właściciel w kraju, 
książka wozu, - 33.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wtocław, 
tel. 071/789-15-59,0608/21-67-77 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 38 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, itercooler, 5- drzwiowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, alum. felgi, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, 
welurowa tapicerka (jasna), RO Ford ze sterów, w kierownicy, 
garażowany, st, - 38.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-43-42, 
0603/88-46-42
FORD MONDEO SEDAN, 1997/98 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
16V Zetec, czerwony, stan b. dobry, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, kupiony w salonie, homologacja na ciężarowy uniwersalny. 
- 31.500 zł lub zamienię na Mercedesa .okularnika’ , diesla, 
dopłacę. Trzebnica, tel. 071/312-06-51, 0601/87-43-67 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r ,  88 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D. jasnofioletowy metalic, komputer, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, kompakt, drewniane dodatki, pełne wyposażenie el., 
alum. felgi, spoiler, roleta, podłokietnik, poduszki pow., weluro
wa tapicerka, centr. zamek, relingi dachowe, halogeny, - 38.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/81-68-93

FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, garażowany, zadbany, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, ABS, RO, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. 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, 
tel. 076/846-76-71
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, perłowośliwkowy, 
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, -
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35.000 zł. Radwanice koło Głogowa, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
perłowogranatowy, bogate wyposażenie, • 40.500 zł. Wierzbi- 
nek, tel. 063/261-12-85
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, sprowadzony w całości, poduszki powietrzne, stan b. 
dobry, - 36.900 zł. Kluczbork, tel. 077/418-10-81,0606/14-19-41 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie, przednia szyba 
ogrzewana, radioodtwarzacz oryginalny + CD, - 37.000 zl. Kro
toszyn, tel. 0502/52-76-28
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, V6, szary me
talic, automatic; pełne wyposażenie, klimatyzacja, aluminiowe 
felgi, I właściciel, - 49.000 zl. Oleśnica, tel. 0601/70-49-87 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 77 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, fioletowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, el. reg. reflektory, - 37.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-16-00,0605/21-08-16
FORD MONDEO, 1998 r ,  1800 ccm, TDi, granatowy, - 36.500 
zł. Polkowice, tel. 076/749-26-12 
FORD MONDEO SEDAN, 1998 r., 22 tys. km, 1800 ccm, biały, 
Zetec, ABS, 4 poduszki powietrzne, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, immobilizer, stan idealny, - 34.500 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-46-00
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 36 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektryczne, ABS, ASR, immobilizer, stan idealny, •
44.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-76-37,0606/60-19-60 
FORD MONDEO, 1999 r., 65 tys. km. 1800 ccm, TDI, srebrny, 
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby i fotel, halogeny, alum. felgi, RO, - 40.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-41-46
FORD MONDEO KOMBI, 1999/00 r., 52 tys. km, srebrny meta
lic, centralny zamek, immobilizer, ABS, pełne wyposażenie elek

tryczne, aluminiowe felgi, klimatyzacja, stan b. dobry, - 42.000 
zł. Świdnica, tel. 0601/50-40-54
FORD MUSTANG, 1984 r., 67 tys. km, 3800 ccm, benzyna, czar
ny, automatic, komputer pokładowy, RO Pioneer, alum. felgi,. 
stan dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0604/35-^87-80 
FORD MUSTANG CABRIO, 1990 r., 5000 ccm, GT, niebieski 
metalic, przeb. 5 tys. mil,5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, 
el. reg. lusterka i szyby, poduszka pow., klimatyzacja, stan sil
nika, zawieszenia, blacharki i lakieru b. dobry, -16.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/93-76-73
FORD ORION, 1984 r., 125 tys. km, 1300 ccm, morski metalic,
4-drzwiowy, 4-biegowy, ekonomizer, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, stan dobry, - 4.200 zł. Miękinia, 
tel. 071/317-84-79
FORD ORION. 1984 r., 1600 ccm, diesel stan dobry, - 4.500 zł. 
Wtocław, tel. 0603/58-01-79
FORD ORION, 1984 r., 1300 ccm, granatowy, 10 tys. km, po 
remoncie silnika, nowe teleskopy, tarcze, bębny, łożyska, kloc
ki, opony, akumulator, tłumik, przegląd do 03.2002 r. - 3.900 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-42
FORD ORION, 1988 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 5-biegowy, zadbany, stan idealny, na zachodnich 
tablicach - 850 DEM lub, -1.490 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
FORD ORION, 1990 r., 99 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, nowy aku
mulator, zarejestrowany do końca roku, centr. zamek, bagażnik 
dachowy, - 9.600 zł. Ratowice, gm. Czernica, tel. 071/318-91 -87 
FORD ORION, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowy 
wydech, szyberdach, hak, • 9.000 zł. Trzcińsko, gm. Janowice 
Wlk., tel. 075/751-56-05
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, szyberdach fabryczny, dużo nowych części, ekonomiczny, 
wspomaganie, katalizator, RO, głośniki, zadbany, 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 idea lny, - 10.800 z ł. Ś roda  Ś ląska, te l. 
071/317-49-74 87013021

O  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm , granatowy,
5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, • 10.900 
z ł lu b  z a m ie n ię . Żary, u l.  O k rze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026331

FORD ORION, 1991 r., -10.000 zł. Głogów, tel. 076/834-26-42 
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 CLX, 1991 r., 122 tys. km, 1400 ccm, błękitny, 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, - 9.700 zl. Lwówek 
Śl., tel. 075/782-47-50
FORD ORION CLX, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, błękitny, 
centr. zamek, szyberdach, welur, RM, el. reg. światła i lusterka, 
obrotomierz, dzielona kanapa, światło .stop', dokumentacja, -
9.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-47 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, centr. zamek, szy
berdach, • 8.500 zl. Nysa, tel. 077/439-81-25,0604/63-33-37 
FORD ORION Ghia, 1991 r., 140 tys. km? 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, hak, obrotomierz, welurowa tapicerka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne szyby, aluminiowe felgi, 
podgrz. lusterka, • 11.400 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-64, 
0606/48-27-75
FORD ORION, 1991/92r., 140tys. km, 1400ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, centralny 
zamek, wspomaganie kier., radio, - 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 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
FORD ORION Ghia, 1992 r., 1800 ccm, diesel, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 
wspom. kierownicy, alum. felgi, dodatkowe światło stopu, spo
iler, stan tech. i blacharki b. dobry, atrakc. wygląd, -14.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/53-59-48
FORD ORION, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, 3 miesiące w kraju, serwisowany, szyberdach, 
el. reg. reflektory, rozkł. siedzenia, reguł. wys. mocowania pa
sów, centr. zamek, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wilczkowice, gm. 
Jordanów Śl., woj. wrocławskie, tel. 0603/49-98-36 
FORD ORION Ghia, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka i 
szyby, szyberdach, przednia szyba ogrzewana, centr. zamek,

welurowa tapicerka, - 11.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-15-07
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. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, książka serwisowa, stan idealny, -13.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
FORD PROBE GT, 1989/90 r., 140 tys. km, 2200 ccm, turbo E, 
czerwony, inst. gazowa, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, serwo, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ospo
ilerowany, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm, kompl. doku
mentacja, -12.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, czerwony, nowy 
model, tempomat el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 17.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
FORD PROBE, 1996 r., 51 tys. km, 2000 ccm, fioletowy meta
lic, alum. felgi, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alarm, centr. 
zamek, RO Sony, opony zimowe, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/24-23-03
FORD PUMA, 1999 r., 18 tys. km, 1700 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, alum. felgi, centralny zamek, el. otw. szyby, •
33.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08,0602/50-33-20 
FORD SCORPIO, 1984 r., 203 tys. km, 2400 ccm, V6, stalowy 
metalic, bez wypadku, dużo nowych części, RM, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, ABS, podłokietnik, centr. zamek, szyber- - 
dach, alum. felgi, -10.000 z l.., tel. 0602/36-89-93 
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, 2800 ccm, V6, granato
wy, instalacja gazowa, klimatyzacja, pełna elektryka • 6.800 zl 
lub zamienię na BMW E-30, E-28, Audi 80, - 6.800 zl. Lubin, tel. 
0605/12-95-71
FORD SCORPIO, 1985 r., V6, niebieski, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, hak, • 6.000 zł. Wtocław, tel. 0501/66-77-66 
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 189 tys. km, 2000 ccm. szary, inst 
gazowa (butla w miejscu koła zapasowego), ABS, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, obrotomierz, 5-bie
gowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, - 5.900 zł lub zamienię 
na inny samochód. Opole, tel. 0607/34-81-10 
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, kolor grafitowy meta
lic, ospoilerowany, szyberdach, ABS, centr. zamek, komputer, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamie
nię. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD SCORPIO, 1986 r., diesel, • 5.850 zł lub zamienię, może 
być uszkodzony. Brochodn, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SCORPIO, 1986 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, ABS, RO, inst. gazowa, stan dobry, - 5.500 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-61-27
FORD SCORPIO, 1986 r„ 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, welurowa tapicerka, podłokietnik, wspom. kierow
nicy, ABS, centralny zamek, alarm ♦ 2 piloty, szyberdach, el. 
otw. szyby, halogeny, bez korozji, alum. felgi, kierownica skó
rzana, - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 0606/46-70-12 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk wspo
maganie, szyberdach, skórzana tapicerka, el. fotele, RM, stan 
dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 071/349-35-81 
FORD SCORPIO; 1987 r., 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, komputer, el. otw. szyby, §1. reg. lusterka, wspo
maganie kier., ABS, alarm, centr. zamek, szyberdach, oznako
wany, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, pompowany fotel kierowcy, atrakc. wygląd, oszczęd
ny, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/749-07-68 'r  
FORD SCORPIO, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. 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, centr. za
mek, nowa instalacja gazowa, stan dobry, wzmocniony silnik, -
6.400 zl. Kalisz, tel. 062/752-00-46,0502/13-45-94 
FORD SCORPIO Ghia, 1987 r., 160 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, złoty metalic, stan b. dobry, inst. gazowa, automat po wy
mianie oleju, skrzyni biegów, filtrów, świec, przegląd do 06.2002 
r, - 8.000 zł. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FORD SCORPIO, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, welurowa tapicerka, podłokietnik, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, szyberdach, el. otw. szyby, halo
geny, atrakc. wygląd, ospoilerowany, komputer pokładowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/46-70-12
FORD SCORPIO, 1988 r., 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, aluminiowe felgi, zarejestrowany w Niem
czech, stan b. dobry • 1900 DEM Wrocław, tel. 0600/11 -06-56 
FORD SCORPIO, 1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, ABS, centr. zamek, reg. kierownica, wspomaganie, 
szyberdach, katalizator, garażowany, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, hak, alarm + pilot, - 8.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/355-34-64
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, inst gazowa, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el.
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otw. szyby, alarm ♦ pilot, centf. zamek, haK ^B oto tap ioer-, 
ka. alum. felgi, automatic, * 10.000 zl lub zamienię/Tubirr, tel.' 
0601/40-62-95
FORD SCORPIO, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, - 8.100 
Zl. Masanów, tel. 062/739-02-12,0608/87-49-45 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, kolbr wiśniowy, szyberdach, alarm, ABS, centr. tamek 
♦ pilot, wspomaganie, stan b. dobry, • 12.500 zl. Legnica, tel. 
0604/61-62-72 .
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2900 ccm wersja Ghia, auto
matic, zarejestrowany, - 6.400 zł. Wtocław, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04
FORD SCORPIO, 1990 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bia
ły, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, alarm, blokada skrzy
ni biegów, RO, skórzana kierownica, 2 kpi. kół (zimowe i let
nie), alum. felgi, centr. zamek, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-86-93,0607/44-05-18
FORD SCORPIO, 1991 r., 20 tys. km, 2400 ccm, benzyna, - 
9.600 zł lub zamienię na mniejszy samochód osobowy albo 
dostawczy. Pokój, tel. 077/469-80-24 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, ciemnoniebieski, stan idealny, szyberdach, centralny 
zamek, ABS, białe kierunkowskazy, nowy model, -11.900 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC, srebrny metalic, ABS, centr. zamek, relingi dachowe, 
roleta, hak, -13.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-36-82 
FORD SCORPIO Ghia, 1992 r., 104 tys. km, 2900 ccm, V6, 
perlowoniebieski, w kraju od 05.2000 r., ABS, centr. zamek, kli
matyzacja, katalizator, oryg. radio, automatic, • 18.800 zł. Ko
żuchów, woj. zielonogórskie, tel. 0607/42-01-54 
FORD SCORPIO, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TD, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, ABS, welur, - 13.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC wtrysk, srebrny 
metalic, bez wypadku, 1, centralny zamek, drewno, welurowa 
tapicerka, szyberdach, limuzyna, RM, koła zimowe, -12.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62, . 
0602/73-21-73
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r.;.175 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
perlowomorski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
ABS, welurowa tapicerka, automatic, relingi, hak, reg. kierowni 
ca, ogrzewanie szyb (przedniej i tylnej), radio firmowe + odtwa 
rzacz, siedzenia pompowane, -17.000 zł. Bielany Wrocławskie 
tel. 071/311-25-75 
FORD SCORPIO KOMBI. 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDi 
zielony metalic, .115 PS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, relin 
gf dachowe, radio, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el 
reg. lusterka, alum. felgi, trak, reg. kierownica, roleta bagażni 
ka, stan idealny, - 23.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-f ‘ 
0501/72-86-22
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r„ 121 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
sz^ry metalic, inst gazowa z komputerem, fabryczne alum. fel 
gi + kpi. opon zimowych, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarmy, szyberdach, relingi dachowe, halogeny, tylna roleta 
przegląd do 10.2001 r, • 17.900 zł (możliwe raty przez komis] 
Wałbrzych, tel. 074/665-38-39,0607/55-79-20 
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC, grafitowy metalic, nowy model, drewno, klimatyzacja, 
wspomaganie, ABS, elektryka, alum. felgi, - 25.900 zł. Kalisz, 
tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 146 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. fotele i luster
ka, ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, drewno, 
26.500 zl lub zamienię na Hondę Accord, Toyotę Carinę albo 
inne. Wałbrzych, tel. 0601/55-94-72 
FORD SCORPIO, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
perlowośliwkowy, stan b. dobry, w Kraju od pół roku, pełna opcja, 
wersja amerykańska, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/369-51-29, 
0603/32-08-81
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
DOHC, popielaty metalic, nowy model, pełna elektryka, klima- 
tyzacja, wspomaganie, ABS, centr. zamek, drewno, stan b. do
bry, - 21.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FORD SCORPIO, 1997 r., 61 tys. km, 2300 ccm, benzyna, śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, beżowa skóra, alum. felgi 
17*, atrakc. wygląd, manulana skrzynia biegów, • 41.000 zł. 
Mirsk, tel. 075/783-45-64
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy, 
5-drzwiowy, hak, - 2.400 zł. Świebodzin, tel. 0606/71-42-92 
FORD SIERRA, 1982 r., 2300 ccm, diesel, czarny, stan opon b. 
dobry, hak, szyberdach, aktualny przegląd, - 4.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-62-11
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, hak, szy
berdach, alum. felgi, stan b. dobry, • 2.900 zł. Strzelin, tel. 
0603/30-62-93
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, srebrny metalic, kpi. doku
mentacja, nowe opony i amortyzatory, RM, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, 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 KOMBI, 1984 r ,  2300 ccm, diesel, zielony me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, hak, prze
gląd do 12.2001 r, • 4.000 zł. Szelejewo 34, gm. Piaski, tel. 
065/573-07-42,0608/07-09-24
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, z urzę
du celnego, kompletna dokumentacja, oryg. szyberdach, 5-bie
gowy, ekonomiczny, stan idealny, - 4,500 zł. Głogów, tel. 
0603/45-23-59
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 32 tys. km, 1576 ccm, benzy
na, czerwony, .- 4.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-54 
FORD SIERRA Ghia, 1984 r., • 5.000 zł. Opole, tel. 
0608/08-73-47
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Prusi
ce, tei. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, czerwony, stan dobry, - 2.500 
zl. Wrocław, tel. 071/333-73-40
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna atrakcyjny wygląd, 
zderzaki w kolorez nadwozia, RO, szyberdach, zadbany, nowe 
tablice, przegląd do 04.2002 r., nowe klocki hamulcowe, - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 352-95-03,0608/24-94-42 
FORD SIERRA, 1984-r.,"1950 ccm szyberdach, 5-drzWiowy, 
dzielona tylna kanapa, nowe opony, amortyzatory i sprzęgło, 
3.800 zł. Wtocław, tel. 071/372-15-55,0501/77-83-84 
FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 120 tys. km, wiśniowy metatlic 
stan b. dobry, centralny zamek, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel 
075/734-30-76
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, granatowy metalic 
wspomaganie, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, hak, RM 
4 głośniki, oszczędny, cena - 4.600 zł lub zamienię na mniej
szy, osobowy, o poj. 1100-1200 ccm, benzyna albo 1600-1800 
ccm, diesel, chętnie Peugeot 205, podobny, Wrocław, tel. 
0502/97-16-00
FORD SIERRA LASER, KOMBI, 1985 r., 60 tys. km, 2300 ccm 
diesel, kolor wrzosowy, hak, szyberdach, stan b. dobry, na bia 
łych tablicach - 960 DEM poważne oferty. Legnica, tel. 
0603/62-61-37
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 2 letnia inst. gazowa (601), 5-drzwiowy, hak, dzielona 
tylna kanapa, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 4.800 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/13-10-75 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, srebrny metalic, szyberdach, 
RO, wzmacniacz, centr. zamek, spoiler, halogeny, 3 .stop*, la
kierowane zderzaki, ciemne szyby, garażowany, - 4.500 zł.

.  Marciszów, tel. 075/741-02-43,0606/38-26-47 
FORD SIERRA, 1985 r., 13 tys. km, 1800 ccm, benzyną, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, RM, hak, 
stan dobry, • 3.700 zł lub zamienię na inny. Nysa, tel. 
077/433-08-46,0604/58-60-47
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, hak, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, zadbany, przegląd do 05.2002 r, - 4.200 zł lub za
mienię na inny, chętnie kombi i diesel, z dopłatą. Przeworno, 
tel. 074/810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r., 1800 ccm, biały, 3-drzwiowy, hak, szy

berdach, stan b. dobry, - 3.200 zł, 58-373 Witków, ta f ’1 
074/858-77-95,0602/47-44-54
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 KOMBI, 1985/86 r., 2000 ccm, benzyna *  gaz, 
biały, nowa inst gazowa, nowe 4 opony, ukł. wydechowy, sprzę-v 
gło, relingi dachowe, wspomaganie, b. ekonomiczny, - 3.800 zł 
jub zamienię. Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SIERRA, 1986 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, stan dobry, • 
5.000 zł. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
FORD SIERRA, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
- 5.200 zł. Gadzowice, tel. 077/485-03-77 
FORD SIERRA GHIA KOMBI, SEDAN, 1986 r., 170 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, biały, stan dobry, - 5.200 zł lub zamienię na Opla 
Recorda, Audi 100, Fiata Temprę. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-06-70 po godz. 16
FORD SIERRA, 1986 r., 170 tys. km, 2000 ccm, OHC, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, przyciemnione szyby, fotele 
kubełkowe, sportowa kierownica, immobilizer, RM, hak, stan 
dobry, - 2.800 zł. Legnica, tel. 076/862-79-48 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, 125 KM, czarny, sportowa 
wersja, obniżony, alum. felgi 14*, szerokie reflektory, _piemne 
lampy, kubełkowe fotele, sportowa kierownica i zawieszenie, 
spoiler, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na inny. Lwówek 
Śląski, tel. 075/762-53-86
FORD SIERRA, 1986 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
II właściciel, bez wypadku, 3-drzwiowy, szyberdach, nowe ogu
mienie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-14-30
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe opony, nowe części, przegląd do 12.2001 r., stan techn. 
dobry, - 4.500 zł. Wtocław, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, inst. 
gazowa, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie lcier., stan 
dobry, RO. - 7.300 zl. Głogów, tel. 0607/07-55-93 
FORD SIERRA, 1987 r., 147 tys. km, 2000 ccm, - 6.500 zł. Ja
wor, tel. 076/870-62-44
FORD SIERRA, 1987 r., 160 tys. km, 2000 cćm, wtrysk, srebrny 
metalic, centr. zamek, atermiczne szyby, RO Sony + dżojstik, 
oryginalny szyberdach, - 3.900 zl. Lubin, tel. 076/846-36-58, 
0604/18-93-76
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, 
zadbany, bez korozji, zadbane wnętrze, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, RO Philips, dzielona tylna kanapa, tylny spo
iler, ogrzewana tylna szyba, tylna wycieraczka, - 7.200 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/778-70-33,0604/96-44-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, szary metalic, stan 
dobry - 850 DEM. Zielona Góra, tei- 0502/32-24-88 .
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, iS, ciemnoszary metalic, 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, alum. felgi 15*; OZ raiły, 2 
kpi. opon (zimowe i letnie), reg. lusterka, centr. zamek, kubeł
kowe fotele, alarm z pilotem, RO SonyXR5800 RDS + dżojstik, 
udokumentowane pochodzenie, - 9.000 zł.,.tel. 0604/79-14-08 
FORD SIERRA. 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, OHC, czerwo
ny, 3-drzwiowy, katalizator, alum. felgi, RO Sony, oryg. tylny 
spoiler, oryg. lakier, garażowany, sprowadzony w całości w 97r., 
zadbany, stan idealny, • 9.300 zł. Iłowa, tel. 068/377-41-85, 
0603/62-46-94
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 165 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
granatowy, tapicerka w b. dobrym stanie, silnik oszczędny bez 
wycieków, hak, - 9.300 zł lub zamienię na inny, LPG albo die
sel, osobowy, bus. Wałbrzych, tel. 074/840-23-23 
FORD SIERRA, 1988 r., 120 tys. km, wtrysk, czerwony, 5-bie
gowy, szyberdach, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, na bia
łych tablicach - 1.400 DEM. Wrocław, tel. 0503/96-79-19, 
0503/3,0-90-88
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, 1988/95 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
OHC, granatowy, 4-drzwiowy, RO, hak, alarm + pilot, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, szyberdach, przegląd do 05.2002 r, - 
8.500 zł (możliwe raty). Oława, tel. 071/313-95-76, 
0605/23-90-62
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, metalic, alum. felgi, koła zimowe, centr. zamek, ciemne szy
by, RO, hak, kupiony w salonie w Niemczech, w kraju od nowo
ści, oryginalny przebieg, zadbany, właściciel niepalący, -10.500 
z ł lub zamienię na droższy. Świdnica, tel. 074/853-57-42 lub, 
0607/35-30-84
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2300 ccm, diesel, granatowy, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, pełna dokumentacja, zapasowe 
opony zimowe, - 8.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-02-30, 
074/811-07-64
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, centr. zamek *  pilot, nowy akumulator, garażo
wany, - 9.000 zł. Kalisz, tel. 062/757-55-74,0601/14-54-75 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r„ 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, hak, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remon
cie ham,, atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 6.500 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-60-49,0602/50-12-91 .
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
spoiler, szyberdach, alum. felgi, pełny wtrysk, katalizator • 7.000. 
zł. Poznań, tel. 061/847-06-93
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r„ 86 tys. km, 1800 ccm, srebrny' 
metalic, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, -6.100 zł. Wro
cław, tel. 071/322-48-05
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 143 tys. km, 2000 ccm, EFI, 
brązowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, RO, sprowadzony w 
całości, kompletna dokumentacja, stan dobry, • 7.200 zł. Wro
cław, tel. 362-20-55
FORD SIERRA, 1989 r., 127 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., hak, oznakowa
ny, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, automatic, stan b. dobry, -7.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/49-67-15 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 100 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, - 8.000 zł. Zbytowa, gm. Bierutów, tel. 071/315-70-18, 
0608/29-93-61
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, relingi, na białych tablicach • 1200 DM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, szy
berdach, relingi dachowe, centr. zamek, bez wypadku, na nie
mieckich tablicach, RM, stan idealny, zadbany, cena - 1.200 
DEM Zielona Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
FORD SIERRA, 1989r., 109 tys. km, 2300 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, nowe opony, centr. zamek, wspomaganie, ob
rotomierz, zegarek, RO, przegląd do 10.2001 r., reguł, fotel kie
rowcy, dzielone tylne siedzenia, • 7.800 zł lub zamienię na mniej
szy, diesel albo inne propozycje. Żary, tel. 068/374-06-60 po 
godz. 20
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna DOHC, ciemnoniebieski, stan idealny, bez wypadku, 
dzielona tylna kanapa, szyby ogrzewane, 5-biegowy, RM ♦ gło
śniki, lustecka i zderzaki w kolorze nadwozia, silnik nowej ge
neracji, - 6.700 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, 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, alarm, 3-drzwiowy, aluminiowe 
felgi, koła zimowe, stan b. dobry, • 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-28,0601/77-37-08
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm inst. gazowa, stan b. 
dobry, - 10.000 zl. Kalisz; tel. 0604/43-56-75 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, turbo D, niebieski, 
relingi, ABS, reg: kierownica, el. reg. lusterka, w Polsce od 96 
r., udokum. pochodzenie, - 10.500 zł. Nowogrodziec, tel. 
0604/95-18-76
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 KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, granatowy, ABS,

cgttfr, zamek, szyberdach, reg. kierownica, reguł, fotel kierow
cy,^prdbkdmdntacja, 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., 130 tys. km, 2000 ccm, LXi, 
EFI, bordowy, RO, ABS, alarm, relingi, roleta, reg. kierownica, 
reflektory, centr. zamek, szyberdach, garażowany, - 7.900 zł lub 
zamiana na droższy, do 25.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 166 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, centr. zamek, alum. felgi, hak, spoiler, zderzaki w kolo
rze nadwozia, reguł, fotel kierowcy, RO + 4 głośniki, garażowa
ny, • 9.800 zł. Paczków, tel. 077/431-70-46 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00535 www.au- 
togielda.com.pl)
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, tel. 0607/20-34-60, 
0604/36-90-52
FORD SIERRA CLX KOMBI, 1991 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, srebrny, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, re
lingi dachowe, stan dobry, białe tablice, - 3.200 zl. Lubin, tel. 
0502/36-19-81,076/846-08-63
FORD SIERRA KOMBI CLX, 1991 r„ 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, welurowa tapicerka, reg. kierownica, reguł, fotel kie
rowcy, centr. zamek, relingi dachowe, reg. reflektory, szyber
dach, przegląd do 06.02.2002 r., RO, sprowadzony w całości, -
11.000 zł. Olszyna Lubańska, tel. 0608/03-48-72
FORD SIERRA CLX, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
wtrysk sedan, aluminiowe felgi, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowo-skórzana tapicerka, spoiler z do
datkowym światłem .stop*, RO, atermiczne szyby, komplet opon 
zimowych z felgami, atrakcyjny wygląd, - 10.500 zł. Strzegom, 
tel. 0608/51-63-36
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny, szyber
dach, centr. zamek, lotka, sprowadzony w całości, stan dobry, - 
10.800 zł. Woclaw, tel. 071/372-54-49,0603/64-04-30 
FORD SIERRA CLX. 1991/92 r., .160 tys. km, 1600 ccm, biały, 
ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, aktualny przegląd, 
I właściciel, stan b. dobry, możliwe raty, - 9.900 zł lub zamienię 
na Audi 80, 90,100, VW Passat, Opel Vectra. Wałbrzych, tel. 
074/844-99-44,0604/37-02-40
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1991/95 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
OHC, kolor stalowy metalic, składak, II właścidelrwelurowa ta
picerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, zielone szyby, RM Sony + 4 głośniki; stań b.. 
dobry, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 11.500 zł. Biela
wa, tel. 074/833-93-68 po godz. 21,0602/24-72-95 
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 121 tys. km, 2000 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, katalizator, centr. zamek, alarm, odcięcie 
zapłonu, lakierowane zderzaki, reg. kierów., fotel, pasy, el. reg. 
refl., el. wysuwana antena, alum. felgi, RM, dodatkowy .Stop*, 
welurowa tapicerka, po konserwacji, stan idealny • 10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/855-21-00
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, biały, in
stalacja gazowa na gwarancji, ABS, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie el., nowy przegląd, alum. felgi, ospoilerowanie RS, stan 
b. dobry -13.800 zł lub zamienię na Fiata 126p lub Poloneza z 
inst. gazową. Oława, tel. 0602/64-92-94 
FORD SIERRA, 1992 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, sedan, kupiony w salonie, katalizator, cen
tralny zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, zadbany, -
11.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-00-16 po godz. 17 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm. turbo D relingi da
chowe, hak, RO, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
zielone szyby, reg. kierownica i fotel kierowcy, ekonomiczny, 
zadbany, stan b. dobry. • 12.300 zl lub zamienię na tańszy. 
Świdnica, tel. 074/858-02-36.0605/92-26-49
FORD SIERRA CLX, 1992 r., 80 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, szy
berdach, obrotomierz, regulowana kierownica i pasy, welurowa 
tapicerka, komplet opon zimowych, el. otw. szyby, dzielona tyl
na kanapa, 2 x multimag, oszczędny, zadbany, pilne, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/22-89-24 
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, paski, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 12.900 zl. Ża
gań, gm. Żary, tel. 0601/05-38-95

HONDA
HONDA ACCORD, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, inst. gazowa, 5-biegowy, el. reg. lusterka, alarm, 4-drzwio
wy, RM, po lakierowaniu, - 5.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/849-14-33
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, benzyna sprowadzony w 
całości, - 12.900 zl., tel. 0601/79-96-94 
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 zl lub zamienię. Lubin, tel. 076/84^45-96, 
0603/79-07-04
HONDA ACCORD SEDAN, 1991 r., 2200 ccm, 16V, granatowy 
metalic, klimatyzacja, automatic, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi, komplet opon zimowych, ABS, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, • 13.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-72-48, 
0601/89-96-83
HONDA ACCORD, 1991/92r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
welurowa tapicerka, RM Sony, centr. zamek, reguł, fotel kie
rowcy, reg. kierownica, nowe opony, kupiony w salonie, stan 
idealny, • 14.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0609/46-42-65

HOMDA^ACPORD, 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
granatów?, dużo wyposażenia, 4 pod. powietrzne, klimatyza
cja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, itd, - 54.000 zl 
lub zamiana na łnny, do 20.000 zl. Leszno, tel. 0607/09-85-14. 
Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 

O  HONDA CIVIC 3D, 33 tys . km, ciemnozielony, I 
rejestracja w  1998 r., kupiony w  serwisie, bez wy
padku, klim atyzacja, afum. fe lg i, • 32.000 zł., tel. 
0601/73-01-59 01033161

HONDACIVIC, 1986 r . 180tys.km, 1500ccm, 12V, jasnozielo
ny metalic, szyberdach, nowe opony i przeguby, alarm + pilot, - 
3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-44-16 
HONDA CMC, 1988 r., 160 tys. km, 1500 ccm, 16V, złoty meta
lic, regulowana kierownica, dzielona tylna kanapa, uchylne tyl
ne szyby, 5-biegowy, ekonomiczny, - 8.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/817-08-05,0608/34-71-35 
HONDA CMC, 1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V. biały, szy
berdach, skórzana kierownica, ukł. wydechowy Remus, lakie
rowane zderzaki, uchylne tylne szyby, garażowany, możliwe raty 
przez komis, - 8.300 zł. Rydzyna, tel. 065/538-08-58 
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, na białych tablicach, cena - 2.000 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0600/54-93-56
HONDA CMC, 1991 r., 1400 ccm, 16VI rejestracja w 1992 r., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie, stan b. dobry, automatic, z przystosowaniem dla osoby nie-
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HONDA ACCORD, 1992 r., 146 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzy
na, bordowy metalic, inst gazowa, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i szyberdach, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, immobilizer, zadbany, - 13.800 zl. Oława, tel. 
071/313-96-91,0607/18-17-60
HONDA ACCORD, 1992 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, stan dobry, nowe opony, nowy akumulator, 
alarm, pełne wyposażenie oprócz skóry, -16.500 zł lub zamie
nię na VW Caddy, Opla Combo (diesel). Oława, tel. 
0600/36-24-89
HONDA ACCORD, 1992 r.. biały, - 12.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-10-22,0607/30-42-29
HONDA ACCORD, 1992/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
srebrny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyber
dach, ABS, kpi. dokumentacja, • 17.500 zl lub zamienię. Ko
morniki, gm. środa Śląska, tel. 071/354-22-03 po godz. 20/ 
0605/65-80-69
HONDA ACCORD, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 16V LS,

: S K U P  S A M O C H O D Ó W  K A Ż D E J  M A R K I  
Z A  G O T Ó W K Ę ,  L e g n i c a ,  t e l .  0 - 6 0 2  7 1 0  7 0 0

FORD SIERRA LASER, SEDAN, 1992/93 r„ 126 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, alarm, oznakowany, reg. kierownica, 
dzielona tylna kanapa, RM Blaupunkt + 4 głośniki, kupiony w 
salonie, przegląd do 03.2002 r, - 12.000 zl. Wrocław, teł. 
071/322-23-92,0602/47-71-73
FORD SIERRA KOMBI, 1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, wspomaganie kierownicy, szyberdach, alum. fu- 
elgi, relingi, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 0504/93-92-11'
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, srebrny metalic, ory
ginalny lakier, szyberdach, demne lampy; welurowa tapicerka, 
podwójne tarcze hamulcowe, 2 poduszki powietrzne, regulowa
na kierownica, garażowany, zadbany, właściciel niepalący, mało 
używany w kraju, -11.200 zł. Kamienna Góra, tel- 075/744-36-54 
FORD TAUNUS, 1977 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 1.200 zł. Słupia Kapitulna, tel. 065/546-94-95 
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
zarejestrowany, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1981 r.. 175 tys. km, 2000 ccm, V6, metalic, 
zadbany, garażowany, oryg. lakier, stan idea]ny, - 4.900 źł. Le
gnica, tel. Ó607/Ó4-07-51 .
FORD TAUNUS, 1981/11 r., 1600 cćm, niebieski, ciemne, el. 
otw. szyby, szyberdach, sportowa kierownica, 3-drzwiowy, -
2.500 zl lub zamiana na Audi 80 lub Sunny. Mirsk, woj. jelenio
górskie, tel. 0606/31-37-89
FORD TAUNUS, 1982 r., 2000 cćm, V6, czerwony, techn. spraw
ny, ekonomiczny, hak. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/365-91-62 
lub, 060i/f£f-27*4 ‘
FORD TAUNUS KOMBI, 1982 r., 150 tys. km, 2000 ccm, V6, 
granatowy, inst gazowa, RM, welurowa tapicerka, automatic, 
nowe, letnie opony, b. oszczędny, hak, przegląd do 07-2002 r, •
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-53-81,0604/32-77-71
FORD TAURUS, 1990 r., 100 tys. km, 3000 ccm, V6, biały, au
tomatic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, alarm, aluminiowe 
felgi, stan dobry, • 9.800 zł (nowa skrzynia biegów - 4.900 zł). 
Gorzów Wlkp., tel. 0603/95-22-55 
FORD TAURUS, 1992 r., 101 tys. km, 3000 ccm, V6, śliwkowy 
metalic, centr. zamek, RM, alarm, oznakowany, immobilizer, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka, klimatyzacja sprawna, 
inst. tel. komórkowy, welurowa tapicerka -16.200 zł lub zamie
nię, w rozliczeniu może być grunt rolny • 16.200 zł z.e.o@h<j- 
ga.pl. Wrocław, tel. 0601/71-64-31 
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,
I właśddel w kraju, - 30.000 zł. Leszno, tel. 0603/85-01-58 
O  FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, 

szary metalic, 7 m iejsc, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, • 33.500 zł (brutto), możliwość zamia
ny., tei. 077/456-25-70,0602/30-76-12 01032561 

FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km, 3800 ccm, kolor śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, zadbany, I właśddel, 7-oso- - 
bowy, zarejestrowany na ciężarowy, możliwość rat, - 31.000 zł 
lub zamienię na mniejszy, ♦ dopłata 20.000 zł. Wtocław, tel. 
0601/51-35-82

błękitny metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., immobilizer, wspomaganie kier., centralny zamek, 6 gło
śników, właściciel niepalący, - 26.500 zl. Wrocław, tel. 
0602/39-28-09
HONDA ACCORD, 1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, skóra, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, centr. zamek, zadbany, garażo
wany, - 27.800 zł. WTodaw, tel. 0607/58-43-49 
HONDA ACCORD, 1996 r., 102 tys. km, 2000 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, ABS, alarm, - 39.900 zł. Ostrów Wlkp., teł. 
062/733-32-20.0603/93-60-35
HONDA ACCORD, 1997 r., 73 tys. km, 2000 ccm. 16V, demno- 
śliwkowy, kupiony w salonie, II właściciel, pełna el., klimatyza
cja, ABS, welurowa tapicerka, garażowany - 32.000 z ł. ., tel. 
0501/76-34-25 ~
HONDA ACCORD, 1997 r., 2200 ccm, czarny, automatic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry, • 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05
HONDA ACCORD TYPE R, 1999 r., 23 tys. km, 2200 ccm, V-Tec, 
biało-czerwony, 220 km, fotele Recaro, alum. felgi 17*, RO, elek
tryczne dodatki, po tuningu, - 78.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-08-48,0603/84-89-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00519 www.autogiel- 
da.com.pl)
HONDA ACCORD SEDAN, 1999r., 4 tys. km, 1800 ccm, czarny 
metalic, kupiony w salonie, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
alarm, nie używany, el. otw. szyby, • 57.000 zł. Wrodaw, tel. 
322-98-78

pełnosprawnej (lub bez), • 11.200 zł. Kośdan, woj. leszczyń
skie, tel. 0503/03-90-16
HONDA CMC, 1991 r„ 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, 
118 KM, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
sprowadzony w całości, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
regulowana kierownica, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi 
ATS 15", komplet kół zimowych, radio, CB, -10.500 zł. Zgorze
lec, tel. 0604/89-16-89
HONDA CMC, 1992/93 r„ 159 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspo
maganie, welurowa tapicerka. sportowy ukł. wydechowy, RO 
Kenwood + 4 głośniki Pioneer, stan b. dobry, -19.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-23-80,0601/79-09-21 
HONDA CMC, 1993 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, bez uszkodzeń, • 
18.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24,0603/57-38-56 lub Niemcy, 
0049/17-34-08-97-94
HONDA CMC SEDAN, 1993 r„  1500 ccm, bordowy metalic, 
kupiony w salonie, 4-drzwiowy, - 17.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-94-82
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 i., 122 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
benzyna, granatowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, reg. kierownica, alarm, radio, alum. fel
gi, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości, 6 lat w kraju, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 18.500 zł lub zamienię. Wro
cław. tel. 0501/23-23-94
HONDA CMC, .1993 r., 96 tys. knv, 1500 ccm, 16V, perłowogra- 
natowy, Mul-T-Lock, alarm, reguł. wys. mocowania pasów, dzie
lone tylne siedzenia, kupiony w salonie, - 16.600 zł. Wrocław, 
tel. 0603/59-52-31
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. WTodaw, tel. 0605/76-66-68 
HONDA CMC SEDAN, 1994r., 114tys. 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., 150tys. 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. WTodaw, 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., 127 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
centr. zamek + pilot, alarm, RO + 4 głośniki, zderzaki i lusterka 
w kol. nadwozia, ekonomiczny, blokada przed kradzieżą, stan 
idealny, -18.000 zł lub zamienię na R 19, Seata Toledo, Cordo- 
ba, Opla Astrę. Lubin, tel. 076/846-59-91

GEO STORM COUPE, 1991 r.,80tys.km, 1600ccm, 12V, 115 KM, 
biały, sportowa wersja, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, wspomaganie, alum. felgi, immobilizer, 
alarm, instalacja do tel. komórkowego, RO, układ wydechowy Re; 
mus, • 16.000 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 0609/07-73-79

(5 J HONDA. ASO GRUDZIŃSKI S. C.
O «feuX ŚWIDNICA

ul. Wrocławska 108 
e-mail: hondagrudzinski@katalogfirm.pl 

SALON: tel./fax 074/851 31 91 
SERWIS: tel. 074/856 95 55

AUTORYZACJA NAPRAW 
POWYPADKOWYCH 

W ROZLICZENIU 
SAMOCHODY UŻYWANE 

RATY, KOMIS, LEASING, SERWIS

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

9 OP004962

BEZPŁATNA KAMPANIA SERWISOWA 28 MAJ - 9 CZERWIEC
cena

88.000  zl
37 .000  zł
25.000  zł
62.000 zl
37 .900  zł
14.600  zl 
17.500  zł
15.000  zł

S A M O C H O D Y  K O M IS O W E : poj. r. prod.
H O N D A  A C C O R D 2000 2000
H O N D A  C F V IC  4 D 1400 1999
H O N D A  C I V I C  S D 1400 1996
H O N D A  H R V  4 D 1600 2000
A U D I  A 6  A V A N T 2600 1996
F O R D  A E R O S T A R 3000 1993
M E R C E D E S - B E N Z  3 0 0 E 3000 1988
V O L V O  4 6 0 1700 1992
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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 zł lub zamienię na tańszy, (możliwe raty). Lubin, 
tel. 076/846-57-34,0601/53-62-18 
HONDA CIVIC COUPE, 1995 r., 91 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
wtrysk, kolor .śliwkowy metalic, centr. zamek + pilot, 5-biegowy, 
wspomaganie i reg. kierownicy, alarm, immobilizer, spoiler z tyłu, 
alum. felgi 15', RM Sony ♦ 4 głośniki, stan tech. b. dobry, kpi. 
dokumentacja, - 20.700 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85
HONDA CMC. 1995 r., 93 tys. km, 1300 ccm, 16V, morski me
talic, 3-drzwiowy, Sprowadzony w całości w 1998 r., 2 komplety 
opon, RO Sony, inst. gazowa, • 18.500 zł lub zamienię na Opla 
Astrę, Forda Focusa D, Hondę Civic. Wałbrzych, tel. 
074/837-65-30,0604/11-16-54
HONDA CMC, 1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwona, 
90 KM, bez wypadku, kupiona w salonie, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immobilizer, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, 4 zagłówki, 5-drzwiowy, stan idealny, - 27.500 zł. Lesz
no, teł. 065/526-13-36,0605/22-53-90 
HONDA CMC, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, kupiony w salonie, - 27.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-43-81,0603/60-16-16
HONDA CMC, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, skóra, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, automatic, 2 pod. powietrzne, - 28.000 zl. Wrocław, tel. 
0502/35-57-97
HONDA CMC, 1996/97 r., 75 tys. km, 1500 ccm, zielony, stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, garażowany, pełne wyposaże
nie el., klimatyzacja, RM, welurowa tapicerka, 2 poduszki pow, 
- 32.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-40,0603/75-94-15 
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 zł. Oła
wa, tel. 071/301-52-59 po godz. 19 
HONDA CMC, 1997 r ,  49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, zie
lony metalic, 6-drzwiowy, lusterka, klamki i zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, opony zimowe + felgi stalowe i kołpaki, 
centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, radio, welurowa tapi
cerka, drewno, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-89-22 wie
czorem , 0602/71 -50-71
HONDA CMC, 1997 r., 57 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, klima
tyzacja, 2 pod. powietrzne, dodatki el., drewno, wersja Com- 
fort, 5-drzwiowy, - 30.000 zl lub zamienię na VW T4, Fiata Du- 
cato, Peugeota Boxera. Nysa, tel. 077/433-70-30,0604/08-14-92 

O  HONDA CIVIC, 1999 r., 1400 ccm klimatyzacja, 
pod. powietrzne, el. reg. lusterka i szyby, wspo
m agan ie , - 38.500 z ł. ,  te l.  077 /474-72-56  
01032821

HONDA CMC, 1999 r., 39 tys. km, 1400 ccm, zielona, pełne 
wyposażenie, kupiona w salonie, serwisowana, na gwarancji, •
39.000 zł. Głogów, tel. 076/833-82-26 
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, 19921, 112 tys. km, 1500 ccm, 16V, 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, 1994 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V, czar
ny, automatic, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, kupiony w kraju, garażowany, - 18.500 zł. WTocław, tel. 
071/368-13-12
HONDA CRX, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, atrakc. wygląd, - 9.500 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
HONDA CRX, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, spoiler, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach • 1.250 DEM lub, - 2.150 zl. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
HONDA CRX, 1990 r., 17 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, alarm, centr. zamek *  pilot, el. otw. szyberdach, 
alum. felgi 15*, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, reg. kie
rownica, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, koła 
zimowe, lotka, RM, stan b. dobry, - 14.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-19-46,0609/38-54-80
IJONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, kupiony w salonie, 
-16.000 zl. Wrocław, tel. 071/357-06-35 
HONDA CRX, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, czar
ny, el. reg. szyberdach, alum. felgi, lotka, koła zimowe, alarm ♦ 
pilot, CD Blaupunkt + głośniki, ciemne szyby, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 14.500 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60, 
0502/65-70-44
HONDA PRELUDE, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm sprowadzo
ny w całości, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
RO, - 10.500 zł. Opole, tel. 077/457-92-21 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, RO, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, szyberdach, centr. zamek, alarm, nowe sprzęgło, kataliza
tor, sonda, po remoncie silnika, - 12.500 zl. Szczawno Zdrój, 
tel. 074/843-27-83,0502/24-72-85 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, ABS, 4WS, wszystkie el. dodatki, RO z CD, alum. 
felgi, ciemne 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, 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. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56 
lub Niemcy, 0049/17-34-08-97-94

H YU N D A I
HYUNDAI ACCENT, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, 12V, żółty, 
centralny zamek, reg. kierownica, poduszka powietrzna,
3-drzwiowy, - 16.000 zl lub zamienię na VW Golfa IV, Audi A3, 
TDI. WTocław, tel. 0604/22-05-84
HYUNDAI ACCENT, 2000 r., 11 tys. km, 1300 ccm, zielony me
talic, moc 85 KM, kupiony w salonie w 06.2000 r., gwarancja 3 
lata, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. podgrzewane luster
ka, wspom. i reg. kierownicy, 2 poduszki powietrzne, halogeny, 
RM Sony + 4 głośniki, centralny zamek, alarm, stan idealny, -
44.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-29-99,074/843-30-08 
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, tylna 
szyba ogrzewana, relingi dachowe, alarm, atrakc. wygląd, ha
logeny, bogata wersja, serwisowany, - 22.500 zł. Legnica, tei. 
076/854-42-54
HYUNDAI EXCEL, 1988 r„ 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, wersja USA, klimatyzacja, zderzaki w kolorze 
nadwozia, boczne oświetlenie, przegląd do 11.2001 r., 4-drzwio- 
wy, radio, • 5.700 zł lub zamienię na droższy. Zielona Góra, tel. 
068/321-34-97

HYUNDAI
■ części: oryginalne, zamienniki i używane 
- mechanika, blacharstwo
- diagnostyka, holowanie 8

AUTOSERWIS ■ SAKOWICZ m
CT)

Wrocław Karłowice, ul. Klaczki 31 c l  

tel./fax 071/325.33-71, 326-08-04  
te l. 0-601 839 039, 0-603 749 649

HYUNDAI EXCEL, 1993 r., 1500 ccm, benzyna, biały, • 8.500 
zł. Jelenia Góra, tel. .075/751-45-15 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
srebrny metalic, stan b. dobry, bez wypadku, garażowany, wspo
maganie, RM Hyundai, kpi. opon zimowych, -11.500 zł lub za
mienię na mniejszy. Krapkowice, tel. 077/466-42-72 
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 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 143 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja,-wspomaganie, inst. gazo
wa, bez wypadku, RM, alarm, -15.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-97,0604/53-32-05
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 123 tys. km, 1596 ccm, 16V, per- 
łowogranatowy, ABS, RM, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, kola zimowe, - 15.200 zł. Luboszyce Małe, tel. 
065/544-81-03
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 1500 ccm, granatowy, pełne wy
posażenie oprócz skóry, blacharka do małych poprawek, w peł
ni sprawny technicznie, niemiecki przegląd techniczny, odbiór 
w Niemczech (Gorlitz), na białych tablicach • 4450 DEM. Wro
cław, tel. 0601/50-32-66
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r „  115 tys. km, 1800 ccm, 
16V, zielony metalik, pełne wyposażenie elektr., ABS, klimaty
zacja, poduszka pow., stan b. dobry, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-39-39

O  HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 115 tys. km, 1800 
ccm, 16V, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, pod. 
powietrzna, alarm, im mobilizer, centr. zamek, RO 
Hyundai, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, 
re ling i, roleta, 128 KM, nowy rozrząd, • 23.500 zł 
(do uzgodnienia). W rocław, tel. 0501/77-87-40 
02027221

0  HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1999 r., 39 tys. km, 
1600 ccm, 16V, szary metalic, ABS, klimatyzacja, 
kupiony w  salonie, I w łaścic ie l, bez wypadku, 
skóra, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, radio, roleta, re lingi dachowe, • 35.900 
z ł. L ub in , te l. 076/844-28-90, 0601/87-28-78 
84018331

HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, jasno
niebieski, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, stan b. dobry,- 9.900 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Trzebnica, tel. 071/312-62-80 po godz. 15 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 150 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, sedan, kupiony w kraju, stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamie
nię na inny samochód. Opole, tel. 0601/91-89-92 
HYUNDAI PONY GLS, 1991 r ,  107 tys. km, 1500 ccm, szary 
metalic, sedan, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, hak 
holowniczy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, kupio
ny w salonie, oznakowany, • 8.000 zł lub zamienię na Fiata 126p 
el. WTocław, tel. 071/783-89-94 
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r., 130 tys. km, 150gccm, srebr
ny metalic, sedan, centr. zamek, el. otw. szyby, oryginalny RO, 
szerokie opony, garażowany, serwisowany, I właściciel, atrak
cyjny wygląd, - 9.200 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-11 
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, 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
wtrysk, 80 KM czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, ciemne szyby, stan idealny, na za
chodnich tablicach - 1.350 DEM lub, - 2.400 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
HYUNDAI PONY, 1992 r., 110 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, nowe opony, hak holowniczy, aktualny prze
gląd, - 8.700 zł. WTocław, tel. 071/355-75-95 
HYUNDAI S-COUPE COMPACT, 1993 r., 117 tys. km, 1500 ccm, 
12V, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, obniżony, 
twarde zawieszenie, ospoilerowany, alum. felgi 16*, atrakc. 
wygląd, -15.400 zl lub zamienię na Audi 80, VW Passata, Hon
dę Civic, inny. Bolków, tel. 075/741-31-74 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 97 tys. km, 1495 ccm, turbo, czer
wony, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, sprowadzony
1 oclony w całości, stan b. dobry, • 12.800 zł lub zamienię. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-11-78
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reg. kie
rownica, - 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/649-05-62 
HYUNDAI SONATA, 1990 r., 76 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 8.300 
zł. Babimost, tel. 068/351-25-26,0606/94-75-98

JAGUAR
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, perlowomorski, peł
ne wyposażenie, - 38.000 zł. Opole, tel. 0603/97-78-83, 
0603/97-78-84
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 192 tys. km, 4000 ccm, benzy
na, bordowy, automatic, RM, el. otw. szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja, komputer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kpi. 
dokumentacja, I właściciel, pod. powietrzna, sprowadzony w 
całości, stan b. dob, - 41.000 zł. Gubin, tel. 0606/96-76-04 
JAGUAR XJ 40,1989 r., 230 tys. km, 3600 ccm, benzyna, gra
fitowy, zadbany, na parkingu, ul. Białowieska, • 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/29-46-11

K IA
KIA PRIDE, 1999/00 r., 14 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, 
garażowany, na gwarancji, kupiony w salonie, RM + 4 głośniki, 
łamane tylne siedzenie, - 21.000 zł. Karpacz, tel. 075/764-92-27, 
075/752-41-64,0602/46-46-85 ^
KIA SEPHIA, 1996 r., 31 tys. km, 1600 ccm, GTX, bordowy

metalic, RM *  panel, szyberdach, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., el. antena trtfgułi'-Wys. 
fotela kierowcy, reg. kierownica, obrotomierz, dzielone tylne sie
dzenia + 4 zagłówki, -14.000 zł. Lubin, tel. 076/847-25-76 
KIA SHUMA, 1999 r., 60 tys. km, 1500 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, RM, na gwarancji, - 25.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-30-73,0601/73-45-69 
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 w kolorze nadwozia, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-85-73 po godz. 17

LADA
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, SL, błękitny, zadbany, pokrow
ce, nadkola, do poprawek blacharki, - 1.000 zl. Paczków, tel. 
077/431-66-69
LADA WAZ, 1981 r., 1300 ccm, pomarańczowy, 5-biegowy, alum. 
felgi, RM + głośniki, hak, przegląd do 2002 r, - 1.500 zł. Żarów, 
tel. 0607/27-39-83
LADA 2105, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, radio, stan dobry, 
zadbany, -1.600 zl. Leszno, tel. 065/520-67-67,0609/06-31-18 
LADA 2105,1986 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciemno
granatowy, stan techn. dobry, - 900 zl. Wrocław, teł.' 
071/783-69-37 wieczorem
LADA 2107,1986 r., 56 tys. km, 1300 ccm, czerwony, wersja 
fińska, stan dobry, ważny przegląd, RO Blaupunkt, - 2.200 zl. 
Bielawa, tel. 074/645-26-69
LADA 2107,1986 r., 112 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżowy, nowe 
opony, garażowany, I właściciel, hak, ważny przegląd, w ciągłej 
eksploatacji, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/844-27-67 
LADA 2107, 1986 r., 1100 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, 
hak, lotnicze fotele, stan opon dobry, dużo dodatkowych części 
+ drugi silnik, - 900 zł. WTocław, tel. 071/357-99-91 
LADA 2107,1987 r., 52 tys. km, 1300 ccm, biały, I właściciel, 
garażowany, zarejestrowany, nienaprawiany od nowości, stan 
b. dobry, - 4.500 zł. Żary, tel. 068/375-04-82 
LADA 2107, 1988 r. po remoncie silnika, nowe opony, po re
moncie układu hamulcowego, welurowa tapicerka, lotnicze fo
tele, - 2.500 zł. Chróścice k. Opola, tel. 0501/02-94-17 
LADA 2107, 1988 r., 94 tys. km, 2107 ccm, niebieski, po wy
mianie części przedniego zawiesz., łożysk, piast, klocków, aku
mulator 1 rok, opony dobre, bez korozji-do połowy lakierowany, 
fotele rozkładane, pokrowce w kol. nieb., RM (odejście do woj
ska), techn. sprawny, zarój. - 3.200 zł. Jugów, tel. 074/873-31-65 
po godz. 20
LADA 2105,1989 r., 114 tys. km, 1300 ccm, niebieska, z urzę
du celnego, - 2.750 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
LADA 2107,1989 r.. 1500 ccm, biały, - 3.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-30-66
LADA 2107,1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
LADA 2105,1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, nowy gażnik 
i zapłon, stan b. dobry silnika i blach., nadkola, oszczędny 6 1/ 
100 km, kpi. opon zimowych, RM, bez wypadku, garażowany -
4.400 zl. 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 zł. Wrocław, tel. 071/321-96-75 po godz. 18, 
0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0185 www.autogielda.com.pl)
LADA SAMARA, 1986/87 r., 110 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżo
wy, przegląd do 05.2002 r., nowy tłumik, hamulce, pompa wod
na, nowy akumulator (gwarancja), • 2.400 zł.., teł. 0602/85-47-05 
LADA SAMARA, 1989 r., 177 tys. km, 1300 ccm, beżowy, stan 
dobry, ekonomiczny, 3-drzwiowy, wymienione klocki hamulco
we, - 3.500 zl. Legnica, tel. 0605/77-38-45 
LADA SAMARA, 1989 r„ 160 tys. km, 1300 ccm, jasnoniebie
ski, 3-drzwiowy, technicznie sprawny, przegląd do 06.2002 r, •
2.500 zł Świdnica, tal. 0603/65-81-13
LADA SAMARA, 1989 r., 145 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
technicznie sprawny, dużo nowych części, 3-drzwiowy, - 3.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/47-24-47 
LADA SAMARA, 1989 r., 103 tys. km, 1500 ccm stan b. dobry, 
5-biegowy, dużo wymienionych części, drewniana kier, • 2.600 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 
LADA SAMARA, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, atrakcyjny wy
gląd, zderzaki w kolorze nadwozia, • 3.500 zł. Opole, tel. 
0601/55-92-15
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, 3-drzwiowy, stan dobry, dużo nowych części -
2.500 zl. Świdnica, tel. 0603/65-81-13
LADA SAMARA,'1990 r., 125 tys. km, 1300 ccm, beżowy, szy
berdach, hak, - 3.000 zł. Sieradz, tel. 043/827-62-61 po godz. 18 
LADA SAMARA, 1990/91 r., 106 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, jnst. gazowa, 5-drzwiowy, RO, nowe opony, tłumik, eko
nomiczny, zadbany, stan idealny, przegląd do 12.2001 r. -5.100 
zł lub zamienię na Audi, Opla albo Forda, młodszy rocznik, z 
inst. gazową. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/647-00-55 
LADA SAMARA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, nowa 
chłodnica, przeguby, inst radiowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan 
b. dobry, - 5.000 zł. Świerzawa, tel. 075/713-51-77 
LADĄ SAMARA, 1993 r., 96 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski, alum. felgi, nowy wystrój wnętrza, nowy rozrusznik, nowy 
zapłon, po remoncie kapitalnym silnika i skrzyni biegów - 5.500 
zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-21-70, 
0605/57-25-87

LANCIA
LANCIA ALFA, 1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny, do sprowadzenia, bęz wypadku, I właściciel, zadbany, stan 
techn. idealny -1.200 DEM + cło, na gotowo - 5.100 zł. Bielany, 
tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67

LANCIA BETA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, • 6.300 zł.. 
Legnica, tel. 0608/36-84-57
LANCIA DEDRA, 1994/95 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, sprowadzony w całości (na kołach), w kraju od 2 
tygodni, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. reflektory, drewniane dodatki, pod
łokietnik, RM z RDS, komputer pokł., książka serwisowa, stan 
idealny, - 13.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
LANCIA DELTA GTIR, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi 
.gwiazdy”, radio, centr. zamek, • 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/93-76-73 *
LANCIA DELTA, 1992 r.,. 115 tys. km, 1600 ccm, ie, czerwony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, el. otwierany 
dach, alum. felgi, • 11.000 zł lub zamienię na Fiata Uno. Świe
bodzin, tel. 068/382-27-22
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, centr. zamekr obrotomierz, radio, • 13.500 zł. 
Krobia, tel. 065/571-12-33,0601/07-14-82 
LANCIA DELTA HPE, 1997 r., 78 tys. km, 1800.ccm, benzyna, 
16V, czerwony, 130 kM, ABS, immobilizer, alarm, centr. zamek, 
poduszka pow., skóra, RO, klimatronic, wspomaganie, pełna 
elektryka, alum. felgi, stan b. dobry, - 33.000 zł. Góra Śląska, 
tel. 0502/60-53-06
LANCIA KAPPA, 1996 r., 88 tys. km, 2400 ccm, TDS, ciemno
zielony metalic, klimatronic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
wszystkie el. dodatki, nabuk, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
• 46.000 zł lub zamienię. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 
0501/71-40-40
LANCIA KAPPA, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 20V, perlowo- 
zielona, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wyk. w drewnie, 2 pod. powietrz
ne, welurowa tapicerka, - 29.000 zł. Opole, tel. 0602/62-57-72 
LANCIA PRISMA, 1983 r., 167 tys. km, 1300 ccm, benzyna stan 
techn. b. dobry, po remoncie hamulców, sprzęgła, garażowany, 
nowy tłumik i teleskopy tylne, przegląd do 03.2002 r, - 3.200 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-48-33
LANCIA PRISMA, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, ja
snoniebieski, centr. zamek, wspomaganie, serwo, tylna szyba 
ogrzewana, szyberdach, reg. kierownica, el. otw. szyby, atrakc. 
wygląd, - 8.700 zł lub zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 
076/854-42-54

M AZDA
MAZDA 121,1988 r., 114 tys. km, 1300 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, przegląd do 03.2002 r., RO, 5-biegowy, el. 
otwierany dach, stan b. dobry, - 6.000 zł. Opole, tel. 
077/457-92-21,0601/40-54-94
MAZDA 121,1998 r., 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, • 19.000 
zl. Przemęt, tel. 065/549-66-06,0605/82-84-95 
MAZDA 323,1983 r., 185 tys. km, 1490 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie, wymienione sprzęgło, prądnica i akumulator, 
5-biegowy, stan dobry, - 2.800 zł lub zamienię na domek letni
skowy, komputer, z małą dopłatą. Bolesławiec, tel. 
075/732-48-85
MAZDA 323 SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, kolor platynowy meta
lic, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, - 5.200 zł lub zamienię. 
Leszno, tei. 065/520-10-60
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, na białych tablicach, • 1.350 zl. Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34
MAZDA 323,1989 r., 150 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 16V, czer
wony, GT, szyberdach, fotele kubełkowe, 5-biegowy, 4x4, moc 
silnika 150 KM, wspom. kierownicy, spoiler, alum. felgi 14", in- 
tercooler, sprawne napędy, nie używany w celach sportowych, 
stan dobry, - 9.700 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
074/844-95-25,0600/69-98-60
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 323,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony, • 8.800 
zł. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
MAZDA 323,1991 r., 146 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspom. kierownicy, alarm, klimatyzacja, nowe amorty
zatory, sprężyny tylne, pompa wody i przegub prawy półosi, stan 
b. dobry, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-11, 
074/848-12-63,0607/22-33-71
MAZDA 323, 1991 r ,  1700 ćcm, diesel, czarny, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w kraju, książka serwisowa, garażowany, 
stan idealny, -14.600 zł lub zamienię na droższy, diesel, chęt
nie kombi. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/64-69-25 
MAZDA 323,1991/92 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, 
wspom. kierownicy, oznakowany, nowe opony, zadbany, stan 
b. dobry, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/74-73-41 
MAZDA 323 SEDAN, 1992/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
DOHC, szary metalic, I właściciel w kraju, automatyczne pasy 
bezpieczeństwa, klimatyzacja, reg. kierownica, wspomaganie 
kier., RO Mazda ♦ 4 głośniki, alarm, zadbany, nowy ukl. wyde
chowy i przeguby, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-30-21 
MAZDA 323 SEDAN, 1994 r., 79 tys. km. 1500 ccm. 16V, szary 
metalic, nowy model, 2 poduszki pow., immobilizer, centr. za
mek + pilot i alarm, kpi. opony zimowych + felgi, zadbany, RO + 
RDS i 4 głośniki, stan b. dobry, • 22.000 zl. Henryków, tel. 
074/810-53-33,0602/15-48-67
MAZDA 323,1994/95 r., 110 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony,
3-drzwiowy, garażowany, wspomaganie, immobilizer, centr. za
mek + pilot, szyberdach, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, 
stan b. dobry - 16.000 zł. Joanka-Moczeńska, gm. Baranów, 
tel. 062/781-85-62, 0601/20-38-41 
MAZDA 323 F, 1995 r., 120 tys. km, 1500 ccm, DOHC, morski 
metalic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
regulacja pasów, telefon komórkowy, drzwi wzmocnione, zestaw 
głośno mówiący, • 21.000 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 
074/873-31-85,0604/87-56-60
MAZDA 323, 1997 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony 
metalic, serwo, ABS, poduszka pow., serwisowany, RM, I wła
ściciel w Polsce, - 23.200 zł. Syców, tel. 062/785-25-37 
MAZDA 323 F, 1998 r., 1500 ccm, 16V, 90 KM, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
pełna elektryka, immobilizer, alum. felgi + koła stalowe, - 32.000 
zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/845-26-18 
MAZDA 626,1983 r., 2000 ccm, benzyna, seledynowy metalic. 
GLX, inst. gazowa, hak, el. otw..szyby, alum. felgi, centralny 
zamek, elektronika dźwiękowa, wspom. kierownicy, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, tylna szyba ogrzewana, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, części zapasowe, •
4.300 zl. Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48 
MAZDA 626, 1985 r., 127 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
RM, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, - 5.400 zł. Babimost, tel. 
068/351-25-26,0606/94-75-98
MAZDA 626 SEDAN, 1985 r., 194 tys.'km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, - 5.000 zł. Jawor. tel. 076/870-57-82 
MAZDA 626,1985 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary me
talic, hak, reg. kierownica, - 4.500 zl. Kalisz, tel. 0605/41-02-68 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ocm, diesel; niebieska, hak, 
szyberdach, welurowa tapicerka, rozkł. siedzenia, reg. kierow
nica, 5-biegowy, po wymianie pasków, filtrów, stan silnika b. 
dobry, bez korozji, zadbane wnętrze + druga Mazda na części, 
- 6.500 zł lub zamienię na Golfa II, Kadetta .łezkę* w tej cenie. 
Czarnylas, tel. 062/733-52-31 . . .
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm, benzyna, biały, sedan, wspo
maganie kier., 4 el. otw. szyby, centr. zamek, tempomat, ręg. 
kierownica, szyberdach, wymienione klocki, szczęki, paski, prze
gląd do 04.2002r, - 4.200 zł lub zamienię na Forda Probe, z 
dopłatą, inny. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-04-58 
po godz. 15
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie,, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15',, 
centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, 4-drzwio-

wy, kupiony w salonie, bez wypadku, radio, stan b. dobry, - 6.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0801/78-89-06 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnogra
natowy, stan dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorze
lec, tel. 075/775-61-13
MAZDA 626 GLX, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, wspomaganie, RM, katalizator, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, I właściciel w kraju, - 7.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0609/06-46-75
MAZDA 626,1989 r., 200 tys. km, 2200 ccm, benzyna, bordo
wy, klimatyzacja, amerykańska wersja, I właściciel, kpi. opon 
zimowych, - 11.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-23-96 
MAZDA 626, 1989 r., 2200 ccm, benzyna, srebrny metalic, -
2.600 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/33-57-31 
MAZDA 626 SEDAN, 1990/91 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy- 
na, wtrysk, platynowo-srebrny, bez wypadku, oryg. przebieg, 
stan ogólny b. dobry, - 10.900 zł (w rozliczeniu może być tań
szy do 3.000 zł). Paczków, tel. 0603/36-63-27 
MAZDA 626, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, OHC, zielony 
metalic, alarm, wspomaganie kierownicy, regulowana kierowni
ca, -16.000 zł. Lomkociny, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-20-62 
MAZDA 626,1992 r., 130 tys. km, 1991 ccm, DOHC, 16V, kolor 
morski metalic, pełne wyposażenie, tempomat, AB.S, klimaty
zacja, wspomaganie kier., reg. kierownica, RÓ, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, 
opony zimowe, \  20.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-76-92, 
0603/89-23-84
MAZDA 626,1992 r., 171 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebrny, 
stan dobry, pełne wyposażenie elektr., obniżony, • 20.500 zl lub 
zamienię na busa. WTocław, tel. 0604/46-55-71 

O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V 6 ,24V, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klim atyzacja, 170 KM, 
tem pom at, • 17.500 zł lub  zam ienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026611

MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDi, szary meta
lic, wspomaganie kier., alarm, centr. zamek + pilot, szyberdach, 
el. otw. szyby, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 21.800 
zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47
MAZDA 626,1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny meta
lic, bez wypadku, serwisowany, ważny przegląd, ABS, klimaty
zacja, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, reg. 
kierownica, - 23.800 zł lub zamienię na inny, tańszy. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-58-28
MAZDA 626,1993/94 r., 145 tys. km, perłowogranatowy meta
lic, wspomaganie, ABS, dodatki elektr., webasto, alarm, alum. 
felgi, opony zimowe, oszczędny, garażowany, - 20.900 zł. 
Wschowa, tel. 0604/85-45-32,065/540-27-92 
MAZDA 626,1994 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, Comprex, wszystkie eł. dodatki, ABS, hatchback, 
5-drzwiowy, - 23.500 zł lub zamienię. Komorniki, gm. Środa Ślą
ska, tel. 071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
MAZDA 626,1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, klimatyzacja, automatic, tempomat, immobilizer, pełne wy
posażenie elektryczne, centralny zamek, wspomaganie kier., 
regulowana kierownica, sprowadzony w całości, • 21.000 zł. 
Leszno, tel. 065/527-02-47,0607/25-52-58 
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., immobilizer, - 23.000 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
MAZDA 626,1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, V6 klimatyzacja, 
pełne wyposażenie el., skórzana tapicerka i dużo innych do
datków, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 

O  MAZDA 626 CRONOS, 1995 r., 120 tys. km, 2000 
ccm, 16V klimatyzacja, bez wypadku, zadbany, •
27.000 zł., tel. 0604/16-90-34 01032801

MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty metalic, 
pełne wyposażenie, automatic, - 38.000 zl. Bogdaszowice, tel. 
071/789-10-39
MAZDA 626 CRONOS. 1995 r„ 124 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
czarny, bez wypadku, klimatyzacja, - 28.000 zł. Opole, tel. 
0604/16-90-34
MAZDA 626,1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny meta
lic, katalizator, wspom. i reg. kierownicy, el. otw. szyby x 4, lu
sterka, szyberdach, centralny zamek, alarm, 5-drzwiowy, dzie
lona tylna kanapa, - 26.500 zł lub zamienię na tańszy. Wał
brzych, tel. 074/841-67-75
MAZDA 626,1999 r., 70 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, niebie
ski metalic, climatronic, ABS, 4 poduszki pow., 5-drzwiowy, RM, 
komputer, el. otw. szyby (4) i szyberdach, el. reg. lusterka, we
lurowa tapicerka, halogeny, drewniane dodatki, centr. zamek, 
tempomat, stan b. dobry, • 45.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
MAZDA 929,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, metalic, 
inst. gazowa, nowe amortyzatory, centr. zamek, reg. kierowni
ca,, stan dobry, - 3.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-38, 
0606/39-57-74
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, • 12.000 zł. Leszno, tel. 0601/88-04-36 
MAZDA MX-3,1991 r., 170 tys. km, niebieski, ABS, el. otw. szy
by i szyberdach, alarm, wspomaganie, centralny zamek, kom
plet kół zimowych, zadbany, - 18.000 zł. Sulechów, woj. zielo
nogórskie, tel. 0603/41-74^57
MAZDA MX-3,1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, - 15.000 zł lub zamienię na większy. Kalisz, 
tel. 062/760-01-05
MAZDA XEDOS 6, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, V6 skóra, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wszystkie 
el. dodatki, tempomat, 5-biegowy, alum. felgi 14*. nowe openy, 
RM Sony, • 52.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30. 
0601/78-78-15
MAZDA XEDOS 9.1994 r. stan dobry, - 29.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0600/82-96-17

MERCEDES
MERCEDES 140,1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, stan b. dobry, - 55.000 zł. WTocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 S, 1993 r., 217 tys. km, 3200 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, ABS, climatronic, czarna tapicerka (skó
rzana), kupiony w salonie Zasady, pełne wyposażenie, alum. 
felgi, stan idealny, książka-serwisowa, - 55.900 zł lub zamienię. 
Bralin, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
MERCEDES 140 SEL, 1993 r.. 185 tys. km. 3000 ccm. kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, RM Becker, zmieniacz CD, 
2 x poduszka powietrzna, alum. felgi, alarm + pilot, kupiony w 
kraju, - 64.000 zl. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
MERCEDES 140 S. 1996/97 r.. 56 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, 
poduszka pow., alarm, kpi. dokumentacja, I właściciel, skórza-
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na tapicerka, - 93.000 zł. Rawicz, t^P B9S5SSI5S24^9w, 
0601/79-05-39 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inteN; 

k necie pod numerem - AG0218 www.autogielda.com.pl)
• MERCEDES 140 S, 1997 r., 105 tys. km. 3000 ccm, TDi. czar

ny, 4 poduszki pow., climatrbnic, skórzana tapicerka, podgrz. 
siedzenia, ASR, ABS, EPC, el. reg. fotele i lusterka, dużo in
nych dodatków, - 98.000 zl. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 

O  MERCEDES 160 A, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny, stan b. dobry, od dilera, zarej. 
jako cię iarowy, opony zimowe, pełne wyposaże
nie - Avangarde, • 46.000 z ł + VAT. Częstochowa, 
tel. 0603/67-63-22 03006041

MERCEDES 170 A, 2000 r., CDI na gwarancji, kupiony w salo
nie, I właściciel, pełne wyposażenie, homologacja na ciężaro
wy, - 56.000 zł ♦ VAT. Wałbrzych, tel. 0604/40-47-11 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993 r „  167 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, wrzosowy metalic, wyprodukowany w grudniu, peł
ne wyposażenie oprócz klimatyzacji, alum: felgi, alarm + pilot, 
wersja Elegance, garażowany, - 33.500 zł. Legnica, tel. 
0601/50-97-44
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, pełna dokumentacja,
- 37.500 zł. Świdnica, tel. 0605/22-21-03
MERCEDES 180 C, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna,
czarny, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, szyberdach, el.
otw. szyby, Mul-T-Lock, alarm, ABS, • 40.000 zł. Wrocław, tel.
0502/17-08-02
MERCEDES 180 C, 1995 r., 54 tys. km, perłowozielony, wersja 
Elegant, pełne wyposażenie el., 2 pod. powietrzne, ABS, drew
niane dodatki, jasna tapicerka wnętrza, szyberdach, pompaowa- 
ne siedzenia, kpi. dokumentacja, • 43.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/850-90-52,0603/87-72-97
MERCEDES 180 C, 1996 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, alarm, blokada, radio, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-70-63
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, katalizator, ABS, 
SRS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szy
berdach, alarm, centralny zamek, immobilizer - 39.900 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
MERCEDES 180 C, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, perłowo- 
czarny metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 59.900 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 0608/70-69-44 
MERCEDES 190, 1983 r., 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony 
metalic, ospoilerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przy
ciemniane lampy, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, - 6.300 zł. Wrocław,'tel. 0601/78-82-84, 
071/348-34-78
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, ospoile
rowany, centralny zamek, ekonomizer, stan b. dobry, • 11.000 
zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-46-40,0607/84-82-99 
MERCEDES 190,1985 r., 213 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, spoiler + światło .stop', alarm, dodatkowy wyłącznik zapło
nu, RM, -10.000 zł. Sędzimirów, tel. 076/877-56-12 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy, 
wspomaganie kier., centr. zamek, radio, -15.000 zł lub zamie
nię. Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy, szyberdach, el. reguł, reflektory, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, dodatkowe światło stopu, - 12.600 zł lub za
mienię na 9-osobowego busa Forda, po 1990 r.. Pieszyce, tel. 
074/836-60-49,0602/50-12-91
MERCEDES 190, 1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
wspomaganie, ABS, ASD, RM, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, blachar- Z 
ka do małych poprawek, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy, 
uszkodzony. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 do godz. 12 
MERCEDES 190 E, 1987/88 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 4 zagłówki, RO Sony, el. wysuwana antena, el. reg. 
reflektory, spoiler, alarm + pilot, oznakowany, opony zimowe, 
stan techn. b. dobry, • 17.000 zł. Wilkanów, teł. 074/811-80-33 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, zloty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, szeroka 
listwa, stan b. dobry, -17.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, 
tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, 
spoiler, pełna dokumentacja, • 15.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnografitowy metalic, obniżony, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier.,

A .  garażowany, zadbany, - 16.400 zł lub zamienię na kombi. Ru- 
w  szów, teł. 075/771-44-36

MERCEDES 190,1989 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, central
ny zamek, wspomaganie kier., alarm, zderzaki w kolorze nad
wozia, eksploatowany przez kobietę, stan b. dobry, -19.500 zł 
(możliwość rat przez komis). Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automa
tic, c. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, drewno, wspomaga
nie, ABS, szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumenta
cja, możliwość sprzedaży na raty, - 21.300 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 134 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, szeroka listwa, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
garażowany, opłacony, stan idealny - 18.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-58-88,0602/44-21-77
MERCEDES 190 D, 1990/91 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, szeroka listwa, szyberdach, 
centr. zamek, stan b. dobry, - 18.900 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-02-99,0607/15-54-36
MERCEDES 190 E, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, Sport Line, w Polsce od 2000 r., centr. zamek, alarm + 
pilot, szyberdach el., el. reg. lusterka, alum. felgi, RO Panaso
nic, udokum. pochodzenie, - 21.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/63-92-95
MERCEDES 190,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, bez wypadku, nie eksploatowany w Polsce, ABS, wspoma
ganie, zadbany, sprowadzony z Niemiec, oclony, -19.900 z ł.., 
teł. 0603/04-28-72 '
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, ABS, 
alum. felgi, immobilizer, RM, - 23.000 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 143 tys.Jcm, 2000 ccm, benzy
na, biały, 125 KM, ABS, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyberdach, wspomaganie kier., katalizator, szeroka listwa, RM 
stereo, obrotomierz, ekonomizer, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
foteli, skórzana kierownica, wykończenia w drewnie sprowadzo- 

Ęk ny w całości, stan b. dobry, cena - 21.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/60-58-98
MERCEDES 190,1993 r., 2000 ccm, diesel, kolor stalowy me
talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 32.000 
zł., tel. 0601/41-50-63
MERCEDES 200 115, 1972 r., 55 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, po remoncie, silnika, automatic, el. otwierany szyber
dach, tylna szyba ogrzewana, blacharka w dobrym stanie, koła 
zimowe, • 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-10-64 
MERCEDES 200115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, żółty, w cią
głej eksploatacji, Sprawny, opłacony, dużo dodatkowych czę
ści, nie wymaga wkładu finansowego, -1.900 zł. Miejska Gór
ka. tel. 065/547-45-34,0501/79-32-51 
MERCEDES 200 115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
do remontu blacharki, po remoncie silnika, techn. sprawny, .na 
chodzie’ , - 900 zl. Wrocław, tel. 071/373-33-90,0503/07-41-51 
MERCEDES 200 115 D, 1974 r., 2000.ccm, diesel, biały, silnik 
do złożenia, karoseria w b. dobrym stanie, • 1.300 zł. Złotoryja, 
tel. 076/877-32-80
MERCEDES 200 D, 1976 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, stan bardzo dobry, zadbany, - 4.100 zł. Opole, tel. 
0502/52-07-62
MERCEDES 200,1976 r., 260 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, stan dobry, - 3.000 zł. Opole, tel. 0502/52-07-62 
MERCEDES 200 114 D, 1976 r., 2000 ccm, seledynowy, dużo 
elem. chromowanych, atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 2.300 zł. 
Wiązów, woj. mocławskie, tel. 0606/57-13-16 

A  MERCEDES 200 123, 1977 r. przegląd do 12.2001 r., wspo-
™  maganie, szyberdach, stan dobry, • 2.600 zł. Konary, tel.

065/547-77-79
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MERCEDES 200123 E, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, żółty, inst. gazowa, wspomaganie, hak, - 1.900 zł. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., czerwony, po remoncie kapi
talnym blacharki, wspomaganie kier., hak, alum. felgi, siedze
nia od 124, podłokietnik, garażowany, stan b. dobry, • 3.900 zł. 
Lubin, teł. 076/844-82-21
MERCEDES 200 123, 1977 r., 35 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie blacharki 
i po lakierowaniu, szyberdach, wspomaganie kier., przegląd do
11.2001 r., stan b. dobry, • 4.200 zł. Lubsko, tel. 068/372-47-48 
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno- 
stalowy, inst gazowa, hak, wspomaganie kier., otwierany dach, 
stan b. dobry, • 3.700 zł lub zamienię na inny, droższy. Wołów, 
tel. 071/389-19-38

O  MERCEDES 200 123 D, 1978 r., biały, po remon
c ie  s iln ika  (rachunki), • 2.900 zł lub  zamienię. 
Ż a ry , u l.  O k rze i 9, te l.  068/374-27-97 , 
0602/79-49-88 87026541

MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, nowe klocki, białe kie
runkowskazy, nowe opony, .nowe końcówki drążków, zadbane 
wnętrze, kompletny, stan dobry, - 4.500 zł lub zamienię na Audi 
80, coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-04, 
076/749-36-03
MERCEDES 200123 D. 1979 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, 
blacharka do remontu, stan techniczny dobry, - 2.200 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/482-10-02,0601/08-00-86 
MERCEDES 200 123,1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, zare
jestrowany do 10.2001 r., techn. sprawny, zarejestrowany, cen
tralny zamek, szyberdach, hak, wspomaganie kier, - 2.800 zł 
lub zamienię na przyczepę lawetę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 200 123, 1979 r., - 1.800 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-65-S7
MERCEDES 200 123 D, 1979 r„  215 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, po remoncie kapitalnym silnika, hak, stan techn. 
dobry, • 5.900 zł. Radwanice, tel. 071/311-72-06,071/355-69-96 
MERCEDES 200 123,1980 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, szyberdach, wspomaganie kier., jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200123,1981 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, hak, 
szyberdach, wspomaganie, nowy akumulator i ukl. wydechowy, 
- 3.400 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-95-79,0604/88-71-11 
MERCEDES 200123,1981 r., 2000 ccm garażowany, stan ide
alny, I właściciel, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-36-79 
MERCEDES 200123,1981 r., 2000 ccm, żółty, alum. felgi, drew
no, • 9.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-81-12 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., zielony, wspomaganie kier., el. 
reg. reflektory, podłokietnik, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamie
nię. Lwówek śląski, tel. 0606/23-43-58 
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 200 tys. km, biały, centr. za
mek, szyberdach, RO, nowe amortyzatory, nowy akumulator, 
konserwacja, garażowany, stan techn. b. dobry, • 6.100 zł lub 
zamienię. Lubnów, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
MERCEDES 200 123 D, 1983/84 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
centr. zamek, szyberdach, podłokietnik, z urzędu celnego, stan 
b. dobry, • 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/737-57-42 
MERCEDES 200 123 D, 1983/84 r., 300 tys. km, biały, szyber
dach, RO, hak, nowe klocki i amortyzatory, stan tech. b. dobry, 
atrakc. wygląd, - 6.300 zł lub zamienię. Lubnów, tel. 
074/819-90-74
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
seledynowy, bez wypadku, garażowany, zadbany, ciemne szy
by, RO, hak, -18.500 zł lub zamienię na inny, z 1992 r., z dopła
tą. Wrocław, tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
MERCEDES 200124,1986/87 r., 315 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, inst. gazowa, RM, centralny zamek, wspom. kierowni
cy, podłokietnik, pokrowce, welurowa tapicerka, alum. felgi, - 

“ 17.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-59-34 
MERCEDES 200 124 D, 1987 r., 215 tys. km, 1997 ccm, diesel, 
srebrnoszary metalic, el. otw. szyberdach, automatic, -17.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-81-31 po godz. 21 
MERCEDES 200124 D, 1987 r., 298 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
perłowoczarny, 5-biegowy, alarm, immobilizer, dodatkowe za- 
bezp., el. reguł, lusterka, RM, aluminiowe felgi, hak, tylne za
główki i głośniki, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -17.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-30-39 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, szyberdach, podłokietnik, drewniane dodatki, Mul-T-Lock, 
welurowa tapicerka, RM, alum. felgi (gwiazdy), stan idealny, -
19.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 E, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na + gaz, szary, aluminiowe felgi, alarm, immobilizer, centralny 
zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, -17.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-62-88
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 2000 ccm, diesel alum. felgi, 
alarm + pilot, centr. zamek, hak, RM, • 20.800 zł lub zamienię. 
Opole, tel. 077/441-92-36,0605/44-67-98 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 150 tys. km, popielaty, wspo
maganie kier., centr. zamek, el. reg. szyberdach, ABS, reguł, 
wys. siedzeń, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, 
4 zagłówki, obrotomierz, webasto, el. reg. lusterka, hak, RM, 
drewniane dodatki, szeroka listwa, białe kierunkowskazy bez 
wypadku, zadbany, stan idealny, cena - 23.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 
automatic, I właściciel, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, -
23.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryginalny lakier, el. szyberdach, ABS, 
wspomaganie, szeroka listwa, drewno, serwisowany, stan b. 
dobry, - 21.800 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 208 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, wspom. kierownicy, alarm, ABS, central
ny zamek, manualna skrzynia biegów, szeroka listwa, oszczęd
ny, serwisowany, oryg. lakier, bez wypadku, drewno, w kraju od 
3 m-cy, I właściciel, stan idealny, - 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-65-93
MERCEDES 200 124,1992 r., 189 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary metalic, wzmocniony silnik, hak, szyberdach, katalizator, 
blokada skrzyni biegów, alarm, garażowany, I właściciel, w kra
ju od 3 la t - 34.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/38-48-54 
MERCEDES 200124 D, 1992 r., 400 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kremowy, centralny zamek, ABS, serwo, radio, otwierany dach, 
automatic, sprowadzony z Niemiec w maju 2001 r., bez wypad
ku, - 23.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
MERCEDES 200 124 D, 1992/93 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, oryginalny lakier, I wła
ściciel, el. szyberdach, ABS, wspomaganie,-centr. zamek, sze
roka listwa, drewno, el. reg. lusterka, 5-biegowy, stan idealny, -
23.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 2000 ccm, diesel, zielony me
talic, pełne wyposażenie, • 36.000 zł., tel. 0601/41-50-63 
MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, automatic, w kraju od miesiąca, oclony w cało
ści, szyberdach, ABS, hak, eł. reg. lusterka, poduszka pow., stan

b. ’d0bry, 26.000 zl. Bolesławiec, teł. 075/734-83-44, 
0607tf74ł«7wl4>.
MERCEDES 200124 D, 1993 r., 183 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski metalic, automatic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, pod. 
powietrzna, el. otw. szyberdach, alum. felgi, od lipca w kraju, 
sprow. na nowych zasadach, • 28.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/42-60-85
MERCEDES 200124 D, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa; w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryginalny lakier, pod. powietrzna, welurowa tapicer
ka, 5-biegowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, 
wspomaganie, pompowane i podgrzewane fotele, szeroka li
stwa, drewno, - 26.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamien
na Góra, tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200124 D, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, automatic, pod. powietrzna, el. otw. szyberdach, 
centr. zamek, alarm *  pilot; • 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/84-22-10
MERCEDES 200 124 D, 1993 r.. 2000 ccm, diesel, piaskowy, 
automatić, I właściciel, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, -
25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 

O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, 
d iese l, granatowy, ABS, ASD, wspom aganie , 
centr. zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 z ł lub 
zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026581

MERCEDES 200 C, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, kla
sa C, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-01-57 
MERCEDES 200 C, 1994/95 r., 87 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wersja sportowa, poduszka pow., ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, radio, kpi. do
kumentacja, - 43.000 zł lub zamienię. Komorniki, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
MERCEDES 200 E, 1995 r., 1998 ccm, srebrny metalic, .oku
larnik*, bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 75.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76,076/818-54-81
MERCEDES 200 E, 1995 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony metalic, stan b. dobry, dużo dodatków, • 39.000 zł lub za
mienię na inny. Zawiść, tel. 077/469-80-95 
MERCEDES 200 C-KLASSE, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, - 58.000 zł., tel. 
0601/41-50-63
MERCEDES 200 E, 1998/99 r., 60 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, pełna wyposażenie oprócz skóry, na białych tablicach,
1. właściciel, stan idealny, - 69.000 zł. Opole, tel. 0602/67-03-67 
MERCEDES 210 E, 1993/94 r., 220 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
kość słoniowa, w kraju od 5 mies., ABS, szyberdach, 5-biego
wy, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, wspomaganie, dodatki 
z drewna, szeroka listwa, ekonomiczny, bez wypadku, - 31.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 190 D, 1993-94 r.. Ziębice, tel. 
074/819-49-28
MERCEDES 210 E, 1995/96 r., 167 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, .okularnik', stan b. dobry, 
w kraju od roku, I właściciel, - 76.600 zł. Rozdrażew, tel. 
062/722-11-80,0605/37-55-05
MERCEDES 210 E, 1996 r., 150 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
perłowozielony metalic, .okularnik'', w kraju od 6 miesięcy, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, ABS, ASC, klimatyzacja, SRS x2. 
tempomat, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, oryg. RM, el. otw. 
szyby x4, firmowe zabezp. przed kradzieżą, atrakc. wygląd, -
68.000 zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0605/68-18-08 
MERCEDES 210 E, 1996 r., 11 tys. km, 3000 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy metalic, Classic, bez klimatyzacji, skrzynia manualna 
- 68.000 zł lub zamienię na tańszego diesla. Wieluń, tel. 
0601/70-11-20,043/843-61-91
MERCEDES 210, 1996 r., 77 tys. km, 3000 ccm, diesel, 24V, 
fioletowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, 4 poduszki po
wietrzne, el. otw. szyby, alum. felgi, - 82.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 210,1996 r., 185 tys. km, 3000 ccm, diesel, gra
natowy metalic, .okularnik*, ABS, ETS, klimatyzacja, alum. fel
gi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drugi kpi. opon zimowych, 
garażowany, stan b. dobry, - 71.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-99-77 po godz. 20,0601/77-13-57 
MERCEDES 210 W, 1996 r„ 66 tys. km, 2900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, wersja Avantgarde, skórzana tapicerka w kolo
rze czarnym, ABS, ASD, ASR, 4 pod. powietrzne, komputer, kli
matyzacja, tepomąt, webasto, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, zewnętrzny termometr, RO + 8 głośników, centr. 
zamek, alarm, I właściciel blokada skrzyni biegów - 88.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0503/10-86-78

LOMBARD "WALOR"

P O ŻY C ZK I
pod zastaw, np. samochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
Wrocław, ul. Traugutta 107\ 
tel.343-56-35, 0-501 6642 59

0P 994156

MERCEDES 210 E AVANGARDE, 1996 r„ 172 tys. km. 2900 
ccm, turbo D, fioletowy metalic, automatic, klimatyzacja, wszyst
kie el. dodatki, szyberdach, pneumatyczny fotel kierowcy, 4 x 
SRS, ABS, wspomaganie, CD, tempomat, reflektory ksenono- 
we, spryskiwacze reflektorów, - 83.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-23-27
MERCEDES 210 E KOMBI, 1998 r., 2900 ćcm, turbo D, ciem
nozielony metalic, aluminiowe koła, 4 zabezpieczenia, el. dach, 
webasto, klimatyzacja, wszystkie dodatki, stan idealny, serwi
sowany, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 0501/09-92-21 
MERCEDES 210 E, 2000 r., 47 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, ASD, hak, wszystkie el. 
dodatki, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, skóra, 4 x SRS, 
tempomat, alarm, automatic, alum. felgi, • 100.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-23-44
MERCEDES 220 115,1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, zareje
strowany, techn. sprawny, stan dobry, • 1.500 zl. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe 
opony i ukł. wydechowy, zarejestrowany, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-91-81
MERCEDES 220 D 115,1976 r. sprawny, opłacony.zarejestro- 
wany, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220 123 D, 1979/83 r., 2200 ccm, biały, szyber
dach, hak holowniczy, silnik z 1983 r^- 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-65-90
MERCEDES 220 C, 1994 r., 117 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wersja MB Sport, 150 KM, sprowadzony z Nie
miec, poduszka pow., ABS, wzmocniony silnik, el. otwierany 
szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., RO, stan b. 
dobry, - 49.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/31-73-20 
N£RCEDES 220 C, 1994 r., czerwony, automatic, centr. zamek, 
hak, szyberdach, el. otw. szyby, sportowa sylwetka, stan dobry, 
- 47.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
MERCEDES 220 E, 1994 r„ 182 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, CD, el. otw. szyby, el. reg.

lusterka i dach, hak, klimatyzacja, automatic, alum. felgi, - 45.500' 
- zl. Wrocław, tel. 0601/77-34-99 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r., 170 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, ABS, ARS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby I szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, RM + CD, alarm, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, kpi. dokumentacja, - 48.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 071/788-18-67,0606/37-09-83 

O  MERCEDES 220 C, 1995 r., 140 tys. km, 2200 ccm, 
w trysk, 150 KM, czarny, el. reg. lusterka i szyby, 
ABS, im mobilizer, centr. zamek na podczerwień, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyber
dach, • 40.000 zł., tel. 0601/15-86-67 02025901

MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, ciemnogranato
wy, pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klima
tyzacja, wspomagacie kier., stan b. dobry, sprowadzony w ca
łości, bez wypadku, - 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internacie pod numerem - 
A00524 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220,1997/98 r.,77 tys. km, 2200 ccm, diesel, 16V, 
srebrny, .okularnik', pełne wyposażenie, I właściciel, kpi. doku
mentacja, - 85.000 zł lub zamienię. Bralin, tel. 062/781-20-77 
MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, peł
ne wyp. elektr., centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony na 
nowych warunkach, do lakierowania 3 elementy, technicznie 
sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 56.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, t<* 062/733-31-94,0601/53-46-38 
MERCEDES 230 123,1979 r., inst gaz., kość słoniowa. RO, 4 
głośniki, podłokietnik, 4 zagłówki, dodatkowe światło .stop*, 
wspomaganie kier., stan dobry, kpi. dokumentacja niemiecka, -
6.500 zł. Bielawa, tel. 074/834-00-89,0602/45-46-05 
MERCEDES 230 COUPE, 1980 r., 140 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, stalowobłękitny metalic, 80% nowych części, automatic, 
-16.500 zł. Kalisz, tel. 062/502-30-12,0606/15-55-23 
MERCEDES 230 KOMBI. 1980 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny, 
oryginalny kombi, sprawny, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach - 5.500 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 230 123 D. COUPE, 1982 r., 160 tys. km, 2300 
ccm, diesel, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, hak, 
automatic, - 10.000 zł., tel. 0601/72-01-95 
MERCEDES 230 123,1982/91 r„  200 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, niebieski, ekonomiczny, silnik z modelu 190, po remon
cie kapitalnym (10tys. km), alum. felgi, immobilizer, blacharka 
do drobnych poprawek, - 4.200 zł. Uciechów, tel. 074/830-10-30 
MERCEDES 230 123 E, 1984 r., 28 tys. kmr2300 ccm, benzy
na, srebrny metalic, inst gazowa, atrakc. wygląd, centr. zamek, 
el. otw. szyby, alarm, immobilizer, alum. felgi, RM, szyberdach, 
dokumentacja z urzędu celnego, - 10.300 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-14-60,0604/47-25-50
MERCEDES 230 124E, 1987 r., 210 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, szary metalic, szyberdach, alum. felgi, ABS, stan b. dobry, -
17.000 zł. Nysa, teł. 077/433-72-39 wieczorem 
MERCEDES 230 124 E, 1988 r., 211 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, alum. 
felgi, podłokietnik, immobilizer, podgrzewane lusterka, RO, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i zagłówki tylne, w 
kraju od 12.1998 r., nie składak, bez wypadku, kpi. dokumenta
cja, - 20.500 zj. Opole, tel. 0605/08-03-29 
MERCEDES 230124 KOMBI, 1988/95 r., 220 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, relingi dachowe, szeroka listwa, 
skórzana tapicerka, roleta i siatka, nowe opony oraz komplet 
zimowych, Nivo, centralny zamek, immobilizer, RM, podłokiet
nik, zadbany, serwisowany, pełna dokumentacja, • 23.000 zł lub 
zamienię na dostawczy 5-osobowy. Wrocław, tel. 071/342-76-69 
po godz. 20,0602/78-78-77

O  MERCEDES 230124 E COUPE, 1989 r., szary me
ta lic, pełne wyposażenie el., wspomaganie, ABS, 
szyberdach, szeroka listwa, - 27.500 zł lub zamie
n ię . Ża ry , u l. O k rze i 9, te l.  068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026591
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AUTORYZOWANY SERWIS
•  autoalarmy •  immobilizery 

•  centralne zamki 
•  znakowanie •  car audio

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

OP995476
szyberdach, oszczędny 71/100 km, możliwość ra t - 18.900 zł 
lub zamienię na Golfa, Passata, z dopłatą. Wrocław, tel. 
372-47-88
O  MERCEDES 250 124 D, 1988 r., ko lo r grafitowy 

metalic, klim atyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, • 24.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026451

MERCEDES 250124 D, 1988 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, centr. zamek + pilot alarm, szyberdach, el. 
reg. lusterka, RO, w kraju od 2 la t kpi. dokumentacja, zdjęcia, -
20.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-15-06 
MERCEDES 250 124 D, 1989 r., 217 tys. km, 2500 ccm, kolor 
grafitowy, ABS, szyberdach, 4 zagłówki, szeroka listwa, centr. 
zamek, - 22.000 zł. Łubków, tel. 076/818-93-49 
MERCEDES 250124 D, 1990 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, podgrzewane sie
dzenia, podświetlane progi, el. otw. szyberdach, bez wypadku, 
el. reg. lusterka, wykończenia w drewnie, szeroka listwa, hak. 
reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, - 32.500 zł. Ka
lisz, tel. 062/781-20-76 po godz. 20

K L I M A T Y Z A C J E  
SAMOCHODOWE 

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

MERCEDES 250 124 D, 1990 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kość słoniowa, el. otw. szyby i szyberdach, RM. blokada skrzy
ni biegów, ABS, stan b. dobry, - 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-96
MERCEDES 250124 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 250124,1991 r., 2500 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, bez wypadku, książka serwisowa, stan b. dobry, - 36.000 
zl. Wtocław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20 
MERCEDES 250124 D KOMBI, 1992 r., 151 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wiśniowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie kier.,

ZAMKI-STACYJKISAM0CH0D0WE-0TWIERANIE AUT
,  O P01234S

NAPRAWA SPRZEDAŻ W-w, ul. Gajowicka 96, tel. 0-604 57 5815,0-6021916 22

R  c  E  O

AUTO CZĘŚCI
D W O R Z E C  P S IE  P O L E  
W ro c ła w , ul. O o b ro s zy c k a  2  

te l/fa x . 0 7 1 /3 6 9 -2 7 -9 9  OP00612f

MERCEDES 230 124,1989 r.. 260 tys. km. 2300 ccm. platyno
wy metalic, ABS, ASD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, ozna
kowany, Mul-T-Lock, tempomat, wspomaganie, szeroka listwa, 
-17,000 zł. Pęcherzew, tel. 063/214-10-21,0609/59-27-48 
MERCEDES 230 124 E, 1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm'E + 
gaz, jasnobrązowy metalic, stan b. dobry, ABS, szyberdach, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, skórzana tapicerka, - 21.900 
zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
MERCEDES 230124 E, 1990 r., 210 tys: km, 2300 ccm benzy
na, czarny, 4 zagłówki, ABS, bez wypadku • 21.500 zł. Święcie
chowa, tel. 0601/93-03-85
MERCEDES 230 124 E, 1991 r., 156 tys. km, czerwony, ABS, 
centr. zamek, RO, el. reg. reflektory, hak, zagłówki tylne, alarm, 
wspomaganie, sprowadzony w całości, garażowany, szeroka 
listwa, • 28.000 zł. Oleśnica, tel. 0607/28-36-20 
MERCEDES 230 C-KLASSE, KOMBI, 1996 r., 82 tys. km, 2300 
ccm, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, AMG, alum. felgi, kli
matyzacja, automatic, 5-biegowy, I właściciel, alarm, - 56.000 
zł. Księginice, tel. 071/317-00-90,0602/79-40-47 
MERCEDES 230 SLK, 1997 r., 2300 ccm, srebrny metalic, kli
matyzacja, RM, stan b. dobry, - 81.000 zL Wrocław, tel. 
0601/70-15-80
MERCEDES 240 115 D, 1975 r., 2400 ccm, diesel, • 5.300 zl. 
Wrocław, tel. 071/348-12-87
MERCEDES 240123 D, 1977 r., 8 tys. km, zielony metalic, alum. 
felgi, nadkola, wspomaganie kier., pokrowce, tylna szyba ogrze
wana, RM *  4 głośniki, po remoncie kapitalnym silnika i bla
charki, kpi. dokumentacja, stan tech. idealny, • 5.800 zł. Choj
nów, tel. 076/818-68-57
MERCEDES 240 123,1977 r,, 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, wspomaganie kier., hak, szyberdach, RO, podłokietnik x 
2, - 5.000 zł lub zamienię na Forda Sierrę, Escorta. Opole, tel. 
0603/04-05-71
MERCEDES 240 KOMBI, 1978 r., 250 tys. km, 2400 ccm. die
sel, czerwony, stan dobry, wspomaganie kierownicy, - 4.800 zł. 
Opole, tel. 0502/52-07-62
MERCEDES 240 123D, 1978 r., 320 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
jasny, techn. sprawny, bez rdzy, 3 .stop', hak, • 5.000 zł lub 
zamiana na 130 lub 160D, w tej cenie. Nowa Ruda, tel. 

.074/872-54-29
MERCEDES 240123 D, 1978 r., biały, szyberdach, wspomaga
nie, alum. felgi (gwiazdy), hak, kwadratowe lampy, RO, - 4.300 

> zł. Wrocław, tel. 071/789-63-28,0600/26-51-13 
MERCEDES 240 123 D, COUPE, 1980 r., 200 tys. km, 2400 
ccm, diesel wszystkie el. dodatki, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
drewniane dodatki, -15.000 zł., tel. 0600/30-18-64 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, -10.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-80-10
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stanie b. dobrym, koła 15*, 
chromowane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, 
tapicerka ciemnoniebieska, - 7.100 zł lub zamienię na Merce
desa 207 do remontu. Kobierzyce, teł. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73 .
MERCEDES 240123 D KOMBI, 1982 r., 300 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, ciemne szy
by, wspomaganie, RO, kwadratowe lampy, możliwość zareje
strowania na 7 osób, podłokietnik, hak, relingi dachowe, • 5.900 
zł. Legnica, tel. 0600/34-23-27
MERCEDES 240 123 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, ciemny me
talic, stan silnika, blacharki i lakieru idealny, • 12.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-43-10
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, unikalny, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. 'szyby, drewniane wykończenie, stan b. dobry lub za
mienię, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0603/27-03-75 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, demnoszałwiowy metalic, sprowadzony w całości, kom
pletna dokumentacja, stan b. dobry, po remoncie zawieszenia, 
ważny przegląd, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek,

centralny zamek, eł. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
relingi dachowe, roleta, RM, drewno, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 36.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/782-21-37, 
0607/67-06-63
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 157 tys. km, beżowy, w kraju 
od 14 dni, oclony, sprowadzony w całości, bez wypadku, klima
tyzacja, ABS, webasto, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele z 
regulacją w 3 poziomach, centr. zamek, 5-biegowy, - 36.500 zł 
lub zamienię. Ścibórz 1a, tel. 077/431-30-45,0604/89-34-96 
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 173 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, wrzosowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
ASD, ASR, szyberdach, radio, wspomaganie hydrauliczne amor
tyzatorów, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 33.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-91-10
MERCEDES 250 E-KLASSE, 1993 r., 240 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, kość słoniowa, w kraju od 2 tygodni, oclony, zareje
strowany, bez wypadku, oryginalny lakier, welurowa tapicerka, 
5-biegowy, el. reg. reflektory, szyberdach, ABS, wspomaganie, 
stan idealny, - 34.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. 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). Bolesła
wiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
MERCEDES 250 124 D, 1993/94 r., 250 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, kolor kremowy, bez wypadku, silnik nowej genera
cji, poduszka powietrzna, ABS, szyberdach, centralny zamek, 
wspom. kierownicy, RO, 5-biegowy, serwisowany, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 32.900 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55:48-22 
MERCEDES 250124 D. KOMBI, 1994 r„ 120 tys. km, 2500 ccm, 
20V, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
szyberdach, el. otw. szyby, immobilizer, hak, - 49.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0601/58-34-68
MERCEDES 250124 D, 1994 r., 180 tys. km. 2500 ccm, diesel. 
20V, srebrny metalic, E-klasse, bogate wyposażenie (oprócz 
skórzanej tapicerki i klimatyzacji), - 54.000 zł. Jerka, tel. 
065/517-83-46,0602/88-16-83
MERCEDES 250 124 D, 1994/95 r., 137 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, czerwony, E-klassa, I rejestracja 95 r., bogate wy
posażenie, bez wypadku, stan idealny, kompletna dokumenta
cja, - 42.500 zł. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
MERCEDES 250124,1995 r., 156 tys. km, 2500 ccm, 20V, gra
fitowy metalic, kombi, serwo, ABS, poduszki pow., klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta, • 47.200 zł. Syców, 
tel. 0601/55*28-50
MERCEDES 250 124, KOMBI, 1995 r.. 2500 ccm, diesel. 20V. 
granatowy, 113 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, skóra, wszystkie 
el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, blokada, alarm, stan ideal
ny, - 43.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0604/31-96-53 
MERCEDES 250 D, 1995 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 20 
V, czarny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, koła 
zimowe, szyberdach, katalizator, - 51.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-13-03
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, ABS, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, - 46.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 260 124 E, 1986 r., 2600 ccm, biały, - 18.000 zł. 
Kalisz, tel. 0607/28-12-34
MERCEDES 260126,1987 r., 2600 ccm, benzyna stan średni, 
do poprawek, zaniedbany, zarejestrowany, przegląd, 5-biego
wy, szyberdach, centr. zamek, - .12.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 260 124 E, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metalik, stan silnika i blacharki dobry, automatic, ABS, nowa 
inst gazowa, el. reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, -16.000 
zl lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/781-89-78 lub, 
0501/94-29-07
MERCEDES 260124 E, 1988 r., 350 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalik, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, atrakc. wygląd, sprowadzony w ca-

15.06.2001 spis treści -  patrzstrona< 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA Q 23

http://www.autogielda.com.pl
http://www.auto-kozlowski.de
http://www.autogielda.com.pl


Mercedes-Benz
Autoryzowany Dealer

ASO TMCZ4K
■ Sp. z o.o.

SAMOCHOY UŻYWANE

marka/model pojazdu poi- — l i i i
BMW 330 Q 2000 3 300 et czerwony 149 000
Ford Winditir 1996 3 800 et wrzosowy 29 900
Ford WindsI jr 1996 3 800 et śliwkowy 29 000
Mercedes 124 1991 2 500 et brązowy 36 800
Mercedes 126 SIC 1989 4 200 et niebieski 39 900
Mercedes A 140 2000 1 400 et srebrny 43 000
Mercedes A 160 1999 1 600 et czarny 52 000
Mercedes A 190 2000 1 900 et niebieski 61 000
Mercedes C 220 Combi 199S 2 200 d srebrny 88 000
Mercedes C 200 Comp. 2000 2 000 et srebrny 140 000
Mercedes C 240 2000 2 600 et niebieski 130 000
Mercedes E 250 1991 2 500 d brązowy 36 500
Mercedes E 230 1997 2 300 et srebrny 78 000
Mercedes S140 1993 4 200 et czarny 76 000
Mercedes 312 Autobus 199S 2 900td 1czerwony 115 000
Mercedes 312 Autobus 1998 1 900 td czerwony 115 000
Mercedes tfto  110 8 osób 1997 2 300 td ! buty 59 000
Mercedes Vito 110 1998 2 300 td biały 53 000
Mitsubishi Uncer Combi 1993 1 600 et srebrny 14 600
VW Cołf 4 1999 1400 et zielony 37000

• obsługę przez profesjonalnie przygotowanych sprzedawców 
-możliwott sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w autoryzowanej stacji 

• moiliwoK sprowadzenia samochodu na zamówienie 
• moiliwott pozostawienia starego samochodu w  rozliczeniu za nowy 

- sprawdzenie legalnofcł^bchodzenia pojazdu 
• kredyty samochodowe 

•leasing
• współpracy z siecią dealerską w całej Police

W rocław , u l.  O lsztyńska 1 
(naprzeciw ko  C entrum  H andlowego Korona) 

te l. 0 71 /7  800 824, fax 7  800 821

łości, bez wypadku, alarm, - 16.500 zl. Byczyna, tel. 
077/413-45-58 lub, 0601/82-69-19 
MERCEDES 260 124 E, 1989 r., srebrny metalic, I właściciel, 
alum. felgi, stan techn. b. dobry, - 19.500 zł. Trzeboszowice, 
gm. Paczków, tel. 077/431-57-48 
MERCEDES 260124 E, 1989 r., 204 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, popielaty metalic, I właściciel, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, wspomaganie, ABS, alum. felgi, stan techn. b. dobry, RO, 
-18.900 zł lub zamienię na mniejszy. Trzeboszowice, gm. Pacz
ków, tel. 077/431-30-67
MERCEDES 260 E, 1989/94 r., 3000 ccm, benzyna, czarny dia
mentowy, automatic, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, drewniane dodatki, aluminiowe felgi 17’ , nadwozie 
C-Klasse, - 22.000 zł. Świdnica, teł. 0603/99-32-51 
MERCEDES 280 123, 1981 r.. biały, stan b. dobry, • 4.500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-14-35
MERCEDES 280 SE, 1983 r., 180 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, centralny zamek, na białych tablicach, stan ide
alny - 3.000 DEM. Wałbrzych, teł. 074/840-80-31,0600/55-15-45 
MERCEDES 280 126 SE, 1985 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, skóra, drewno, ABS, el. otwierany szyberdach, auto
matic, aluminiowe felgi, lotka ze .stopem’ , radioodtwarzacz z 
panelem, zielone szyby, stan dobry, - 15.000 zł. Wocław, tel. 
071/787-44-84 po godz. 16
MERCEDES 280124 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 C, 1994 r., 50 tys. km, 2800 ccm, czarny, skó
rzana tapicerka, klimatyzacja, podgrz. fotele, alum. felgi, pełne 
wyposażenie el., zadbany, atrakc. wygląd, garażowany, - 38.000 
zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/41-85-88

KLIMATYZACJE
SAMOCHODOWE

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

N A P E Ł N IA N IE  I
GASTAL

A U TO R Y ZO W A N Y  SER W IS
W-w, ul. Rakowa 52, tel. 071/326 21 65 

0-601 748 306

MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm, V6, 
stalowy metalic, skóra, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja,- 
ABS, pełne wyposażenie elektryczne, automatic, alarm, drew
no, aluminiowe felgi, - 43.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
MERCEDES 300 116 D, 1974 r., 3000 ccm, diesel, czerwony, 
technicznie sprawny, brak przeglądu, - 1.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/78-89-06
MERCEDES 300116,1977 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, bla- 
charka do remontu, silnik i podzespoły w b. dobrym stanie, - 
4.200 zł lub zamienię. Mieroszów, tel. 074/845-11-56, 
0605/11-19-63
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., zielony metalic, hak, wspoma
ganie, el. otw. szyby, - 4.500 zł. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 
071/398-85-61
MERCEDES 300 123D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, - 5.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/735-55-77 
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, złoty meta
lic, wzbogacona wersja, ABS, wspomaganie kier., tempomat, 
centralny zamek, 4 zagłówki, drewno, reguł, reflektory, alumi
niowe felgi, RM, hak, po remoncie silnika i blacharki, zadbany, 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-43, 
0602/66-24-36
MERCEDES 300 123,1979/80 r ,  3000 ccm, diesel po remon
cie, - 5.500 zł lub zamienię na inny, może być droższy. Oleśni
ca, tel. 071/314-48-81,0607/56-13-98 
MERCEDES 300126 SE, 1980 r., 3000 ccm, diesel, kolor grafi
towy metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, z urzę
du celnego, nie eksploatowany w kraju, - 11.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/85-37-64
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 240 tys. km, 3000 ccm, zielo
ny, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., stan sil
nika dobry, po remoncie blacharki, - 6.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MERCEDES 300 123 D, 1981/82 r., 3000 ccm, diesel, niebie
ski, po remoncie kapitalnym blacharki, po remoncie silnika i la
kierowaniu, nowe zawieszenie, nowy akumulator, wspomaga
nie, RO ♦ głośniki, alum. felgi, automatic, niklowane dodatki, 
stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/841-03-31,0604/83-74-39
MERCEDES 300 123 D, 1981/91 r., 3000 ccm, diesel, biały, 
nowe opony, centr. zamek, RO, 5-biegowy, stan b. dobry, • 
10.000 zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93,0605/62-00-07 
MERCEDES 300123 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, tel. 071/346-40-69 
MERCEDES 300 123 D, 1982 r., diesel, złoty metalic, centr. 
zamek, szyberdach, hak, wspomaganie, garażowany, dużo no
wych części (oleje, klocki, wtryski, łożyska), oszczędny, właści
ciel niepalący, - 9.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-84, 
0604/24-54-92
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 230 tys. km, kremowy, weba- 
sto, ABS, drewniane dodatki, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, automatic, podg. fotele, 2 podłokietniki, centr. zamek, 
oznakowany, alarm, alum. felgi *  felgi stalowe z oponami zimo

wymi, książka serwisowa, • 20.500 zł. Proszkowice, tel. 
071/390-77-93,0605/62-00-07
O  MERCEDES 300 124 D, 1986 r. wspomaganie, 

centr. zamek, szyberdach, - 17.900 zl lub zamie
n ię , Żary, u l. O krze i 9, te l.  068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026251

MERCEDES 300 124 E, 1986 r., 186 tys. km, złoty metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, serwo, ABS, centr. 
zamek, alum. felgi (3-ramienne), stan dobry, automatic, atrakc. 
wygląd, dużo części zamiennych, kpi. dokumentacja, -16.200 
zł. Dębno, woj. zachodnio-pomorskie, tel. 0503/06-38-17 
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 3000 ccm, benzyna, czerwo
ny, klimatyzacja, skóra, ABS, ARS, centralny zamek, alum. fel
gi, drewno, kpi. dokumentacja, - 15.900 zł lub zamienię. Wał
brzych, tel. 074/843-43-65,0604/87-95-01 
MERCEDES 300124 D, 1987 r , 190 tys. km, grafitowy metalic, 
ABS, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, Mul-T-Lock, • 17.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-91-07,0603/33-73-96 
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
5-biegowy - 22.500 zł lub zamienię na mniejszy. Kępno, tel. 
062/782-81-01,0601/71-95-63
MERCEDES 300 126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-83-01 
MERCEDES 300124 D, 1988 r., 210 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
granatowy, stan b. dobry, - 21.900 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300124 D, 1988 r., 270 tys. km, 3000 ccm, czarny 
metalic, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, zagłówki tylne, alum. 
felgi, 5-biegowy, - 19.500 zł. Wałbrzych, tei. 0607/53-81-60 
MERCEDES 300124 E, 1988 r., 176 tys. km, 2932 ccm, benzy
na, szary metalic, kpi. dokumentacja, ABS, ASD, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie elektr. oprócz skóry, garażowany, stan b. 
dobry, zadbany, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-43-84 
MERCEDES 300 126 SEC, 1989 r., 3000 ccm, turbo D pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 33.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-43-83,0601/99-78-10
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., jasnoniebieski metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, RM, 5-bie
gowy, • 23.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/67-86-93, 
075/734-72-65
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 216 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, jasnoniebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, alum. felgi, w kraju od m-ca, stan b. dobry, • 25.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-04-08
MERCEDES 300 124,1991 r„ 180 tys. km, turbo D, grafitowy 
metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie oprócz skóry, ABS, 
ASD, klimatyzacja, stan b. dobry, • 36.000 zł lub zamienię. Bo
lesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 300 124 D, KOMBI, 1991 r., 3000 ccm, turbo D. 
czarny, centr. zamek, automatic, ABS, ASD, klimatyzacja, sze
roka listwa, termometr zewnętrzny, el. otw. szyby, alarm, alum. 
felgi, hak, - 33.000 zl lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
0609/42-00-31
MERCEDES 300124 D, 1991 r., 3000 ccm, granatowy metalic, 
ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, - 30.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0602/35-36-37
MERCEDES 300 124D, 1991 r., 24 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szarozłoty, przerobiony na E-Klasse, Webasto, szeroka listwa, 
3 .stop*, alum. felgi gwiazdy, nowe opony, szyberdach el., hak, 
• 34.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-29-97,0604/25-71-95 
MERCEDES 300 124 D, 1991/92 r., 200 tys. km. 3000 ccm, 
diesel, czerwony, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, ABS, 5-biegowy, alum. felgi, automatic, - 26.500 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0604/08-40-56 
MERCEDES 300124,1992 r., 250 tys. km, 3000 ccm, turbo D, 
szary metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, 
alarm, immobilizer, wspomaganie, drewno, - 37.500 zł. Mala
nów, tel. 063/288-31-17,0503/67-36-71 
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

czarny metalic, E-klasse, automatic, centr. za
mek, ABS, podwójna klimatyzacja, ei. otw. szyby 
i szyberdach, skórzana tapicerka, podgrz. fote
le, alum. felgi, RM ze zmieniaczem CD, bez w y
padku, stan idealny, • 39.500 zł. Wrocław, tel. 
0 71 /343-94-00  w ew n . 253, 0603/79-87-48 
01024021

MERCEDES 300124 D KOMBI, 1992 r., 198 tys. km. 3000 ccm, 
diesel centr. zamek, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., RM, 
szeroka listwa, relingi dachowe, - 36.000 zł. Kunice, tel. 
076/857-58-13,0603/93-97-53,0603/06-64-71 
MERCEDES 300124 D, 1992 r., 238 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. otwierany szyberdach, ABS, radioodtwarzacz, alarm, 
nowe felgi aluminiowe Borbet, kupiony w salonie w kraju, II wła- 
ściciel, serwisowany, garażowany, - 37.000 zł lub zamienię na 
tańszy, do 15.000 zł. Wrocław, teł. 0501/56-48-90 
MERCEDES 300 SŁ, 1992 r., czarny, bez wypadku, stan b. do
bry, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, perlowoczarny metalic, klimatyzacja, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, 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. 18,0601/77-21-51 
MERCEDES 300, 1997 rn 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, 
klimatyzacja, RM, stan b. dobry, - 87.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
MERCEDES 320124 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. Żary, tel. 
068/374-26-24, 0603/57-38-56 lub Niemcy,
0049/17-34-08-97-94
MERCEDES 320 E, 1997 r., 155 tys. km, srebrny metalic, pełna 
opcja wyposażenia, na zamówienie dla dyplomatów (40 dodat
ków), bez wypadku, książka serwisowa ASO Zabrze, -110.000 
zł. Opole. tel. 077/474-51-21,0604/58-31-57 
MERCEDES 320 CLK, 1998 r.. 3200 ccm, grafitowy metalic, 
automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skórza
na tapicerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system 
Parktronic, elektroniczna klimatyzacja, cena -140.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/61-27-72 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AC0216 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 420 126 SEC, 1991 r., 165 tys. km, 4200 ccm, 
wtrysk, szary metalic, skórzana tapicerka w kolorze wiśniowym, 
pełna opcja, alum. felgi nowe, opony 235/65 R16, - 44.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-43-83,0601/99-78-10 
MERCEDES 500126 SEL, 1987 r., 280 tys. km, 5000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, pełne wyposażenie, • 20.000 zł. Kościan, 
tel. 065/512-95-14
MERCEDES 560 SEL 126,1986 r., 124 tys. km, 5600 ccm. V8, 
zloty metalic, klimatyzacja, poduszka pow., ASR, wspomaga
nie, centr. zamek, alum. felgi 16*, 2 podlok., oznakowany, auto
matic, drewno, bordowa skóra, tempomat, Mul-T-Lock, 4 el. otw. 
szyby, el. szyberdach, fotele, kierownica i zagłówki, nabywca 
zwoln. z opł. skarbowej, -19.999 zł lub-zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65

M IT S U B IS H I
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, srebr
ny 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, kpi,, 
dokumentacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, 
el. otw. szyby. el. reg. lusterka, alarm, RM, stan b. dobry, • 27.300 
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-71-38 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 102 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, ABS, RO, z pełną 
dokumentacją, - 24.900 zł. Legnica, tel. 0603/51-91-32 
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm. zielo

ny, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek, el. n $ r r  
lusterka, alarm, - 32.000 zł. Wrocław, teł. 0603/63^2^33°* ̂  
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 45 tys. km,"1900 ccm, TDi, 
czarny metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 8 
MITSUBISHI COLT, 1979 r., 1400 ccm, benzyna, biały, - 2.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/877-32-80
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, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
nowy model, sprowadzony w całości w 1997 r., I właściciel, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, immobilizer, - 19.800 zł lub 
zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81 -67,0604/35-69-74 
MITSUBISHI COLT, 1997 r., 91 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, kpi. dokumentacja, serwisowany, alum. felgi, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, RM, stan b. 
dobry, - 20.900 zł. Wiązów, tel. 0600/32-69-05 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 2000 ccm, 16V, niebieski me
talic, sprowadzony w całości na mienie przesiedleńcze, gara
żowany, stan techn. i karoserii idealny, ABS» klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, pełne wyposażenie oprócz skóry, zadba
ny, -  15.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431 -76-76 po 
godz. 20,0604/67-97-14
MITSUBISHI ECLIPSE, 1994 r., 1997 ccm, srebrny, nowy mo
del, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, 
radio + odtw. CD, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-49-99, 
071/338-41-48
MITSUBISHI ECLIPSE SPIDER GS CABRIO, 1998 r., 45 tys. 
km, 2400 ccm, benzyna, perlowoszary metalic, wersja sporto
wa, 4-drzwiowy, el. otwierany miękki dach, pełne wyposażenie, 
klimatronic, stan b. dobry, - 68.000 zl lub zamienię na inny, do
30.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-95,0601/74-41-98 
MITSUBISHI GALANT, 1979/80 r., 182 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory, nowe opony 
Goodyear, gumy całego zawieszenia, alum. felgi 15 Evo, ABS, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie elektr., 
radio + zmieniacz 6 CD, alarm + podlokietnlk, atrakc. wygląd, - 
12.500 zl lub zamienię. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/64-09-98
MITSUBISHI GALANT, 1982 r., 2300 ccm. turbo D po remon
cie, do złożenia, - 1.500 zł. Mojesz 42, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
MITSUBISHI GALANT. 1984 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, dużo części zamiennych, • 3.500 
zł. Żary, tel. 068/375-06-07
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, szary me
talic, instal. gazowa, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. za
mek, - 3.000 żł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-95-01 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r„ 1800 ccm, turbo D, szary meta
lic, wspomaganie kier., obrotomierz, welurowa tapicerka, el. reg. 
lusterka, b. ekonomiczny, kołpaki, stan dobry, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1985 r„ 2000 ccm, benzyna *  gaz, ko
lor stalowy metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
nie wymaga napraw, - 6.200 zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, 
tel. 0604/75-81-73
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 218 tys. krri, 1996 ccm, benzy
na, brązowy metalic, stan dobry, rej. do końca roku - 4.800 zł 
lub zamienię na dostawczy. Głogów, tel. 0607/41-15-74 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, brązowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, na bia
łych tablicach -, - 3.500 zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, I właściciel, wspom. kierownicy, 
intercooler, stan b. dobry, - 6.300 zł. Świebodzice, teł. . 
074/850-88-76
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm. TD, beżowy metalic,
II właściciel w kraju, RO, nowe opony, nowy akumulator, kupio
ny z urzędu celnego, - 7.000 zl. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-53-24
MITSUBISHI GALANT, 1991 r„ 1800 ccm, zielony metalic, ka
talizator, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, 4-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, zadbany, kpi. dokumentacja, - 10.800 zł. 
Lubin, tel. 076/844-35-22
MITSUBISHI GALANT, 1991 r„ 136 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, stan b. dobry, •
11.000 zł. Lubin, tel. 0607/34-19-35
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 163 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy, zadbany, wspomaganie, el. otw. szyby (x4), el. 
reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, reg. kierowni
ca, oszczędny, -11.500 zl. Wrocław, tel. 071/342-10-15 
MITSUBISHI GALANT GLSI, 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna *  gaz, zielony metalic, wspomaganie kier., ABS, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, centr. 
zamek, alarm, el. podgrzewane siedzenia, RO + odtwarzacz 
CD, • 20.500 zł. Miłkowice, tel. 076/857-02-91 po godz. 17 
MITSUBISHI LANCER, 1981 r., 1400 ccm, kolor grafitowy me
talic, stan b. dobry, bez rdzy, 4-drzwiowy, atrakc. wygląd, -1.800 
zł. Paczków, tel. 0603/36-63-27
MITSUBISHI LANCER, 1983 r., 1600 ccm, benzyna hak, reg. 
kierownica, - 3.500 zł lub zamienię na mniejszy. Krapkowice, 
tel. 0608/89-83-17,077/466-24-75 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1983 r., 1200 ccm, brązowy 
metalic, stan b. dobry silnika, podzespołów i zawieszenia, stan 
dobry blacharki, po remoncie, stan dobry, łamana kierownica, 
nowe opony, oszczędny 61/100 km, zarejestrowany do 04.2002 
r, - 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-02-96 
MITSUBISHI LANCER; 1987 r., 1800 ccm, diesel, szary meta
lic, składak 1996 r, - 5.800 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-53 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r„ 168 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, gara
żowany, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 4.900 zl. Pilawa 
Górna, gm. Dzierżoniów, tel. 0602/53-50-17 po godz. 15 
MITSUBISHI LANCER. 1990 r., 116 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach,
-11.000 zł. Krzywosądów, tel. 062/761-53-70, 0602/34-69-82 

. MITSUBISHI LANCER, 1990/95 r., 178 tys. km, 1800 ccm, die
sel, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, reg. wysokość pa
sów, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RO, ’ 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, nowe tablice rejestr., możliwe 
raty lub sprzedaż przez komis, - 10.700 zł. Leszno, tel. 
065/527-02-25,0605/74-05-41.
MITSUBISHI LANCER, 1991 r„ 147 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski metalic, 4 WD, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, reg. kierownica, hak, 5-drzwiowy, nowy lakier, -
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-drzwłowy, 5-biegowy, zadba
ny, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 
dzielone tylne siedzenia, reguł. wys. mocowania pasów, reg. 
kierownica, ciemne szyby, stan idealny, • 13.000 zł. Zielona 
Góra, 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. Lubań, 
tel. 075/722-40-06

H uta Jap o ń sk ie I koreańskie
c z ę ś c i ,  s e r w is  b la c h a r s tw o  (

AUTOSERWIS-SAKOWICZ, Wrocław, ul. Klaczki 31 
poii787 tel. 325-33-71, 326-08-04, 0-601 839 039

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, 1992 r., 200 tys. km, 3000 ccm, V6 24V, 
grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, pełne wyp. elektr., 
centr. zamek, immobilizer, radioodtwarzacz, zestaw głośno 
mówiący .Philips”, • 24.000 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, 
tel. 0605/03-61-20
MITSUBISHI SPACE RUNNER MINIVAN, 1995 r., 122 tys. km, 
2000 ccm, turbo D, granatowy, 5-osobowy, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, centr. zamek, el. otwierany szyberdach, el. reg. 
lusterka, relingi dachowe, ekonomiczny, kompletna dokumen
tacja, - 24.700 zł lub zamienię na dostawczy, skrzyniowy, z plan
deką lub inny. Opole, tel. 0604/87-77-67 
MITSUBISHI SPACE STAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
komputer, - 33.900 zł. Kiełczów, tel. 071/398-83-19, 
0502/38-67-59
MITSUBISHI SPACE STAR, 1999/00 r., 1300 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABD, 
SRS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kupiony w salonie, serwi
sowany, homologacja fabryczna, 5 miejsc, możliwość leasingu 
lub kredytu, - 30.900 zł + VAT. carpool@poczta.onet.pl, Kalisz, 
tel. 062/757-64-92, 764-59-87, 0602/78-41-66

NISSAN
NISSAN, 1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany, - 14.000 zł. 
Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00525 www.autogiel- 
da.com.pl)
NISSAN 200 SX, 1990 r.. 1800 ccm, turbo, czerwony, ABS, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 13.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
0604/88-52-31
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo, 16V, czerwony me
talic, alarm ♦ pilot; el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. 
zamek, intercooler, 169 KM, - 14.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-40-91
NISSAN 200 SX, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
czerwony metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
pełne wyposażenie el., alarm, aluminiowe felgi, turbo interco
oler, 180 KM, sportowe coupe, stan b. dobry, - 15.500 zł lub 
zamienię na Toyotę Corołlę, 1991/92, 1.6 16V. Wambierzyce, 
tel. 074/871-90-86
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport ukł. wydecho
wy, - 18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento albo Passa
ta). Wrocław, tel. 0605/06-90-68,071/398-18-86 po godz. 17 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 128 tys. km, 1800 ccm, turbo, czerwo
ny, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, alarm, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, spoilery, obniżony, I wła
ściciel w kraju, stan dobry, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-67-26
NISSAN 200 SX, 1994 r„ 96 tys. km, 2000 ccm, turbo E, czer
wony, 200 KM, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi, stan b. dobry, model S-14, - 29.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/73-05-77
NISSAN 200 SX, 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm. 16V turbo E. 
perłowozielony, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, skóra, 
drewno, aluminiowe felgi, dużo dodatków, - 81.000 zł lub za
mienię. Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA, 1996 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, RO, 
garażowany, - 26.800 z ł.., tel. 0501/55-76-20 
NISSAN ALMERA, 1996 r., 55 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, serwo, reg. kierownica, el. reg. lusterka i reflektory, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ekonomiczny^- 27.500 
zl. Pisarzowice, gm. Kobyla Góra, tel. 062/731-60-02 po,godz. 16 
NISSAN ALMERA SEDAN, 1997 r., 26 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 27.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-11-15, 
0606/75-05-36

wa, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, • 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-19-39, 0504/93-62-95 
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 166 tys. km, 3000 ccm, V6, ben
zyna, bordowy metalic, kpi. dokumentacja, centr. zamek, kli
matyzacja, wspomaganie, alum. felgi, tempomat el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, antena, stan idealny, -13.800 
zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 0601/17-06-01 
NISSAN MAXIMA, 1994 r.. 3000 ccm, granatowy, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, - 
29.900 zl. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 160 tys. km, benzyna, biały, pełne 
wyposażenie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-22-30 
NISSAN MAXIMA QX, 1995/96 r., 38 tys. km, 2000 ccm, V6, 
24V, benzyna, perłowozielony, serwisowany,- klimatronik, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i antena, RO, system Bose, SRS, 
wspomaganie kier., alum. felgi, stan idealny, - 37.500 zł lub 
zamienię na Opla Astrę, 96/98r.. Strzegom, tel. 0605/83-10-50, 
0503/32-90-31
NISSAN MAXIMA QX, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, ciemno
zielony metalic, welurowa tapicerka, klimatronic, elektryka, ku
piony w serwisie Nissana w Niemczech, pełna dokumentacja, 
dwa komplety kluczyków i pilotów, - 50.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-55-75 lub 0604/98-39-30 
NISSAN MICRA, 1986 r. automatic, na białych tablicach, 450 
DM. Opole, tel. 0604/31-91-22
NISSAN MICRA, 1990 r., 100 tys. km, 1200 ccm, niebieski, ra
dio, szyberdach, na białych tablicach, stan b. dobry -1.100 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68
NISSAN MICRA, 1992 r., 103 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, RM, 3-drzwio
wy, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, na białych tabli
cach, • 3.500 zl lub zamienię na telewizor panoramiczny, 100 
Hz, inne prop.. Wrocław, tel. 0601/70-22-65
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NISSAN MICRA. 1993 r„ 98 tys. km. 1000 ccm, 16V, zielony 
metalic, stan b. dobry, -13.700 zl lub zamienię na tańszy samo
chód. Opole, tel. 0608/22-93-38
NISSAN MICRA, 1995 r., 76 tys. km, 1000 ccm, 16V, seledyno
wy, kpi. dokumentacja, poduszka powietrzna, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, - 15.900 zł lub zamienię na motocykl. Wał
brzych, tel. 0604/72-64-82
NISSAN MICRA, 1995/96 r., 93 tys. km, 998 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, -16.700 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-60-98,0608/52-84-91 
NISSAN MICRA, 1996 r., 66 tys. km, 1000 ccm, 16V, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, centr. zamek + pilot, stan idealny, RO ♦ kpi. opon zimo
wych, - 17.500 zł. Kalisz, tel. 062/765-34-38 po godz. 17, 
0601/31-23-86
NISSAN MICRA, 1996 r., 29 tys. km, -1000 ccm, 16V, zloty me
talic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, RO, reg. kierow
nica, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, alarm, bez wypadku, książ
ka serwisowa, aktualny przegląd, - 20.500 zł lub zamienię na 
tańszy, Forda Fiestę z 1991 r.. Wałbrzych, tel. 074/665-88-03 
NISSAN MICRA, 1997 r ,  30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 16V, 
niebieski metalic, zderzaki, klamki i lusterka w kolorze srebrny 
metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, 5-drzwiowy, RO, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 18.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-24-61,0606/48-30-41 .
NISSAN PRAIRE, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, hak, rozsuwane drzwi boczne, stan
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NISSAN ALMERA, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
zielony metalic, alarm, centr. zamek, el. reg. reflektory, luster
ka, RO Sony, immobilizer, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-03-31
NISSAN ALMERA, 1997 r., 72 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie- 

- ski, klimatyzacja, el. reg. lusterka, obrotomierz, alum. felgi, 2 
pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie kier, - 26.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/37-93-45
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, el.-reg. luster
ka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, obroto
mierz, ciemne szyby, - 28.500 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989 r., 2000 ccm. benzyna, be
żowy metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, reg. kierownica, atrakc. wygląd, stan dobry, - 
9.000 żł lub zamienię na busa, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0502/21-14-07
NISSAN CHERRY, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, - 3.700 zł. 
Opole, tel. 0602/74-68-28
NISSAN MAXIMA, 1989/92 r., 164 tys. km, 3000 ccm, brązowy 
metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, skóra, ABS, tempomat, . 
pełne wyposażenie elektryczne, - 16.000 zl lub zamienię na 
dostawczy. Jelenia Góra, tel. 075/752-62-64 do godz. 14, 
0607/34-29-68
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 144 tys. km, 3000 ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, instala
cja gazowa, ładny wygląd, zadbany, - 19.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-12-33
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 170 tys. km, 3000 ccm, V6, niebie
ski metalic, wszystkie dodatki elektr., klimatyzacja, inst. gazo-
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b. dobry, - 7.300 zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/48-25-32
NISSAN PRAIRE, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk mini-van, 4 WD, 
stan dobry, • 6.500 zl lub zamienię. Kalisz, tel. 062/760-01-05 
NISSAN PRAIRE, 1992 r. pełne wyposażenie, klimatyzacja, • 
20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-04-19 wieczorem 
NISSAN PRAIRE VAN, 1992 r., 183 tys. km, 1974 ccm, benzy
na, srebrny metalic, szyberdach, alum. felgi, drzwi boczne roz-’ 
suwane, RO, centr. zamek, el. otw. szyby, sterowane światła, 
el. reg. lusterka, zimowe opony, stan b. dobry, - 27.000 zł. Lu
bawka, tel. 075/741-17-65
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 168 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, RO, el. reguł, antena, szyber
dach, nowe opony letnie, opony zimowe z felgami, • 14.000 zl. 
Bolesławiec, teł. 075/732-51-23
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, RO, halogeny, - 10.500 Zł. Góra, tel. 0502/39-09-69 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 195 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, błękitny metalic, wspomaganie, 5-biegowy, I właściciel, 
stan b. dobry, - 12.800 zł. Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
NISSAN PRIMERA GT, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, szyberdach, alum. felgi, ABS, -13.000 zł. V\fro- 
cław, tel. 071/362-27-09
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 154 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
immobilizer, alarm, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, radiood
twarzacz, serwisowany, stan b. dobry, -15.000 zł. Legnica, tel. 
0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm. 
16V, czarny, alarm + pilot, centr. zamek, inst gazowa, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/787-47-90,0603/85-13-81 
NISSAN PRIMERA, 1992/93 r., 151 tys. km, 1600 ccm. SLX, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, centr. zamek, przywieziony w całości 1994 r. + kpi. opon 
zimowych - 14.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-50-76, 
0607/23-81-48
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, w kraju od 7 dni, • 15.500 zl. Lesz
no, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17,0609/45-99-56 
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1993 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, RM, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, reg. 
kierownica, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -16.800 
zł. Kłodzko, tel. 0502/04-39-54
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1993/94 r„ 82 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby i lusterka, szyberdach, immobilizer, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, sprowadzony w całości, I właściciel, - 
16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-83-16 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r ,  78 tys. km, 1600 ccm. 
16 V, szary metalic, pełny wtrysk, centr. zamek, wspomaga
nie, immobilizer, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, lotka z tyłu,
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sprow. w całości, garażowany, stan b. dobry - , t 6 . L e 
gnica, tel. 076/722-85-18 5 5
NISSAN PRIMER A, 1994 r.. 110 tys. km, 2000 ccm. 16V. bia
ły, ABS, wspomaganie, el. r.eg, lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 15.000 zl lub 
zamienię., tel. 0607/24-12-44
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 148 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, • 22.500 zł. Rudna, tel. 
076/749-39-12,076/749-98-33
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie, centr. zamek, reg. kierownica, 
alum. felgi, kupiony w salonie, immobilizer, garażowany, II 
właściciel, - 18.000 zł., tel. 0503/83-42-32 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1995 r., 108 tys. km, 2000 ccm, 
szary metalic, ABS, centralny zamek, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 27.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-11-86 
NISSAN PRIMERA, 1995/96 r., 70 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji • 25.000 zł lub zamienię na droższy (Ford Focus, 
1999/2000 r.) albo inne propozycje. Milicz, tel. 0607/22-45-40 
NISSAN PRIMERA. 1996 r., 64 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
zielony metalic, I właściciel w kraju, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, poduszka pow., RO + głośniki, - 27.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-28-56 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, turbo 0, 
czerwony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi, ABS, RO, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, • 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61. 
0606/48-30-41
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 
16V, kolor morski metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, wspomaganie, relingi, roleta, welurowa 
tapicerka, - 37.000 zł. Syców, tel. 062/785-44-46 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, złoty me
talic. 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, wspomaga
nie, radio + 6 głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. 
zamek, halogeny, kupiony w salonie, serwisowany, - 50.500 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
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, biały, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek 
♦ pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromo
wane klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 34.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
NISSAN SERENA, 1994/95 r., 94 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, 7-osobowy, 130 KM, el., wspomaganie 
kier., sprzęgła i hamulców, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, 2 szyberdachy, RM, ABS, centralny zamek, • 28.900 
zł lub zamienię ha osobowy, diesel'. Jelenia Góra, tel. 
075/755-48-54
NISSAN STANZA, 1982 r., 199 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, • 1.300 zł. Głogów, tel. 0601/24-92-86 
NISSAN STANZA, 1982 r „  184 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, rozkładane fote
le, RO Hitachi, garażowany, 5-biegówy, obrotomierz, wspo-. 
maganie kier., po remoncie Blacharki, • 4.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-12-83,0502/33-90-19 
NISSAN STANZA, 1983 r., 177 tys. km, 1600 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 STANZA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
po remoncie blacharki, tylne szyby uchylane, dzielona tylna 
kanapa, stan opon dobry, hak, oszczędny, garażowany, -
4.100 zł lub zamienię na motocykl japoński, ścigacz, w tej 
cenie. Jelenia Góra. tel. 075/642-12-51, 0503/98-20-20 
NISSAN SUNNY B11,1982 r., 270 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna Pb/, srebrny, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, dzielo
ne tylne siedzenia, nowy. pasek rozrządu, pierścienie, pom
pa paliwa, tarcza sprzęgła, blacharka do remontu, • 1.250 
zl. Legnica, tel. 076/855-26-32,0606/31-61-42 
NISSAN SUNNY. 1984 r., 1470 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, - 3.100 zł. Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-96-75
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, szałwiowy, 4-drzwiowy, przegląd do 04.2002 r, - 4.900 
zł lub zamienię. Jugowice, gm. Walim, tel. 074/845-32-10 
NISSAN SUNNY, 1986 r., 169 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
srebrny metalic, - 5.500 zł. Sobótka, tel. 071/391-05-66 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1986 r., 25 tys. km, 1700 ccm, die
sel, granatowy metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowe 
opony, 5-biegowy, hak, RM, stan b. dobry, - 5:500 zł. Strze- 
szów, tel. 071/312-83-16
NISSAN SUNNY, 1987 r., 165 tys. km, 1600 ccm, 16V, sele
dynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, 
dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 7.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/832-33-75 po godz. 16 
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 SEDAN, 1988 r., 75 tys. km, 1700 ccm, die
sel, szary metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, oszczędny, za
dbany, hak, - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1989 r., 1700 ccm, diesel, złoty 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.600 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-75-07 po godz. 20, 0608/67-^9-31 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 102 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, 
inst. gazowa, RM, wyposażenie standardowe, - 10.800 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-41-32, 0604/08-36-62 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990/91 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, grafitowy metalic, sprowadzony w całości, RO, •
10.900 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76, 
0601/75-14-17
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, 16V, wtrysk, 
srebrny męlalic, 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, RM, el. reg. 
reflektory, kpi. dokumentacja, • 13.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY KOMBI, 1992 r../2000 ccm, diesel, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. reg. re
flektory, relingi dachowe, nowe klocki, reg. kierownica i fotel 
kierowcy, • 16.500 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, kolor grafi
towy metalic, kupiony w salonie, alarm, oznakowany, RO +. • 
głośniki, nowe opony, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, garażowany, nowe przednie zawieszenie, kierowca nie
palący, II właściciel, - 15.000 zł. Jawor, tel. 076/870-48-10 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1993 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 
16V, benzyna, czerwony, 4-drzwiowy, opony Michelin, ser
wisowany, kupiony w kraju, RO, pokrowce, alarm, stan b. 
dobry, - 15.800 zł lub zamienię na busa w tej cenie. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0608/80-76-79 
NISSAN SUNNY LX, 1993 r., 105 tys. km, 1400 ccm, 75 KM, 
16V, morskozielony, I rejestracja w 94r., w kraju od 96r., ser
wisowany, wspomaganie kier., katalizator, dodatkowe świa
tło .stop*, alarm, 2-drzwiowy, RO, garażowany/ stan b. do
bry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-92-79,0501/40-99-68 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, 5 drzwio
wy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1996 r., 88 tys. km, 1400 ccm, 16V, perło- 
woniebieski, stan idealny, wspomaganie kier., centr. zamek/ 
el. otw. szyberdach, immobilizer, spoiler ze .stopem*, książ
ka serwisowa, kpi. dokumentacja, - 20.000 zł. Głogów, tel. 
0503/39-03-44
NISSAN SUNNY KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
nowe opony, tarcza sprzęgła i docisk, oszczędny, bez korozji, •
5.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-93-06,0603/29-45-65

O LTCIT
OLTCIT CLUB, 1990 r., 1100 ccm, czerwony, -.1.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0604/75-81-73
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 z). Wrocław, tel. 
071/357-89-67

OPEL
0  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 z W roławia do Belgii, k ilka  ty 
sięcy aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Infor
m ac ja , te l.  071 /353-26-37 , 065/543-74-44, 
0601/70-67-46 01033221

OPEL AGILA, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebrny, 
2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, elektryka, radio, bez wy
padku, kupiony w salonie, opony zimowe, podłokietnik przedni,
• 35.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-64 po godz.18 
OPEL ASCONA B, 1977 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan dobry ♦ drugi na części, • 2.100 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/761-74-34
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
hak, obrotomierz, -1.000 zl. Gostyń, tel. 065/572-54-68 
OPEL ASCONA, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, OHC + gaz, tur
kusowy, hak, szyberdach, pokrowce, RO, aktualny przegląd i 
ubezpieczenie, w ciągłej eksploatacji, nadwozie do poprawek 
blacharskich, stan dobry + części, - 1.500 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-91-65 po godz. 15
OPEL ASCONA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, biały, instalacja 
gazowa, stan dobry - 2.700 zł. Chojnów, tel. 076/819-13-08, 
0608/58-24-26
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zloty meta
lic, szyberdach, alum. felgi, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. doku
mentacja, stan dobry, - 3.200 zł. Raciborowice Górne, tel. 
076/818-97-37
OPEL ASCONA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna sedan, 4-drzwio- 
wy, instalacja gazowa, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, nowa 
tapicerka, nowy ukł. hamulcowy, stan dobry, • 2.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 0607/57-86-25
OPEL ASCONA SEDAN. 1983/84 r., 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic. 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator 
(gwarancja), po remoncie silnika, hak, radio, zadbany, stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, ory
ginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.100 z ł, do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 124 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, 4-drzwiowy, po remoncie blacharki i sil
nika, inst gazowa, ekonomizer, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, stan techn. dobry, • 4.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73*41-72,0605/64-87-09
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, inst. gazowa, hak, 2 nowe opony, 5-biegowy, nowy 
akumulator, - 4.100 zł. Bolków, tel. 0604/17-95-67 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 158 tys. km, 4300 ccm, ben
zyna, 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, diesel, niebieski metalic, 
po lakierowaniu, nowy akumulator, alum. felgi, tylna szyba ogrze
wana z żaluzjami, atrakc. wygląd, - 4.700 zł. Lubsko, woj. zielo
nogórskie, tel. 0605/54-73-02
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, bordowy, zadbany, garażo
wany, oryg. lakier, nowy akumulator i opony, hak, szyberdach, 
stan dobry, - 4.700 zł lub zamienię na droższy. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-27-61
OPEL ASCONA SEDAN, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, srebr
ny, inst. gazowa, przegląd do 12.2001 r., dużo nowych części, 
stan blacharki dobry, • 4.300 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0605/21-36-85
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, 5-drzwio
wy, przegląd do 11.2001 r., stan dobry, • 4.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-10-64,076/844-68-15
OPEL ASCONA SEDAN, 1985/86 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 4.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/329-58-73
OPEL ASCONA S, 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wersja sportowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, instalacja 
gazowa ,Lovato* (81/100 km), hak, szyberdach, RO, felgi alum.
♦ 4 dodatkowe, dodatkowo skrzynia 5-biegowa (do remontu), 
aktualny przegląd do 06.2002 r, - 5.000 zł. Rząsiny 18, tel. 
075/784-40-83 lub 0608/16-68-66
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa ta
picerka, Stan dobry, - 5.100 zł. Legnica, tel. 0607/05-05-66 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, - 3.000 zł. Lubin, tel. 076/847-62-10, 
0502/96-94-15
OPEL ASCONA C, 1987 r., 1800 ccm, srebrny, stan b. dobry,
4-drzwiowy, bez korozji, po wymianie zawieszenia, polska do
kumentacja. zarejestrowany, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-03-23
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
OPEL ASCONA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna sedan, I właści
ciel, dokumentacja, • 9.500 zł. Biskupice Oławskie, tel. 
071/318-66-12 .
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r, 147 tys. km, 1600 ccm, biały, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, radio, szyberdach, weluro
wa tapicerka, roleta, relingi dachowe, bezwypadku, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, -13.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
OPEL ASTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, katalizator, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, RO, -
12.900 zl. Paczków, tel. 077/431-77-53
OPEL ASTRA, 1991-r., 141 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, RM, el. reguł, antena, tłumik Remus, obrotomierz, bez wy
padku, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany,
1 właściciel, -13.000 zł. Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-60-87
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92r., 122tys.km, 1600 ccm. wtrysk, 
Pb/, niebieski metalic, wersja Club, wspomaganie kier., central
ny zamek, roleta, relingi dachowe, 5-biegowy, welurowa tapi
cerka, kubełkowe fotele, pełna dokumentacja, sprowadzony w 
całości, dzielona tylna kanapa, -12.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Opole, tel. 0607/34-81-10 
OPEL ASTRA, 199.1/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, Wtrysk, obor- 
dowy, instal. gazowa, wspomaganie, alum. felgi, lakierowane 
zderzaki, oznakowany, - 12.800 zł lub zamiana na większy. 
Wałbrzych, tel. 074/843-40-22
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, benzyna, bordowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, radio, oclony w całości, bez wypad
ku, • 12.800 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan dobry, zadbany, - 13.600 zi 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1992 r., 134 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, ABS, wspomaganie, komputer, ałarm^z domykaniem 
szyb, RM Sony ze zmieniarką na 10 płyt el. reg. lusjlerka, refl., 
podgrzew. fotele i lusterka, sportowe zawiesz., ukł. wydecho- 
wy, alum. (elgi 16 - 18.500 zl. Lubań Śl„ tel. 0600/55-23-32 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, czerwony, ABS, RM. immobilizer, komputór, sportowe 
zawieszenia, kierownica, alum. felgi, ospoilerowany, szyber
dach, wspomaganie, - 16.000 zl. Rawicz, tel. 065/545-17-54, 
0601/93-24-39
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, centr. zamek + pilot, halogeny, atrakc. wygląd, relingi

dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, stan techn. b. dobry, 
nie eksploatowany w kraju, zarejestrowany, - 12.800 zł. Uniko- 
wice, gm. Paczków, tel. 077/431-63-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, szyberdach, roleta, relingi, RM, alum. felgi, wspoma
ganie, alarm + pilot, centr. zamek - 10.700 zł. Wrocław, tel. 
071/351-88-28,0600/16-74-14
OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, RO, nowe opony, bez wypadku, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, • 16.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-12-50, 
0601/54-07-42
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, - 14.800 zł lub za
mienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
OPEL ASTRA, 1992 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, sprowadzony w całości, bezwypadkowy, 
serwisowany, w kraju od tygodnia, zadbany, kompletna doku
mentacja, -13.500 zł. Jawor, tel. 0604/72-36-24 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 1600 ccm, biały, w kraju od 1.5 
mies., sprowadzony w całości, hak, halogeny, szyberdach, ABS, 
wspomaganie, -13.500 zl. Kamienna Góra, tel. 075/744-43-83, 
0606/30-14-71
OPEL ASTRA 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, 1992 r., 70 tys. km, 1400 ccm wspomaganie, nie 
eksploatowany w kraju, szyberdach, 5-drzwiowy, - 13.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/40-95-96
OPEL ASTRA GSI, 1992r„ 2000 ccm, czerwony, ABS, 136 KM,
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RO, komputer, immobilizer, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
reguł, fotel kierowcy, ciemne szyby, alum. felgi, centr. zamek, 
obniżony, el. otw. szyby, -15.500 zł. Lubin, tel. 0605/05-85-01 
OPEL ASTRA, 1992 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM ♦ 4 głośniki, I właściciel w kraju, 
zadbany, kpi. dokumentacja, -11.200 zl lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 190 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
niebieski metalic, zadbany, nowy akumulator, klocki hamulco
we, po wymianie olejów, aktualny przegląd, kpi. dokumentacja, 
stan silnika idealny, 5-biegowy, alum. felgi. RM Blaupunkt, 2 
opony zimowe, -15.500 zł lub zamienię na Forda Mondeo, Se
ata Cordobę, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/847-75-00, 
0604/30-16-56

idealny, -14.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
OPEL ASTRA CARAVAN, 1992/93 r., 165 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, perłowoniebieski, bez wypadku, wersja Club, el. reg. 
lusterka, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, silnik Isu 
z u , obrotomierz, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hak, 
roleta, relingi dach., sprow. na nowych warunkach, po przeglą
dzie techn. -16.500 zł! Leszno, tel. 065/537-03-52 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
niebieski, silnik Isuzu, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
roleta, el. reg. reflektory, RM, dzielona i składana tylna kanapa, 
garażowany, - 15.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0602/33-69-85,0604/63-73-60
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, radio, ater
miczne szyby, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan idealny, 
- 12.700 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0605/61-79-12
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 127 tys. km, 1600 ccm, błękitny me
talic, wspomaganie kier., szyberdach, centr. zamek, 5-drzwio
wy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, atermiczne szy
by, w kraju od tygodnia, radio, bez wypadku, stan idealny, -
14.900 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0605/61-79-12
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, zadbany, centr. zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, 5-drzwiowy, RO Opel, nowe opony, stan b. 
dobry, • 11.600 zł. Starczówek 36, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak. halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, RO Blau
punkt, w kraju od roku, bez wypadku, garażowany, stan tech
niczny b. dobry, serwisowany, -14.500 zł lub zamienię na Polo
neza Trucka, Opla Combo, Skodę pick-up. Szprotawa, tel. 
068/376-43-21
OPEL AŚTRA KOMBI GL, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO Ken- 
wood +6 głośników, b. zadbany, udokum. pochodzenie, -13.600 
zł (możliwe raty) lub zamienię, ♦ dopłata. Wrocław, tel. 
387-06-39,0501/29-92-63
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, el. otw. szyberdach, 
RM, sprowadzony w całości, - 13.800 zł lub zamienię na Fiata 
126p albo Cinquecento. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 
0600/81-45-48
OPEL ASTRA GSI, 1992/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, serwisowany, w kraju od
02.2001 r., ABS, komputer, wspomaganie, szyberdach, immo
bilizer, kubełkowe fotele, garażowany, I właściciel, RM Grun- 
dig, -16.000 zł. Żary, tel. 068/375-07-25 
OPEL ASTRA, 1993 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, • 12.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL ASTRA, 1993 r., 190 tys. km, 1700 ęcm, diesel, biały, 
stan dobry - 14.500 zł. Kruszyn, gm. Bolesławiec, tel. 
0601/55-54-24
OPEL ASTRA, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo
niebieski metalic, centr. zamek, RM, roleta, relingi dachowe, 
stan b. dobry, w kraju od tygodnia, przegląd techniczny, tłuma
czenia, faktura VAT, bez wypadku, - 15.200 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 546-20-56 po 
godz. 20,0606/71-03-52

NIE POTRAFISZ ZAOSZCZĘDZIĆ NA SAMOCHÓD?

M E  STAĆ C IĘ  N A  KREDYT B A N K O W Y ?  

MY DAMY Cl NAJNIŻSZĄ RATĘ
BEZ.ZDO LN O ŚCI KREDYTOW EJ

• preferencyjne warunki umów dla wszystkich klientów
• czas trwania umowy maks. 9 lat
• minimum formalności „
• rozliczenia złotówkowe - ~ |
• łatwy dostęp do środków sfinansowania i
• korzyści podatkowe
• szybkie i proste procedury zawarcia umowy

UWAGA! PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO
DOKONAJ REZERWACJI

PROSIMY O DOKONANIE REZERWACJI TELEFONICZNEJ
OPOLE 077/454-64-08 POZNAŃ 061/852-76-32
BOGATYNIA 075/773-30-30 853-34-09
ZIELONA GÓRA 068/322-10-64 GLIWICE 032/777-53-17
JELENIA GÓRA 075/642-49-34 KATOWICE 032/253-52-09
ŻARY 068/363-64-22 WARSZAWA 022/620-52-42
KALISZ 062/757-52-33 693-79-61
LESZNO 065/529-28-41 LEGNICA 076/866-04-26

OPEL ASTRA, 1992 r., 151 tys. km, 1700 ccm, diesel, perłowo- 
biały, tydzień w kraju, bez wypadku, oclony, radio Blaupunkt, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, 5-biegowy, garażowany, za
dbany, stan idealny, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/316-30-47, 
0605/63-18-27
OPEL ASTRA, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, bordowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, w kraju od miesiąca, 
rejestracja, -14.600 zł. Wrocław, tel. 0607/30-88-79 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, turkusowy metalic, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, RO + 6 głośników, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, ważny przegląd, nowe opony i amorty
zatory, -12.550 zł. WTocław, tel. 0601/70-49-98

OPEL ASTRA, 1993 r., 11 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 5-drzwio
wy, katalizator, RO, alarm, stan b. dobry, - 12.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0601/05-12-11
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 122 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy metalic, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, spro
wadzony w całości, - 15.500 zł. Kępno, tel. 062/782-07-36, 
0608/01-93-28
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, granatowy, oclony 
w całości, bezwypadku, kpi. dokumentacja, r  właściciel, welu
rowa tapicerka, RO, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy,
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OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, centr. za
mek, relingi, radioodtwarzacz, sprowadzony na nowych warun
kach, zarejestrowany, bez wypadku, stan idealny, • 15.300 zł. 
Ostrów Wielkopolski, teł. 062/738-35-84,0501/22-10-43 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 112 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, ABS, komputer, wspomaganie kier., RO, alarm, ospo
ilerowany, kubełkowe fotele, podgrzewane i el. reg. lusterka, 
centr. zamek/hak, możliwość rat, - 18.200 zł lub zamienię na 
inny do 10.000 zl. Paczków, tel. 0606/72-64-42 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r„ 97 tys. km. 1800 ccm, 16V; DOHC, 
Ecotek, perłowogranatowy, 136 KM, komputer, ABS, serwo, pod. 
powietrzna, alum. felgi, nowy, sportowy ukł. wydechowy, alarm, 
kubełkowe fotele, fabrycznie ospoilerowany, I właściciel w kra
ju, stan techn. b. dobry, -17.700 zł (możliwe raty przez komis). 
Wrocław, tel. 071/336-22-38,0604/32-55-87 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 144 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, I rejestracja w 94 r., I właściciel, kupiony w kraju, serwiso
wany, alarm, RO, hak, miernik temp. zewn., i wewn., dodatko
wo bagażnik, nowy, kompl. rozrząd, ukł. wydech., zawieszenie 
i 4 kompl. koła zimowe (w dobrym stanie), -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-74-48,0607/20-68-29 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwio
wy, dużo wyposażenia, bez wypadku; nie użytkowany w Pol
sce, - 12.900 zl. Ziębice, tel. 074/819-21-11,0502/61-50-75 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 138 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie, el. reg. reflektory, immobilizer, oryginalne 
RO, relingi dachowe, alum. felgi ♦ opony zimowe, kpi. doku
mentacja, w kraju od 3 mies, - 14.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Żary, tel. 0608/19-02-57
OPEL ASTRA, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, metalic, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, pasy bezwł., serwisowany, bezwypad
ku, w kraju od 2 tygodni, kpi. dokumentacja, RM, stan idealny, 
kupujący zwoln. z opłaty skarbowej, - 13.900 zł. Żary, tel. 
068/470-18-12, 0605/83-18-33
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
morski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier.; szyberdach, 
immobilizer, el. reg. reflektory, RO z wyświetlaczem, -14.000 
zł. Jawor, tel. 076/871-13-89 wieczorem 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1700 ccm, die
sel stan b. dobry, bez wypadku, oclony w całości, zadbany, ga
rażowany, -16.300 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 1400 ccm, wtrysk sprowadzony w 
całości na kołach, w kraju od 3 dni, kpi. dokumentacja, książka 
serwisowa, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, RM, reguł. wys. mo
cowania pasów, dzielona tylna kanapa, -14.000 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
OPEL ASTRA CL. 1993/94 r.. 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perłowobordowy metalic, stan idealny, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, w kraju od 6 mies., książka serwisowa, kpi. doku
mentacja, ekonomiczny, zadbany, garażowany, 5-biegowy, szy
berdach, oznakowany, -13.400 zł lub zamienię na nowszy, (moż
liwe raty). WTocław, teł. 372-47-88 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1700 ccm, TDi. 
perłowoniebieski metalic, relingi dachowe, centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, obrotomierz, I właściciel, kolorowa ta
picerka, reguł, fotel kierowcy, książka serwisowa, w kraju od 2 
dni, oclony, stan idealny, - 17.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, podusz
ka 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-drzwio
wy, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, -13.900 zł (moż
liwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, fioletowy 
metalic, silnik Isuzu, wspomaganie kierownicy, pod. powietrz
na, centralny zamek, szyberdach, relingi,'RO, roleta, kanapa 
dzielona, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, opłata 
skarbowa w cenie, stan b. dobry, - 20.000 żł lub zamienię. Ole
sno, teł. 034/358-39-41,0602/82-28:21 
O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., n ieb iesk i m etalic, 

wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, 
• 15.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026461

OPEL ASTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., el. reguł, reflektory, sprowa
dzony w. całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -14.800 
zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
ABS, szyberdach, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, central
ny zamek, relingi dachowe, el. reguł, lusterka, • 12.200 zł. Brzeg, 
tel. 0502/92-00-56
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
czerwony, w kraju od tygodnia, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, wspomaganie kier., RO, komplet opon zimowych z fel
gami, zadbany, • 17.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-35-49
OPEL ASTRA, 1994 r., 84 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, pod. po
wietrzna, -16.000 zł. Gostyń, tel. 065/571-72-07,0608/33-27-48 
OPEL ASTRA CABRIO BERTONE, 1994 r„ 70 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, turkusowy metalic, ABS, 4 el. otw. szyby, wspoma
ganie, c. zamek, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, sportowe fotele, sprowadzony z Niemiec, po przeglądzie 
technicznym, faktra VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 19.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
OPEL ASTRA GLX, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
automatic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
obrotomierz, wspomaganie kier., ABS, welurowa tapicerka, im
mobilizer, turbo, system antypoślizgowy, radio, szyberdach, blo
kada zapłonu, światła przeciwmgielne, - 20.000 zł. Lasocice, 
tel. 065/533-82-53,0503/06-22-63 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 123 tys. km, 1400 ccm, GL, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, RO Blau
punkt, dzielona tylna kanapa, termometr zewn., sprowadzony
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OPEL ASTRA, 1992 r., 135 tys. km, 1400 ccm, biały, w kraju od 
tygodnia, po przeglądzie technicznym, 3-drzwiowy, oclony, kpi. 
dokumentacja, zadbany, RM + głośniki, • 11.400 zł. Wrocław, 
tel. 0600/68-12-12
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, radio, pokrowce, na białych tablicach, stan idealny, - 4.500 
zł. Zgorzelec, teł. 0606/70-84-68 
OPEL ASTRA, 1992 r., 103 tys. km, 1598 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, katalizator, pełna elektryka, szyberdach, RO oryg., 
centr. zamek, alarm, -13.700 zł. Zielona Góra, tel. 0603/68-87-81 
OPEL ASTRA, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic. 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, radio, do spro
wadzenia z Niemiec, • 12.400 zl. Złotoryja, woj. legnickie, tel. 
0602/69-16-37
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 95 tys. km, 1400 ccm, kolor grafito
wy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. re
flektory, dzielona tylna kanapa, I właściciel, nowy akumulator 
(gwarancja), kpi. dokumentacja, serwisowany, • 13.500 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-65-66,0608/35-62-25.
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r.. 102 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, oryginalny lakier, ks. serwi
sowa, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
wspomaganie, obrotomierz, oryg. RO+ głośniki, bez rdzy, stan

książka serwisowa, stan idealny, - 14.800 zł. Legnica, tel. 
076/862-69-12
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemnonie
bieski metalic, ABS, komputer, el. reg. lusterka i szyby, szyber
dach, wspomaganie, obniżony, ospoilerowany, kubełkowe fote
le, stan b. dobry, • 15.000 zł. Lubań, tel. 075/721-35-26 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowy, wersja Club, serwo, szyberdach, kubełkowe fotele, hak, 
RM, reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, reguł, reflektory, dzie
lona tylna kanapa, -14.700 zł lub zamienię. Lwówek śląski, tei. 
075/784-60-68
OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, radio, 
alum. felgi, sportowe zawieszenie, książka serwisowa, zderza
ki i lusterka nadwozia, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, -
21.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-53,075/782-29-99 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 185 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, książka serwisowa, zadbany, tydzień w kraju, bezwypad
kowy, wspomaganie kier., RO, -15.200 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Miejska Górka, tel. 0501/44-92-56 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, biały, radio, . 
Mul-T-Lock, alarm, szyberdach, 5-drzwiowy, z salonu w Polsce,
- 13.300 zł. Npwa Sól, tel. 068/387-29-12 po godz. 16, 
0603/84-60-94

O G993999
w całości w 99 r., kompletna dokumentacja, dużo nowych czę
ści, nowe amortyzatory na gwarancji, akumulatory, • 18.500 zi. 
Legnica, tel. 0607/09-09-44
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., szyberdach, RO, centr. zamek 
z pilotem, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, książka serwi
sowa, garażowany, zadbany, • 17.400 zł. Leszno, tel. 
0603/67-31-22
OPEL ASTRA, 1994 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, 5-drzwiowy, RO, alum. felgi 15", garażowany, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 19.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-54-19
OPEL ASTRA, 1994 r., 113 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie kier., alum. felgi 15*. szyberdach, 3-drzwiowy, -
16.500 zł. Świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 0603/34-14-39 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km. 1700 ccm, TDI, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, pod. powietrz
na, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, książka serwi
sowa, - 22.500 zl. Wocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA GL, 1994 r., 101 tys. km, bordowy metalic, alarm, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 15.700 zł. Wrocław, tel. 
0608/42-28-41
OPEL ASTRA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, poduszka pow., szyberdach, RM ♦ głośniki, napina-
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Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72 
szczegółowy opis + zdjęcia: www.carcenter.aratka.pl:
Opel Corsa 1,4 1996 niebieski 19.500 zł
Opel Corsa 1,2 2000 zielony 38.900 zł
Opfel Astra I11,4 S 2000 srebrny 42.900 zł
Opel Astra Cl. 1,6 S 2000 srebrny 38.000 zł
Opel Astra 1,4 S 1995 szampański 20.000 zł
Opel Astra 1,8 HB 1992 niebieski met. 14.500 zł
Opel Astra 1,4 S CO \ ''trar(k!y%^jp| &”~ i&999 zł
Opel Omega B 2,5TD 199 6 '-— p f f  » ^BBBOOzł
Polonez Caro 1,6 1994 
VW Golf 1,8 GAZ
P rzy jm u je m y  s a m o c h o d y  w

bordowy m e L ® ^

/ra z łic ż & n fu l

zł

Wrocław ul. Muchoborlwlr sl. 071/ 358 59 OO
filia ul. Legnicka 62 tel. 071/ 351 03 72
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cze pasów, dodatkowe światło .stop”, alarm + pilot, dzielona 
tylna kanapa, podnoszony fotel kierowcy, stan b. dobry, - 
16.100 zł. Wrocław, tel. 0501/84-81-52 
OPEL ASTRA CARAVAN, 1994/95 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., alum. felgi, szy
berdach, kpi. kół zimowych, napinacze pasów, -18.000 zł. Cho
cianów, teł. 076/818-50-92
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, Isu- 
zu, biały, I właściciel w Polsce, ABS, szyberdach, roleta ba
gażnika, pod. powietrzna, RO, relingi dachowe, reg. świateł, 
wspomaganie kier, -18.000 zł. Oborniki Śl., tel. 071/310-27-06 
OPEL ASTRA GLS, 1995 r„ 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, alum. felgi, RM, silnik ECOTEC, 
w kraju od miesiąca, halogeny, - 20.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-78-18, 0607/05-07-75
OPEL ASTRA, 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*, ga
rażowany, I właściciel w kraju, zadbany, stan idealny, - 22.500 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0602/60-96-48,071/316-62-15 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, biały, re
lingi dachowe, poduszka pow., stan b. dobry, -17.500 zł (moż
liwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41.071/312-63-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, szyberdach, 
relingi dachowe, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, role
ta, wzmocniony silnik, - 20.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/665-23-36,0608/57-73-74 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, relingi dachowe, wspomaganie, RO, szyberdach, stan 
idealny, - 17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0503/09-95-45
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, stalowy metalic, serwo, hak, centr. zamek, poduszki pow., 
szyberdach, tydzień w kraju, -18.000 zl. Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/57-29-32
OPEL ASTRA, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
RM, relingi 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. Legni
ca, tel. 076/862-97-09
OPEL ASTRA, 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 
OPEL ASTRA, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
I właściciel, poduszka pow., alarm, centr. zamek + pilot, im
mobilizer, wspomaganie kier., szyberdach, 5-drzwiowy, RO, 
stan.b. dobry, - 16.800 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 62 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, 2 poduszki pow., wspomaganie, relingi dach., RM + 6 
głośników, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na VW Trans
porter T4. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-77,0602/48-45-29 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 78 tys. km, 1400 ccm, perło- 
wozłoty, stan idealny, nowe amortyzatory, ukł, wydechowy, za
wieszenie przednie, oleje i filtry, konserwacja, 2 pod. powietrz
ne, przyciemnione szyby, t 21.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/34-65-79
OPEL ASTRA i, 1995 r., 73 tys. km, 1400 ccm, 82 KM, kolor 
wiśniowy, centr. zamek, immobilizer, RM, 6 głośników, halo
geny, tapicerka czarna, 5-drzwiowy, lusterka i zderzaki w ko
lorze nadwozia, stan b. dobry, • 18.250 zł. Wrocław, tel. 
326-20-29

' OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspom. kierownicy, centralny zamek, alum. fel
gi, RO z RDS, fotele kubełkowe, alarm, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry. - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61, 
0606/48-30-41
OPEL ASTRA, 1996 r., 95 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony, 
sportowe sprężyny K&N, aluminowe felgi Borbet, cimne szy
by, sportowy tłumik, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/87-93-90
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, cha

browy m etalic, kupiony w  sa lon ie  w  Polsce, ser* 
w isowany, I w łaśc ic ie l, pod. pow ietrzna, re ling i 
dachow e, ro le ta , cen tr. zamek, im m ob ilize r, 
alarm, welurowa tapicerka, stan idealny, • 22.900 
zł., tel. 074/666-60-50,0607/79-95-81 01033641 

OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, ABS, 
el. reg. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. za
mek + pilot, garażowany, stan b. dobry, - 23.000 zł. Czarno- 
gożdzice, gm. Milicz, tel. 0608/01 -82-05 
OPEL ASTRA, 1996 r., 84 tys. km, 1700 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, immobilizer, szy
berdach, 5-drzwiowy, zarejestrowany, - 21.700 zł. Głuchów, 
gm. Pogorzela, tel. 0603/99-23-96 
OPEL ASTRA VAN, 1996 r., 82 tys. km, 1700 ccm, turbo D 
2-osobowy, bez wypadku, serwisowany, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie, napinacze pasów, RO, - 22.700 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0602/15-38-64
OPEL ASTRA, 1996 r,, 82 tys. km, 1700 ccm, DTL, kolor wi
śniowy, bez wypadku, pełne wyposażenie, zadbany, • 27.000 
zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0608/27-85-51 
OPEL ASTRA, 1996 r., 86 tys. km, 1700 ccm, TDi, niebieski, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kier., RO z RDS, nierejestro- 
wany w kraju, -18.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-35 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 80 tys. km, 1700 ccm. turbo D,

niebieski metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, RM, • 21.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49, 
0606/51-38-01
OPEL ASTRA, 1996 r., 78 tys. km, 1700 ccm, bordowy meta
lic, TDS, el. otw. szyby, centralny zamek, wspom. kierownicy, 
poduszka powietrzna, alum. felgi, halogeny, welurowa tapi
cerka, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68, 
0608/09-35-59
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, RO Blau- 
punkt, relingi, roleta, ważny przegląd, w Polsce od bm., oclo
ny, bez wypadku, stan b. dobry, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-83-43
OPEL ASTRA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, RM Philips, 6 gło
śników, el. antena, wspomaganie kier., obrotomierz, reguł, fotel 
kier., dzielona tylna kanapa, immobilizer, alarm ♦ pilot, cen
tralny zamek, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-67-40 po 
godz. 17
OPEL ASTRA, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm, grafitowoper- 
łowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, książka serwisowa, bez 
wypadku, atrakc. wygląd, stan idealny, - 20.900 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-46-59, 0608/66-07-99 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 46 tys. km, 1600 ccm, Ecotec, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, na ko
łach, dużo wyposażenia, klimatyzacja, itd., bez opłaty skar
bowej, • 21.500 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie, wskaźnik tem
peratury powietrza, zegarek, datownik, stan b. dobry, - 23.000 
zł lub zamienię na Fiata Punto po 1997 r. Wałbrzych, tel. 
074/848-25-50
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 70 tys. km, 1700 ccm, TDS, grana
towy metalic, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, 
centr. zamek, immobilizer, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-37-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, alarm, immobilizer, poduszka pow., centr. zamek, -
21.000 zł. WTocław, tel. 0601/49-42-35
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 42 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspoma
ganie, relingi, reguł, fotele, dzielona tylna kanapa, komputer, 
czarne zderzaki i lusterka, boczne listwy, atrakcyjny wygląd, 
pełna dokumentacja, I właściciel, - 24.600 zł lub zamienię na 
tańszy: Opel Kadett, VW Golf, Skoda, inne. Wschowa, tel. 
065/540-42-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 67 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, immobilizer, ABS, 2 pod. powietrzne, relingi 
dachowe, pirotechniczne napinacze pasów, szyberdach, spro
wadzony z Niemiec, - 22.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/359-49-62
OPEL ASTRA, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm-, benzyna, atra- 
mentowo-granatowy, metalic, wspomaganie, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, halogeny, dod. światło 
.Stop", immobilizer, RM Blaupunkt + głośniki, zderzaki i lu
sterka w kol. nadwozia, 3-drzwiowy, sprow. w całości, 1,5 r. w 
kraju, I właścicielka w Niemczech przegląd do 09.2002 r. -
21.000 zł lub zamienię na tańszy. Golfa III, Krobia, tel. 
065/571-23-05,
OPEL ASTRA GL, 1997 r., 1600 ccm, złoty metalic, kpi. doku
mentacja, inst. gazowa, wspomaganie, ABS, welurowa tapi
cerka, poduszka pow., kubełkowe fotele, halogeny, alum. fel
gi, RM Blaupunkt, stan techn. b. dobry, • 20.900 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
O  OPEL ASTRA KOMBI CLASSIC, 1997 r.f 77 tys. 

km, 1400 ccm, ko lo r szampański m etalic, w y 
posażenie standardowe, poduszka pow., re lin 
gi dachowe, hom ologacja na ciężarowy, kup io 
ny w salonie, stan dobry, ko rzystny kredyt 3-let- 
ni, pełna faktu ra  VAT, • 18.700 zł + VAT. (carpo- 
o l@ poczta .onet.p l). Kalisz, tel. 0602/78-41-66, 
te l. 062/7^7-64-92,062/764-59-87,0604/27-74-15 
84018261

OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 1700 ccm, TDS, 
bordowy metalic, ABS, bez wypadku, relingi dach., roleta, centr. 
zamek, szyberdach, poduszka pow., w kraju od 2 dni, stan 
idealny, kpi. dokumentacja, - 26.900 zł lub zamienię. Bralin, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPEL ASTRA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, el. otwie
rany dach, radio, 2 poduszki powietrzne, el. reg. reflektory, 
filtr przeciwpyłowy, stan b. dobry, - 22.666 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-17-37
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 U  131 tys. km, 1/00 ccm, TDi, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
centr. zamek, relingi dachowe, hak, garażowany, oryg. radio, 
- 25.500 zł. Głogów, tel. 076/834-53-61 •
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, elektryka, 
hak, halogeny, welur, relingi, roleta, radioodtwarzacz, - 27.800 
zł. Kępno, tel. 062/78.1-82-04
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, welu
rowa tapicerka, halogeny, centr. zamek, RO + głośniki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, do
datkowe światło .stop", • 26.200 zł. Krotoszyn, teł. 
062/722-00-13 po godz. 17
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 76 tys. km, 1700 ccm, TDS, 
perłowozielony, centralny zamek, wspomaganie kier., roleta, 
relingi dachowe, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (pod- 
grz), aluminiowe felgi, immobilizer, blokada zapłonu, podusz
ka powietrzna, halogeny, welurowa tapicerka, • 27.500 zł. Lesz
no, tel. 065/520-96-04,0603/54-86-98

OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 160Q,ccrju£»* ' 
granatowy, relingi dachowe, klimatyzacja, ABS.^p.^erwo, 
wspomaganie, centr. zamek - 7.200 DEM ♦ ćłóTLubań, tel. 
075/646-38-10,0604/81-51-93
OPEL ASTRA SEDAN, 19977., 36 tys. km, 1400 ccm, złoty 
metalic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek,-immo^ 
bilizer, termometr, udokumentowany przebieg, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, w kraju od 2 miesięcy, stan ideal
ny, - 22.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-55-65,0603/88-88-90 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1700 ccm, TDS, 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, relingi dachowe, - 27.200 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie,, książka serwisowa, po
duszka pow., immobilizer, Mul-T-Lock, radio, garażowany, stan 
b. dobry, - 24.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-02-58 
OpEL ASTRA KOMBI, 1997 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
wspomaganie, centr. zamek, airbag, relingi dachowe, nie eks
ploatowany w kraju, faktura VAT, - 20.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78
OPEL ASTRA, 1997 r., 39 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, napinacze pasów, reg. wys. pasów i fote
la kierowcy, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyberdach, • 23.000 zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/59-58-64
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r, 53 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
Ecotec, biały, 90 KM, kupiony w salonie, ABS, poduszka pow., 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alarm + 2 piloty, hak, 
relingi dachowe, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa,
4 zagłówki, zadbany, • 24.800 zł lub zamienię na mniejszy i 
tańszy (Renault Clio, VW Golf). Paczków, tel. 0606/50-82-16 
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. szy
by, zielone szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. re
flektory, alum. felgi, relingi dachowe, roleta + siatka, - 39.500 
zł. Leszno, tel. 0603/21-58-97
OPEL ASTRA, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I właściciel, garażowany, poduszka powietrz
na, immobilizer, RO Panasonic, - 25.000 zł. Brzeg, tel. 
0602/70-12-88,077/411-25-04
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, stan idealny, • 32.000 zl. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-39-72
OPEL ASTRA II, 1998 r., 80 tys. km, 1700 ccm, turbo D, gra
natowy, kombi, stan b. dobry, I właściciel w kraju, - 37.000 zł. 
Dobroszyce, tel. 071/314-17-49, 0602/38-19-37 
OPEL ASTRA II ELEGANCE, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, bogate wyposażenie, - 39.000 zł. Kalisz, tel. 
062/502-90-21,0602/75-87-31 
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1998 r„  21 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
Ecotec, biały, ek otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 4 pod. po
wietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, relingi dachowe, 
centr. zamek *  pilot, radio z RDS, pirotechniczne napinacze 
pasów, halogeny, - 41.000 zł. Lubin,-tel. 076/847-55-06 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
16V, biały, poduszka powietrzna, ABS, wspominanie kierow
nicy, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-86 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm. kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypad
ku, 1 poduszka pow., relingi dach., dzielona tylna kanapa, 4 
zagłówki, el. reg. świateł, zadbany, stan idealny - 29.500 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-14-23 
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 42 tys. km, 1600 ccm, biały, kom
bi, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, 4 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, relingi dachowe, roleta, I właściciel, kompletna . 
dokumentacja, - 35.200 zł. Wołów, tel. 071/389-01-06 

O  OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1400 ccm, z ło ty 
metalic, kupiony w s a lo n ie  w Polsce, serw iso
wany, I w łaścic ie l, 2 pod. powietrzne, alarm, im 
mobilizer, re ling i dachowe, roleta, w elurowa ta
p ic e rk a , s ta n  id e a ln y , - 28.900 z ł. ,  te l.  
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033811

OPEL ASTRA KOMBI. 1999 r„ 46 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, 5-biegowy, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, - 29.000 zł., tel. 0600/85-96-65 
OPEL ASTRA, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, biało-czerwony,
2 poduszki pow., napinacze pasów, reg.pasy, dzielona tylna 
kanapa, kupiony w salonie, serwisowany, - 28.700 zl., tel. 
0601/52-23-86
OPEL ASTRA II, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
garażowany, wersja komfort, wspomaganie kier., klimatyza
cja, ABS, 2 pod. powietrzne, RO sterowane w kier., centr. za
mek + pilot, stan b. dobry, - 37.000 zł. Legnica, tel. 
0603/94-60-51
OPEL ASTRA II, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, el. otw. szyby, RM, - 39.000 zł. Leszno, tel. 
065/538-85-88,0609/65-28-78
OPEL ASTRA, 1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm, niebieski, I wła
ściciel, RM, alarm ♦ pilot, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
stan idealny, • 29.000 zł. Lubin, tel. 076/847-05-60 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 
serwisowany, garażowany, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
RO (ster. przy kier.), 2 pod. powietrzne, zadbany, stan ideal
ny, - 38.200 zl. Milicz, tel. 0603/94-60-51 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, garażowany, 
stan idealny - 39.000 zł lub zamienię na tańszy. Namysłów, 
tel. 077/410-20-62 po godz. 1.5
OPEL ASTRA, 1999 r., 42 tys. km, 1400 ccm, benzyna cen
tralny zamek + pilot, alarm, halogeny, el. otwierane szyby, 2 
poduszki powietrzne, serwisowany, z salonu, pełna dokumen
tacja, stan idealny, - 27.000 zł. Opole, tel. 077/457-56-56 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1200 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, ABS, 4 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, RM + 6 głośników, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm, opony zimowe, • 35.000 zł. Polkowice, 
tel. 0601/37-13-30
OPEL ASTRA C, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 60 KM, 
garażowany, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, RO 
z RDS-em, - 28.000 zł. V\frocław, tel. 071/361-73-57 
OPEL ASTRA SEDAN, 1999 r„  25 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, RO ♦ 6 głośni
ków, reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, blenda klapy tylnej, roleta, dodatkowe światło 
.stop’ , spoiler przedni, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, atrakc. wygląd, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-48-16 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r„ 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 4-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, RO, blokada skrzy
ni biegów, reguł, fotel kierowcy, ciemne , szyby, • 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-15-88,0605/11-91-73 
OPEL ASTRA, 1999 r., 28 tys. km, 1700 ccm, TDi, biały, kpi. 
dokumentacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 5-drzwiowy 

arażowany, - 40.500 zl lub zamienię na tańszy, (możliwe raty), 
ary, tel. 0602/51-02-64

OPEL ASTRA II, 1999 r., 23 tys. km, 1700 ccm, TDi, srebrny 
metalic, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 

-szyby, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, - 39.500 
zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 9 tys. km, 3000 ccm, 24V, diesel, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji i skórzanej tapicerki, stan b. dobry, kpi. dokumenta
cja, - 31.000 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/868-73-73, 
0502/40-91-08
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 zł., tel. 
0607/48-22-67
OPEL ASTRA II, 2000 r., 43 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny, 
Comfort, 90 KM, kombi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., 2 pod. powietrzne, przystosowany na cięża
rówkę, zarejestrowany na 5 osób, alarm, I właściciel, serwiso
wany, kupiony w salonie, - 44.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-22-57,0606/11-77-06 
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, perłowogranatowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg.

•łdsterka, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, RM, alum. fel
gi, centr. zamek, - 45.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-30 __ 
OPEL ASTRA II, 2C00r., 17 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo- 
szary, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kierownicy, immobili
zer, centralny zamek z pilotem, 4 poduszki powietrzne, klima
tyzacja, aluminiowe felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, 
pełna dokumentacja, - 41.000 zł. Strzelin, tel. 0605/34-85-78 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 37 tys. km, 2000 ccm, DTH, biały, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, reguł, fotel 
kierowcy, reg. kierownica, immobilizer, internet http:Zfoto.pop.pl 
t00057, - 49.000 zł lub zamienię na tańszy, diesel. Wrocław, 
tel. 0503/92-70-37
OPEL 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 CAUBRA, 1991 r., 146 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
sportowy tłumik, inst. gazowa, w kraju od roku, I właściciel w 
Polsce, • 15.500 zł lub zamienię na inny, w cenie do 10.000 zł, 
z dopłatą. Boguszyce, woj. wrocławskie, tel. 071/302-68-96 
OPEL CAUBRA, 1991 r., 158 tys. km, 2000 ccm, czarny me
talic, ospoilerowany, felgi alum. 16', el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka (podgrzewane), ukł. wydechowy Remus, dodatki 
skórzane, atrakcyjny wygląd -16.900 zl lub zamiana na Hon
dę Clvic, Suzuki Vitarę. Wałbrzych, tel. 0501/72-71-14 
OPEL CAUBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, biały, ABS, wspo
maganie kierownicy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, szyberdach, radio Sony, aluminiowe felgi, 3 alarmy, 
150 KM, - 18.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/376-30-05 
OPEL CAUBRA, 1991/92 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 16.300 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81,546-20-56 
po godz. 20,0606/71-03-52
OPEL CAUBRA, 1991/92 r., 176 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, RM Sony ♦ 4 gło
śniki, tłumik Remus, sportowa kierownica, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, serwisowany, garażowany, pełna dokumentacja, 
alarm, - 17.000 zł lub zamienię na diesla, po 1998 r.. Wro
cław, tel. 071/364-74-93
OPEL CAUBRA, 1992 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, pełna elektryka, szyberdach, podgrzewane lusterka, spry- 
skiwacze reflektorów, alarm, RO, białe zegary, sport, pedały i 
gałka biegów, ABS, książka serwisowa, w kraju od 7 dni, stan 
b. dobry, • 16.700 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-82-92, 
0600/54-29-56
OPEL CAUBRA, 1992/96 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi 16', welurowa tapicerka, • 16.200 zł. Wrocław, tel. 
0604/11-21-47
OPEL CAUBRA, 1993 r„ 184 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski metalic, ABS, SRS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, immobilizer, -18.500 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-37,0604/61 -02-42 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, śliw
kowy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. za
mek, alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, kli
matyzacja, 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.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwko
wy metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze 
pasów, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i podgrze
wane, centr. zamek, wspomaganie, alarm, blokada skrzyni 
biegów, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, spoiler, - 20.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-83-53,0607/63-28-10 
O  OPEL COMMODORE, 1981 r., 2500 ccm, srebr

ny metalic, sprawny, inst. gazowa, stan b lachar
k i dobry, - 1.200 zł. W rocław, te l. 0600/69-33-64 
02027561

OPEL CORSA, 1983 r., 1000 ccm, koralowy, - 5.000 zł. Lesz
no, tel. 065/526-14-48
OPEL CORSA, 1985 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
oszczędny, przegląd do 2002 r„ nowe klocki hamulcowe, prze
guby i łożyska przednie, RM BMW Bawaria + 2 głośniki, ante
na, niskie opłaty, - 4.600 zł. Kępno, tel. 062/781-11-48 
OPEL CORSA, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 5-bie
gowy, alum. felgi, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 5.200 zł lub zamienię na VW Passat kombi, 1600 
ccm D, 86/87 r.. Głogów, tel. 076/834-53-05,0600/80-32-60 
OPEL CORSA, 1986 r., 150 tys. km, 1200 ccm, biały, na bia
łych tablicach, silnik w stanie b. dobrym, - 1.200 zł. Trzebni
ca, tel. 0606/45-31-95
OPEL CORSA, 1986 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-91-63 
OPEL CORSA, 1987 r., 158 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, 3-drzwiowy, RM, w kraju od 6 lat, sprowadzony w cało
ści, - 5.300 zł. Jawor, tel. 076/856-56-83, 076/870-29-31 po 
godz. 20
OPEL CORSA, 1987/88 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, - 4.400 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-75-08,431-78-88
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, 5-drzwio
wy, katalizator, reguł. wys. mocowania pasów, alarm, garażo
wany, rejestracja do 04.2002 r., stan b. dobry, - 6.900 zł. Bole
sławiec, teł. 075/735-14-55,0608/77-04-77,
OPEL CORSA, 1988 r., 90 tys. km, 1200 ccm, niebieski, po 
wymianie przednich amortyzatorów, końcowek drążków, łożysk 
kół, odcięcie zapłonu, - 6.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-62-05
OPEL CORSA SWING, 1988 r„ 130 tys. km, 1200 ccm. ben
zyna, biały, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, na białych tabli
cach, stan dobry, - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/63-68-09 
OPEL CORSA SKŁADAK, 1988r., 140 tys. km, 1000ccm, czer
wony, sprowadzony w 94r., dokumenty celne, stan b. dobry, - 
6.800 zl. Radków, tel. 074/871-24-50 
OPEL CORSA SEDAN, 1989 r„  1200 ccm, benzyna, biały, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, RO, hak, ka
talizator, kompl. opon zimowych, zadbany, - 6.300 zł. Lubin, 
tel. 076/844-55-72,0606/46-92-35 
OPEL CORSA, 1989 r., 170 tys. km, 1500 ccm, turbo D, czar
ny, po remoncie silnika, zadbany, • 8.500 zł. środa Śląska, 
tel. 0502/04-07-12
OPEL CORSA GSI, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, 108 KM, welurowa tapicerka, immobjlizer, szyberdach, 
hak, nowe opony, akumulator i sprzęgło, garażowany, stan ide
alny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-13-81,0503/06-25-56 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry, - 1.400 zl. Zgorzelec, tel. 
0605/37-60-35
OPEL CORSA GSI, 1990/91 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, 5-biegowy, sportowy wydech Lzawieszenie, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, szerokie felgi, opony o wym. 
175/50/13, sprowadzony w całości w 12.2000 r., podlega I re
jestracji w kraju, - 7.800 zł lub zamienię na inny, w tej cenie 
albo tańszy. Wałbrzych, tel. 074/844-95-25,0600/69-98-60 
OPEL CORSA SWING, 1991 r., 97 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, szyberdach, RM, hak, nowe opony, Mul-T-Lock, za
dbany, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/359-51-42
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, E, 
srebrny, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 5.400 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-68-86
OPEL CORSA, 1991/92 r.. 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, RÓ Opel, w kraju od 3 m-cy, stan idealny, 
- 9.700 zł. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
OPEL CORSA, 1991/92 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, bez 
wypadku, w kraju od 3 dni, • 9.900 zł (kupujący nie płaci po
datku). Wschowa, tel. 065/540-32-10, 065/540-65-81, 
0601/59-12-38
OPEL CORSA, 1991/98 r., 107 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
nowe: skrzynia biegów, amortyzatory, układ wydechowy, olej i 
klocki hamulcowe, stan b. dobry, - 7.900 zl. Wrocław, tel. 
0606/19-34-62
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

QPĘLępJ3BA£* 1$92 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fiole
towy- metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, stan dobry, •
10.000 zł. Głogów, tel. 076/834-34-15
O  OPEL CORSA, 1992 r., 1400 ccm, niebieski, bez 

wypadku,'- 8.900 żł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026561 

OPEL CORSA, 1992 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, bez wy
padku, oryg. lakier, hak, el. reg. reflektory, model przejściowy, 
stan techn. b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Bolesławiec, tel. 075/734-73-26 
OPEL CORSA, 1992 r., 82 tys. km, 1200 ccm, czarny, radio
odtwarzacz, -  9.700 zł. Kalisz, tel. 062/757-07-67 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, • 10.500 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
OPEL CORSA, 1992 r., 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, turkuso
wy, 3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
kpi. dokumentacja, - 11.600 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-62-87,0605/03-23-79
OPEL CORSA A, 1992/93 r„ 153 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
czerwony, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, RM ste
reo, nowy akumulator i opony, bez wypadku, zadbany, w kraju 
od miesiąca, - 10.600 zł..Wałbrzych, tel. 074/841-87-72, 
0609/26-53-25
OPEL CORSA, 1992/93 r., 120 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, stan b. dobry, nie wymaga napraw, sprowadzony w 
2.2001 r., model przejściowy, 3-drzwiowy, katalizator, el. reg. 
reflektory, reg. pasy, ciemne szyby, zadbany, książka pojaz
du, zużycie paliwa 4.5 1/100 km, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-19-38
OPEL CORSA, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, I wła
ściciel w Niemczech, zadbany, do sprowadzenia, - 8.000 zł. 
Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
OPEL CORSA, 1993 r., 72 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwo
ny, stan techn, silnika i karoserii bardzo dobry, oryg. lakier, 
katalizator, w kraju od 10 dni, model przejściowy, 3-drzwiowy, 
reg. wys. mocowania pasów, reguł, reflektory, nowe opony, 
akumulator, rozrząd, docisk i tarcza sprzęgła, oszczędny, za
dbane wnętrze, - 9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
OPEL CORSA A. 1993 r., 108 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, RO, hak, 2-drzwiowy, 5-biegowy, kom
plet opon zimowych, stan b. dobry, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-55-47
OPEL CORSA, 1993 r., 44 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, katalizator, model przejściowy, nowa deska rozdziel
cza, 5-biegowy, I właściciel w kraju, stan techn. idealny, od
cięcie zapłonu, el. reg. reflektory, RO, opony zimowe, reguł, 
wys. mocowania pasów, garażowany (w ogrzewanym), serwi
sowany, ekonomiczny, - 12.000 zł. Krosno Odrz., tel. 
068/383-89-78, 383-84-86, 0600/41-89-54 
OPEL CORSA B .SWING", 1993/94 r., 85 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, 
zarejestrowany, bez wypadku, oryginalny lakier, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, oryginalny RO+głośniki, el. reg. reflektory, termo
metr, dzielona tylna kanapa, serwisowany, bez rdzy, stan techn. 
b. dobry, - 14.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Kamienna 
Góra, teł. 0606/23-66-76
OPEL CORSA GSI B, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, eco
tec, niebieski metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, centr. 
zamek, el. reg. lusterka i szyby, kubełkowe fotele, ukł. wyde
chowy Remus, sportowe pedały i kierownica, oclony w cało
ści, stan b. dobry, - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94, 
0605/46-42-63
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, wspomaganie, alum. felgi, 
alarm, blokada skrzyni biegów, komputer, RM, stan b. dobry, • 
14,200 zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70, 0604/22-09-51 
OPEL CORSA, 1993/94 r., 114 tys. km, 1500 ccm, turbo D, 
zielony, B, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, I właściciel, -14.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81 
OPEL CORSA B, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, oclony w całości, el. reg. lusterka, radio, -
13.900 zl. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83
OPEL CORSA, 19_94 r., 132 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, po remoncie blachar
ki, - 15.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/735-37-61, 
0501/52-60-14,0606/75-09-61
OPEL CORSA B, 1994 r., 107 tys. km, 1500 ccm, diesel, czar
ny, sprowadzony W'całości, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, centr. zamek, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, -
15.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL CORSA, 1994 r., 111 tys. km, 1500 ccm, diesel, fioleto
wy, 3-drzwiowy, pod. powietrzna, el. reg. reflektory, kataliza
tor, RO, stan b. dobry, garażowany, kpi. dokumentacja, -16.000 
Zł. Bolesławiec, tel. 0600/53-38-55 
OPEL CORSA, 1994 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czarny, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, alum. felgi, 3-drzwiowy, -
15.000 zł. Jażyniec, gm. Siedlec, tel. 068/384-06-07 
OPEL CORSA Si, 1994r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafito
wy, kubełkowe fotele, RM stereo + 6 głośników, obrotomierz, 
3-drzwiowy, 90 KM, pełna dokumentacja, - 16.400 zł lub za
mienię. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12
OPEL CORSA, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, oryginalny RO, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 15.800 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0606/94-20-14
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, szyberdach, RM, alum. felgi 15', stan dobry, • 
15.600 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 1200 ccm, wtrysk, czarny, sprowa
dzony w całości na kołach, w kraju od 3 dni, kpi. dokumenta
cja, 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, wspomaganie, immobilizer, termometr zewn., 
stan b. dobry, w kraju nieeksploatowany, możł. raty, -14.900 
zł lub zamienię. Trzebnica, teł. 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 B, 1995 r., 60 tys. km, 1389 ccm, benzyna, mor
ski metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 2 x immobilizer, alarm, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, reguł, fotel 
kierowcy, RM panel, katalizator, el. reg. reflektory, pełna do
kumentacja, - 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-34-62, 
0609/42-37-26
OPEL CORSA, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 16V ecotec, 
czarny, centralny zamek, alarm, szyberdach, RM, spoilery, el. 
reguł, lusterka, -18.800 zl lub zamienię na większy. Legnica, 
tel. 076/870-11-47, 0604/31-86-42 
OPEL CORSA, 1995 r., 58 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, radio, -14.500 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
OPEL CORSA, 1995 r., 70 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielcny, 
2 poduszki pow., oryg. RO, - 14.800 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Leszno, tel. 065/526-64-60,0605/69-32-90 
OPEL CORSA, 1995 r., 42 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, I 
właściciel, stan b. dobry, - 18.400 zl lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0602/83-88-33
OPEL CORSA, 1995 r., 47 tys. km. 1000 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, nowe ogumienie, RO Panasonic, po
krowce, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -14.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-73-43 po godz. 20
OPEL CORSA. 1995 r., 83 tys. km, 1200 ccm. seledynowy, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, RM, serwisowany, stan 
b. dobry, -15.900 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-35 po godz.19, 
0605/10-15-98
OPEL CORSA, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm. seledynowy, 
poduszka pow., katalizator, RM, alum. felgi + opony zimowe, I 
właściciel, - 19.900 zł. Syców, tel. 062/785-30-44 
OPEL CORSA, 1996 r., 87 tys. km, 1700 ccm, diesel, fioleto
wy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, RM, 
garażowany, - 20.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-63-27, 
0609/21-10-72
OPEL CORSA ATLANTA, 1996 r„ 1400 ccm, 16V ECOTEC.
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czarny, 2 poduszki powietrzne, welur, szyberdach, alum. fel
gi, wspomaganie, do lakierowania 3 elementy, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 17.500 zl. Kuczków, tel. 
062/741-86-77,0603/64-75-58
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.300 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, fioletowy, 
3-drzwiowy, wspom. kierownicy, sprowadzony w całości, bez 
rejestracji, • 19.500 zl. Jaworzyna Śląska, tel. 0607/36-73-66 
OPEL CORSA, 1997 r., 36 tys. km, 1200 ccm, granatowy me
talic, poduszka powietrzna, el. reg. świateł, napinacze pasów, 
- 19.500 zł. Kalisz, tel. 062/502-38-28, 0605/61-37-67 
OPEL CORSA, 1997 r ,  72 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, radio, centr. zamek, kubełkowe fotele, stan b. do
bry. - 20.500 zł. Wrocław, tel. 0603/64-34-32
OPEL CORSA, 1998 r., 33 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, błękit
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, - 17.000 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-39-15,0609/63-75-20 
OPEL CORSA, 1998 r., 97 tys. km, biały, 5-drzwiowy, podusz
ka powietrzna, el. otw. szyby, wspomaganie, kupiony w salo
nie, - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-54-22, 
0603/87-78-17
OPEL CORSA, 1998 r., 38 tys. km, 1200 ccm, 16V, ECOTEC, 
75 KM, czarny, oryg. spoiler, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, EPS, alum. felgi, ABS, welurowa tapicerka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RM oryg, - 23.900 zł. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-65-89
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, klimatyzacja, 
wspomaganie, el. otw. szyby, RO, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, - 25.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-28-90
OPEL-CORSA ECOTEC, 1999 r.,'7 tys. km, 1000 ccm, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, •
22.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/58-17-40, 
0605/25-59-07
OPEL CORSA B, 1999 r., 30 tys. km, 1000 ccm, 12V, srebrny,
4-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szyber
dach, alum. felgi, RO, do sprowadzenia z Niemiec, - 23.500 zł 
+ cło. Wrocław, tel. 0502/25-80-49

OPEL CORSA 5 ,2CCC r„ 18 tys. km, 1ÓGG ccm, 12v. ÓCGISC, 
czarny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, obrotomierz, spro
wadzony z Belgii, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 25.000 
zl. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
OPEL CORSA, 2000 r., 3 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie, 3-drzwiowy, - 23.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0607/58-17-40, 0605/25-59-07 
OPEL KADETT, 1976 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, żół
ty, techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, 
b. dużo części zamiennych, - 1.300 zl. Chojnów, tel. 
076/818-77-04
OPEL KADETT, 1980 r., 100 tys. km, 1281 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, po wymianie silnika, fabryczny szy
berdach, alum. felgi, 5-biegowy, przegląd do 01.2002 r., nowe 
klocki hamulcowe, zadbany, stan dobry, - 3.000 zł. Rakowice 
Wlk., gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-93 
OPEL KADETT, 1980 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie kapitalnym, dużo nowych części, stan b. 
dobry, - 4.000 zl. Rawicz, tel. 065/546-18-87 
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, biały, przegląd do
04.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 2.600 zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-49-09
OPEL KADETT, 1980 r. zarejestrowany do 2002 r, szyberdach,
5-drzwiowy, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0503/79-34-44
OPEL KADETT, 1981 r ,  1300 ccm, pomarańczowy, radiood
twarzacz + głośniki, garażowany, do remontu blacharki, stan 
silnika b. dobry, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, hak, w cią
głej eksploatacji, - 1.500 zl. Grodków, tel. 0504/82-71-73 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, czarny, 3-drzwiowy,

spoiler, alum. felgi 14', RO Pioneer + głośniki, przegląd do
06.2002 r., stan dobry, - 2.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0603/48-24-70
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, żółty, spoilery, szerokie 
zderzaki, 2 komplety opon, stan dobry, - 1.850 zł. Przydroże, 
gm. Korfantów, woj. opolskie, tel. 0600/52-44-80 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, żółty, ważny prze
gląd, alum. felgi (ATS), po remoncie blacharki, magnetyzer, 
ekonomiczny, stan silnika b. dobry, zagłówki, RO + głośniki, 
stan b. 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 i blacharki, po wymianie pompy hamulco
wej, serwa, amortyzatorów, alternator, nowy ukl. wydechowy, 
akumulator, szczęki ham., przegląd do 06.2002 r, - 3.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0605/26-37-14 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, zielony metalic, po kapi
talnym remoncie, stan bardzo dobry, - 3.500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-53-45
OPEL KADETT, 1982 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, alum. felgi, RO panel, pokrowce, 5-drzwio
wy, po wymianie tłumika, łożysk, szerokie zderzaki, - 2.100 zł 
lub zamienię, inncf propozycje. Otyń, tel. 068/355-01-08, 
0607/81-00-93
OPEL KADETT, 1982 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, nowy ukl. wydechowy, 
nowe tarcze i klocki hamulcowe, RO Opel, • 2.300 zl. Świdni
ca, tel. 074/843-27-04
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, 
po remoncie silnika w 1999 r., konserwacja, po remoncie bla
charki, garażowany, • 2.800 zl. Ubocze, tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT, 1983 r., 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, brązo
wy, 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, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio
wy, oryg. lakier, bez wypadku i korozji, ekonomiczny, zużycie 
paliwa 5 1/100 km, zadbany, stan idealny, • 4.700 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0601/15-71-08
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, stan dobry, szyberdach, alum. felgi, ważny przegląd 
i OC, oszczędny (10 zł/100 km), nowe opony, klocki i cylinder - 
ki ham., hak, RO, pilne, - 2.700 zl. Lubań, tel. 0602/88-64-11 
OPEL KADETT, i9o3 r„ 1300 e s* OHC, pordowy. 5-drzsśo- 
wy, 5-biegowy, nowe tłumiki, 2 nowe opony, silnik w b. dobrym 
stanie tech, -1.700 zł. Lubań, tel. 075/724-13-13 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, • 6.500 zl. Świd
nica, tel. 074/640-84-20
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r„  85 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony, stan techn. dobry, stan silnika b. dobry, - 900 zl. Ty
niec Legnicki, tel. 076/858-01-43,0607/50-89-36 
OPEL KADETT, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, żółty, 
szyberdach, fotele Recaro, sportowy tłumik, alum. felgi,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 3.700 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0608/29-30-95 .
OPEL KADETT, 1983 r ,  1600 ccm, diesel, biały,'przegląd do
09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator i amorty
zatory przednie, po remoncie zawieszenia przedniego, - 2.700 
zł. Wrocław, tel. 071/782-07-36,0502/53-16-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm, benzyna, kolor 
ceglasty, 5-drzwiowy, przegląd do 01,2002 r., po remoncie sil
nika, nowe sprzęgło, tylna szyba ogrzewana, opony zimowe, 
RO, dodatkowe światło .stop’ , do poprawek blacharskich, •
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-07-72,0609/51-35-99 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
instalacja gazowa, 4-drzwiowy, RO, zadbany, - 3.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 0607/48-30-13
OPEL KADETT, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, hak, dużo części zapasowych, przegląd do 
2002 r., stan dobry, - 1.850 zł lub zamienię na busa albo

pick-up, z dopłatą. Brzeg, tel. 077/412-94-08 po godz. 20, 
0604/61-77-95
OPEL KADETT GTE, 1984 r„ 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zl. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny 
wtrysk, 110 KM, ospoilerowany, sportowy wygląd, RM, stan 
techniczny b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza lub inny. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna .łezka", 3-drzwio- 
wy, nowy akumulator, pasek rozrządu i amortyzatory, przegląd 
do 2002 r., RM, garażowany, - 5.300 zł. Jakubowice, gm. Ko
stomłoty, tel. 071/317-13-93
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, stan b. dobry, •
5.500 zl. Miejska Górka, tel. 0608/61-32-53 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, OHC, metalic, 3-drzwio
wy, szyberdach, tylna lotka, aluminiowe felgi, stan techniczny 
dobry, oszcędny, ważny przegląd do 2002 r, - 5.500 zł lub za
mienię. Nowa Sól, tel. 0600/53-28-95 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy, 
5-drzwiowy, alarm, nowe opony, stan b. dobry, 5-biegowy, RM, 
• 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 75 tys. km. 1300 ccm. OHC, 
zielony metalic, .łezka”, 5-drzwiowy, obrotomierz, reg. wys. 
mocowania pasów, szyberdach, RO zpanelem, nowy akumu
lator, po wymianie silnika w roku 1998, wymienione sprzęgło i 
łożyska kól, przegląd do 04.2002 r, - 4.600 zł. Mocław, tel. 
071/341-51-07
OPEL KADETT, 1985 r., 120 tys. km, 1300 ccm, błękitny, .łez
ka*, 5-drzwiowy, po remoncie zawieszenia, przeglądzie i re
gulacji, silnika, stan dobry, zadbany, oszczędny, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 355-12-94 po 15
OPEL KADETT, 1985/86 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-75-08,431-78-88 

O  OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny me
ta lic , 5-drzwiowy, szyberdach, - 5.800 z ł lub za
mienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026481

OPEL KADETT. 1986 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, inst ga
zowa. - 6.500 zł. Wrocław, tei. 071/357-46-03,0605/57-37-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, inst. gazowa, 4-drzwiowy, obrotomierz, hak, komplet
na dokumentacja, - 6.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-16
OPE-L KADETT SEDAN, 1986 r., 135 tys. km, 1600 ccm, die
sel, niebieski metalic, po remoncie silnika, nowy akumulator, 
RO, hak, - 6.800 zl. Borów, gm. Radwanice, tel. 076/831-17-49 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 185 tys. km, 1600 ccm, die
sel, szary metalic, szyberdach, RO, przegląd do 10.2001 r., 
dodatkowe światło .stop’ , 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymia
nie .progi, hak, 5 1/100 km, • 6.800 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-13-27 po godz. 19
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic,
4-drzwiowy, 4-biegowy - 1.600 DEM. Jelenia Góra, tel. 
0607/65-59-61
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, progi do 
wymiany, - 5:300 zl. Leszno, tel. 0605/59-81-73 
OPEL KADETT, 1986 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, garażowany, hak, oznakowany, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zadbany, - 5.600 zl. Lubin, tel. 
076/846-83-09
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, .łez
ka’ , 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, z urzędu celnego, 
ciemne szyby, hak, nowy pasek rozrządu, ekonomizer, w cią
głej eksploatacji, nadwozie z 1987 r., stan dobry, - 5.000 zł. 
Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12

OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały; 
5-drzwiowy, błacharka do remontu, - 4.500 zł. Opole, tel. 
0602/37-61-72
OPEL KADETT, 1986 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, .łezka', 5-drzwiowy, nowe amortyzatory przednie, za
dbany, garażowany, nowa pompa wody, zużycie paliwa 5.5-6 
I, - 6.300 zl. Paczków, tel. 077/431-80-74,0608/66-51-61 
OPEL KADETT GSi, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, fabr. alarm, kubełkowe fotele, deska digital, -
7.000 zł. Pasikurowice, tel. 071/399-74-80 
OPEL KADETT, 1986 r., złoty metalic, .łezka*, 3-drzwiowy, spo
iler na klapie, nowe opony, obrotomierz, szyberdach, 5-biego- 
wy, kołpaki, bez korozji, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, -
6.500 zl. Wałbrzych, tel. 0605/82-71-84 
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, .łezka*, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, obniżony, ospoilero
wany, sportowy wygląd, alarm + pilot, prawe drzwi do napra
wy, techn. sprawny, - 4.700 zł. Wtocław, tel. 0602/12-51-35. 
OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, eko
nomiczny, garażowany, alum. felgi, kpi. dokumentacja • 6.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-47-74
OPEL KADETT E, 1986/87 r., 1300 ccm, czerwony, 4-drzwio
wy, nowe opony, garażowany, zadbany, stan b. dobry, na bia
łych tablicach -1.100 DEM. Domaszczyn, tel. 071/399-86-94, 
0603/51-03-18
OPEL KADETT, 1986/94 r., 118 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
szary, .łezka*, garażowany, po remoncie blacharki, lakierowa
niu, stan silnika dobry, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, zadba
ny, - 7.000 zl lub zamienię na mniejszy, poj. do 1200 ccm, do 
6000 zł. Lipno k. Leszna, tel. 065/534-01-14 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986/95 r., 200 ccm, benzyna, biały, 
alum. felgi, na gwarancji, 5-drzwiowy, szyberdach, przegląd 
do 11.2001 r., zadbany, - 3.800 zł. Żórawina, tel. 071/316-54-69 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, RM, po 
wymianie filtrów, paska rozrządu, szczęk, tarcz, klocków i bęb
nów hamulcowych, łożysk oraz przegubów, rozrusznik po re
generacji, • 8.400 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT, 1987 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, inst. gazo
wa, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 7.300 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-41-28 
OPEL KADETT, 1537r . 1300 ec.T., wiśnicsy, 2-drzwio*y - 
400 DEM. Zgorzelec, teł.' 0602/29-57-46 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, RM, 
5-drzwiowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, szyberdach, nowe 
opony, plastikowe nadkola, przegląd do 05.2002 r., kołpaki, 
pokrowce, stan b. dobry, - 5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Zloty Stok, tel. 074/817-50-82, 0603/76-55-88 
OPEL KADETT. 1987 r., 96 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
kpi. dokumentacja, II właściciel w kraju, hak, RO, alarm, 5-bie
gowy, przegląd do 2002 r, - 8.500 zł lub zamienię na busa w 
tej cenie. Bolesławiec, tel. 075/734-35-17 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 14 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, spo
ilery, alum. felgi, garażowany, atrakc. wygląd, silnik z 91 r, -
8.200 zł. Jawor, tel. 076/870-47-77 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, - 7.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-75-12 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 
szyberdach, deska digital, alum. felgi, spoilery, • 7.000 zł. Lu
bin, tel. 076/846-88-10, 0604/20-64-33 
OPEL KADETT, 1987 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, centr. 
zamek, szyberdach, RO, 5-biegowy, spoilery, silnik bez nu
merów, - 4.900 zł. Maniów Mały, gm. Mietków, tel. 
071/390-76-13,0601/89-04-69
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, zderzaki i lustarka w ko

lorze nadwozia, kubełkowe fotele, stan idealny, - 7.400 zł. 
"Nysa, tel. 0603/$9-51-84
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, stan dobry, - 4.900 zł lub zamie
nię. Paczków, tel, 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r. stan b. dobry, - 6.500 zl lub 
zamienię na droższy. Paszowice, gm. Jawor, tel. 
076/870-13-95
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach 2-stop- 
niowy, spoiler z dodatkowym światłem .stop’ , kubełkowe fote
le, RO Sony + 6 głośników, pełna dokumentacja, - 6.500 zl. 
Piława Górna, tel. 074/837-22-85 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, diesel, czarny, 3-drzwio
wy, stan dobry, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 0605/15-21-59 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, automatic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, bez korozji, 
stan idealny, - 8.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0503/70-45-88
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OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
instalacja gazowa Lovato, hak, szyberdach, deska digital, spor
towe zawieszenie, aluminiowe felgi 15*, fotele kubełkowe, 
alarm, ciemne szyby, lampy, dużo nowych części, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-63-97,0604/80-76-27 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, diesel, kolor mor
ski metalic, 5-biegowy, alum. felgi, hak, relingi dachowe, ku
bełkowe fotele, po remoncie blacharki i lakierowaniu, roleta, 
halogeny, • 7.600 zł. Wrocław, tel. 0605/96-09-45 
OPEL KADETT E, 1987 r., 215 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, oryginalny szyberdach, RM Sony, welurowa ta
picerka, opony zimowe, garażowany, 5-drzwiowy, sprowadzo
ny w całości, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, - 5.100 
ŻŁ Wrocław, ts!. 0602/18-09-66 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-diTwió- 
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46, 0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnobeżowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, dodatkowe światło .stop’ , prze
gląd do 06.2002r., garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 
zł. Burgrabice, tel. 077/439-85-00 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/96 r., 138 tys. km. 1600' ccm, 
wtrysk, popielaty metalic, do poprawek lakierniczych, RO, 4 
zagłówki, stan dobry, - 6.500 zł. Legnica, tel. 0607/37-55-64 
OPEL KADETT KQMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, - 7.200 zł. Broniszewice, tel. 062/741-62-97 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, na białych tablicach, - 1.800 zł. Chojnów, tel. 
0600/57-31-65
OPEL KADETT KOMBI CLUB, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm' 
benzyn**biały, relingi dachowe, centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, szyberdach, kubełkowe fotele, RM, zielone szyby, 
obrotomierz, stan dobry, • 7.200 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-25-77,0602/70-18-39
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy me
talic, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.200 zl. Jele
nia Góra, teł. 075/744-59-90
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 183 tys. km, 2000 ccm, 136 kM + 
gaz, biały, hak, 4-drzwiowy, obniżony, kubełkowe fotele, szy-
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berdach - 7.200 zł. KrapkowiceT tel. 077/466-33-79, 
0603/46-01-04
OPEL KADETT SEDAN. 1988 r„ 90 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
granatowy metalic, spoiler, alarm, hak, garażowany, stan b. 
dobry, - 7.600 zl. Legnica, tel. 076/854-87-31,0608/78-80-48 
OPEL KADETT, 1988 r . 25 tys. km, 1300 ccm, benzyna, OHC, 
czerwony, garażowany, nowe opony i akumulator, radio, za-- 
dbany. - 8.000 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, konserwacja, welurowa tapicerka, relingi dachowe, nowe 
opony, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-38-63
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, 5-drzwiowy, alarm, hak, - 7.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-51-48
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, OHC, wtrysk, czer
wony, spoilery, szyberdach, sportowe zawieszenie, fotele ku- 
bełkoe, nowe progi, sprzęgło, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-30,0603/04-94-84 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie,
- 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16
OPEL KADETT SEDAN, 1988/96 r ,  85 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, nie składak, centralny zamek, alarm ♦ 
pilot, RM, stan b. dobry, - 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-31-86
OPEL KADETT GSI CABRIO, 1988/97 r., 140 tys. km, 2000 
ccm, biały, deska digital, alum. felgi, obniżony, stan b. dobry,
- 11.000 zl. Legnica, tel. 0609/52-02-20
OPEL KADETT GT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
obniżony, alum. felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, ospoile
rowany, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd, - 8.100 zl. 
Leszno, tel. 0502/35-94-79
OPEL KADETT GSi, 1989 r., 136 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
szary, wspomaganie, alum. felgi 15', szyberdach, deska digi
tal, kubełkowe fotele (podgrzewane), halogeny, spoiler, po wy
mianie oleju i pasków, stan idealny, - 8.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-24-97,0604/83-54-93 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, - 7.200 
zł. Rawicz, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, po wymianie 
silnika, - 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, 5-biegowy, RO, welurowa ta
picerka, rozkładane fotele, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
8.900 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL KADETT GT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach 2-stopniowy, wspomaganie kier., 
kubełkOwS foióie, weiurcn'2 tapicerka, spoiier, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, stan idealny, • 8.500. 
zł. Legnickie Pole, tel. 0503/98-00-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
szyberdach, ABS, 5-biegowy, RO, - 7.700 zł. Leszno, tel. 
065/529-24-65
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 2000 ccm, DOHC, 16V, kolor per- 
łowozielony, 150 KM, alum. felgi, szyberdach, sportowy ukł. 
wydechowy, alarm, centr. zamek + pilot, 2-drzwiowy, kubełko
we fotele, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, • 7.800 zł. 
Nowogród Bobrz., tel. 068/454-74-84,0600/24-89-63 
OPEL KADETT GSI, 1989 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, tur
kusowy, obniżony, poszerzony, kola 15, polerowany rant, el. 
reg. lusterka i podgrzew., centr. zamek, tłumik Remus, alarm, 
halogeny, klapa płaska, przyciemniane szyby, atrakc. wygląd, 
kpi. dokumentacja - 11.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0601/56-34-06
OPEL KADETT, 1989 r., 178 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, alum. felgi, garażowany,atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 9.400 zł. Witków, tel. 074/845-04-57 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm. 
LS, czerwony, szyberdach, immobilizer, RO, dodatkowe świa
tło .stop', przegląd do 04.2002 r., stan idealny, w kraju od 1996 
r, - 8.500 zl. Bogdan Muzyka, 59-145 Chocianowiec 116, gm. 
Chocianów
OPEL KADETT, 1989/97 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, stan techn. dobry, 5-biegowy, szyberdach, kpi. opon zi
mowych, RO, 5-drzwiowy, przegląd do 05.2002 r., jednopunk- 
towy wtrysk, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 0604/43-21-18 
OPEL KADETT, 1989/97 r„ 125 tys. km, 1300 ccm, biały, skła
dak, bez wypadku, po remoncie blacharki, kubełkowe fotele, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry, • 6.600 zł. Zebrzydowa, tel. 0609/06-42-27 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, regulacja świateł, wspomaganie, 
ABS, fotele kubełkowe, nie używany w Polsce, przegląd do
02. 2002 r „  katalizator, alum. felgi 15', udokum. pochodze
nie, - 12.800 zł lub raty przez komis. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/21-53-95
OPEL KADETT GSI, 1990 r., 2000 ccm, 16V 150 KM, ABS, 
zawieszenie sportowe, alum. felgi 15”, deska Digital, nowy ukł. 
wydechowy, dodatkowe światło .stop”, przegląd do 02.2002 r,
- 8.800 zł. Dobrzeń Wielki, tel. 077/469-56-14
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy -metalic, szyberdach, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
stan silnika i podzespołów b. dobry, atrakcyjny wygląd, -10.000 
zł. Głogów, tel. 0504/93-95-09
OPEL KADETT, 1990 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, -9.200 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-41-85 
OPEL KADETT, 1990 r., 170 tys. km, 1998 ccm, benzyna, bia
ły, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie kier, -
8.500 zł. Kępno, tel. 0609/49-77-17 
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, wi
śniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, szyberdach, el. 
reg. reflektory, - 9.200 zł. Kobylin, tel. 065/548-29-45, 
0600/10-70-56
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, szyberdach, 4 zagłówki, RM, białe zegary, - 9.300 
zł. Legnica, tel. 076/854-78-45
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 107 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wersja Club, RO, roleta, elektr. reg. antena, relingi 
dachowe, roleta, szyberdach, hak, halogeny, reguł. wys. mo
cowania pasów, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, kataliza
tor, nadkola, konserwacja, stan idealny, -10.000 zł lub zamie
nię na VW Passata, kombi, diesel, -z dopłatą. Legnica, tel. 
076/862-04-20,0601/98-64-38
OPEL KADETT, 1990 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, centralny zamek, - 8.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-05-58
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowofioletowy, alum. felgi, radio, welurowa tapicerka, kpi. 
dokumentacja, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, - 9.800 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony, zadbany, szyberdach, • 9.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-14-11
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, OHC, wtrysk, czarny me
talic, katalizator, szyberdach, el. reg. reflektory, - 6.200 zł. Wał
brzych, tel. 0607/21-85-52
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan b. dobry, sprowadzony z Frnacji, garażowany, zadbany, 
właścicielka niepaląca, kpi. opon zimowych, 5-drzwiowy, •
11.000 zl lub zamienię na Corsę, Trco. Wałbrzych, tel. 
074/847-91-77 po godz. 16
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 148 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy metalic, alum. felgi, sportowe fotele, efektywny wy
gląd, stan idealny, - 11.600 zł. Wrocław, tel. 0607/17-87-39 
OPEL KADETT, 1990 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, alarm + pilot, centr. zamek, lotka, obrotomierz, 
nowe opony, zadbany, • 6.900 zł. WTocław, tel. 071/353-37-20, 
0605/10-40-32
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel 1.600 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r., 1400 ccm, benzyna, grana
towy, 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, RM, udokum. pocho
dzenie, garażowany, stan silnika, blacharki i tapicerki b. do
bry, - 9.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPEL KADETT LIFE, 1990 r., 12 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, RM + 4 głośniki, hak, el. reg. refl., stan b. 
dobry - 9.000 zł lub zamienię + 4 opony zimowe, katalizator. 
Zgorzelec, tel. 075/775-33-56
OPEL KADETT. I990r., 136 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary

metalic, katalizator, 3-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pa
sów i świateł, alarm, immobilizer, sprowadzony w całości, do
kumentacja, dużo.nowych części, stan techn. b. dobry, - 9.700 
zł. Zgorzele^, teł. 075/775-86-37 
OPEL iÓCbETT, 1990 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, stan dobry, niemiecka dokumenta
cja - 1.300 DEM. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT, 1990 r.. 135 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, RM, bez wypadku, ciemne szyby, zadbany, - 8.200 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r., wtrysk, biały, nowy aku
mulator i amortyzatory, relingi dachowe, el. reg. reflektory, •
8.000 zł. Jaroszów, gm. Strzegom, tel. 074/855-80-10, 
0503/35-15-11
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 72 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, szyberdach, katalizator, hak, RM 
Sony z RDS, garażowany, I właściciel, spoiler, - 8.500 zł. Krze
lów, tel. 071/389-93-46
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 138 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. 
reflektory, 4 nowe opony *  zimowe, RO, nowe tarcze hamul
cowe, klocki, łożyska, zadbany, garażowany, sprowadzony w 
2000r.. kierowca niepalący, • 9.800 zł. Pakosław, teł. 
065/547-83-97
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1600 ccm, srebrny metalic, se
dan, szyberdach, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, - 10.000 
zł. Pieńsk, tel. 075/778-61-49
OPEL KADETT, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, ciemne 
szyby, kubełkowe fotele, - 9.20071. Lubin, tel. 0605/23-08-62, 
076/844-72-58
OPEL KADETT, 1991 r., 71 tys. km, 1400 ccm, biały, wtrysk, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, RM, alum. felgi, el. reg. refl., reg. wys. 
foteli, lusterka w kol. nadwozia, atrakc. wygląd, katalizator -
9.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-60-56
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, ABS, szyberdach, wsp. kier, felgi 
alum., przyciemniane szyby, • 9.200 zł. Grodziszcze, woj. je
leniogórskie, tel. 0608/01 -45-46 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1700 ccm, die
sel, 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, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, 5-biegowy, bez wy
padku, • 8.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, RO, kpi. opon zimowych, el. reg. 
reflektory, • 9.000 zł. Brzeg, teł. 077/444-29-09 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna inst. gazowa, - 
8.5GG 2i. Głuchołazy, teł. 0606/55-36-11 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, welur, bez wypadku, sprowadzony w całości, I 
właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -10.600 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
OHC, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, RM, hak, we
lurowa tapicerka, kubełkowe fotele, reguł. wys. pasów, el. re
guł. reflektory, zielone szyby, I właściciel w kraju, - 8.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-74-35 
OPEL KADETT, 1991 r., 141 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, -12.100 zl. Legnica, tel. 076/722-48-98 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
garażowany, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.500 
zł lub zamienię na Daewoo Tico. Legnica, tel. 076/856-21-22 
OPEL KADETT, 1991 r., 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od tygodnia, 
przegląd do 2002 r., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.500 
zł. Leszno, tel. 065/534-09-00,0605/40-95-96 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
biały, radio, roleta, relingi, welurowa tapicerka, kubełkowe fo
tele, nowe amortyzatory, - 9.500 zł lub zamienię na uszkodzo
ny, VW Golf III, Opla Astrę TD. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT LIFE, 1991 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, el. reg. reflektory, oryg. lakier, stan idealny, - 8.000 zł. Lip
niki, tel. 077/431-25-60
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowy metalic, wersja Beauty, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ku
bełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, RM, atrakc. wygląd. • 9.800 
zł. Lubin, tel. 076/844-29-27
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, biały, szyber
dach, kubełkowe fotele, reguł, siedzenia i kierownica, - 9.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-05-30,0601/18-57-05 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, ABS, szyberdach, 
reg. kubełkowe fotele, oryg. halogeny, sprowadzony w cało
ści, zadbany, atrakc. wygląd, - 9.600 zl.' Namysłów, tel. 
0602/51-70-03
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 95 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, - 11.500 zł. Opole, tel. 
077/421-51-58
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 161 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, stan b. dobry, relingi dachęwe, RO, 
opony zimowe, immobilizer, - 8.500 zł. Stanowice, gm. Oła
wa, tel. 071/302-84-13 po godz. 18.0502/66-25-45 
OPEL KADETT FUN, 1991 r„  1400 ccm, szary metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, wymienio
ne paski, filtry i olej, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, -
8.900 zl. Strzelin, tel. 071/392-15-45
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, grafi
towy metalic, szyberdach, radioodtwarzacz, el. otw. szyby, 
5-biegowy, stan b. dobry, -11.000 zł. Syców, tel. 062/786-15-18 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r„ 147 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, kolor grafitowy, garażowany, alarm, ABS, obrotomierz, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, •
9.900 zł. Twardogóra, tel. 071/315-78-41
OPEL KADETT, 1991 r., czarny metalic, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, alumi
niowe felgi, - 11.700 zł. Wrocław, tel. 071/787-38-45, 
0502/33-78-87
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, .łezka', ABS, hak, szyberdach, kubełko
we fotele, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, haloge
ny, ciemne szyby, • 7.700 zl lub zamienię na tańszy z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/343-22-11,0607/83-54-26 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, regulowany fo
tel kierowcy, pierwsza rejestracja 13.01.1992 r., zadbany, -
10.500 zł. WTocław, tel. 325-88-17
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Vec- 
try, centr. zamek, składane tylne oparcia, kołpaki, • 6.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, • 9.800 zl. Wrocław, tel. 071/343-98-41, 
0603/67-23-12
OPEL KADETT, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, szyberdach, kierownica Vectry, hak, 
katalizator, stan dobry, - 10.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-57-62
OPEL KADETT, 1991/92 r., 150 tys. km, 1600 ćcm, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, atrakcyjny wy
gląd, stan idealny, - 8.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0602/67-03-67
OPEL KADETT, 1991/92 r„ 41 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, mio
dowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, I właściciel, w 
kraju 6 miesięcy, - 12.000 zł lub zamienię na inny, 2-drzwio
wy, mniejszy, tańszy. Torzym, woj. lubuskie, tel. 0502/53-72-71 
OPEL KADETT, 1991/94 r.r 102 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, haloge
ny, nowe pokrowce, zadbany, • 9.200 zł lub zamienię na Fiata 
Tipo, Forda Scorpio, diesel. Konotop, woj. jeleniogórski, tel. 
0604/56-80-95
OPEL KADETT, 1991/96 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, szy
berdach, alum. felgi 15', ciemne szyby, tuning Rieger, sporto
wy tłumik, udokum. pochodzenie, fotele kubełkowe, - 7.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-19-54,0604/36-78-15 
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, zielony

metalic, wspomaganie kier., ABS, - 12.800 zł. Leszno, tel. 
0601/56-56-11
OPEL KADETT CABRIO. 1993 r., 85 tys. ffrrj, V60Q ficm, nie
bieski, sprowadzony na Kołach, zwolnienie z opłaty, -13.800 
zł. Leszno, tel. 0607/0945-14, 0049/160-99-55-01-00 
OPEL KADETT GSI, 1996r., 153 tys. km, 1800 ccm, El, biały, 
hak, alum. felgi, alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
fotele kubełkowe, szyberdach, dzielona kanapa, zagłówki tył, 
wspomaganie, przegląd do 02. 2002 r, - 7.200 zl. Proszówka, 
tel. 075/781-24-56
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, spo
ilery, białe zegary, felgi, fotele Recaro, szyberdach, sportowe 
wnętrze, okrągłe lampy, RO, - 2.800 zł. Świdnica, tel. 
074/850-97-21,853-82-20
OPEL MANTA, 1986 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szary 
metalic, wersja sportowa, siedzenia Recaro, hak, szyberdach, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, • 6.500 zł. 
Bojadła, tel. 068/352-33-58
OPEL MANTA, 1987 r., 170 tys. km, 1980 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, 5-biegowy, 2-drzwiowy, szyberdach, alum. 
felgi, nowe opony, lotnicze fotele Recaro, ospoilerowany, z 
urzędu celnego, I właściciel, - 5.900 zł. Dobra, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/644-95-56
OPEL OMEGA B, 1986 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, im
mobilizer, alum. felgi, stan techn. dobry, sportowy wygląd, fo
tele Recaro, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 781-99-38 po godz. 15 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony metalic, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, komputer, ABS, kpi. dokumentacja, • 9.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-79-45
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 2300 ccm, diesel, błękitny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, halogeny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
8.800 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
OPEL OMEGA, 1987 r., 117 tys. km, 2000 ccm, złoty, II wła
ściciel, w kraju od roku, przegląd do 06.2002 r., stan b. dobry, 
- 8.900 zł. Legnica, tel. 0608/48-21-06 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, granatowy metalic, 
5-biegowy, immobilizer, wspomaganie, el. reg. lusterka, nowe 
opony, - 8.000 zł. Leszno, tel. 0601/73-33-67 
OPEL OMEGA, 1987 r.. 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie kier., hak, nowe opony, stan b. dobry, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 0503/83-75-63 
OPEL OMEGA KOMBI. 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, do 
częściowego remontu, rozkl. tylne siedzenia, reguł. wys. mo
cowania pasów, 5-biegowy, kołpaki, techn. sprawny, .na cho
dzie', - 3.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1988 r., 220 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
•"St. QuZC'ń'2, wśpCmaSSmS, CSiiu. Zamek, 5ium. relgi, stan D. 
dobry, - 10.000 zl. Zduny, tel. 062/721-51-66,0502/25-20-48 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 265 tys. km, 1800 ccm, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, instalacja gazowa, alarm *  pilot, 
• 8.500 zl. Kalisz, tel. 062/767-06-99,0602/36-89-76 
OPEL OMEGA, 1988 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel; szary 
metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
wspom. kierownicy, spoiler, - 8.500 zł lub zamienię na Fiata 
Cinquecento. Wałbrzych, tel. 074/841-29-73 
OPEL OMEGA A, 1988 r„ 162 tys. km, 2000 ccm, OHC, biały, 
instalacja gazowa, ABS, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
hak, RM, 6 głośników, Mul-T-Lock, - 8.600 zł. WTocław, tel. 
071/367-92-99,0602/17-08-63
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szy
berdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, •
8.100 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-45. 
0601/55-20-51
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-73-33 
po godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 257 tys. km, 2300 ccm, diesel, beżo
wy, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, reflektory, - 7.500 
zł. Zawidów, tel. 075/778-92-08
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. Wro
cław, tel. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988/94 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
nowa inst. gazowa, wspomaganie kier., szyberdach, hak, stan 
dobry, • 7.500 zł. Głogów, tel. 076/835-48-80 po godz. 18 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 150 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, 
sprowadzony w całości, używany przez inwalidę, • 7.200 zł. 
Legnica, teł. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, hak, RM, zadbany, - 9.700 zl lub zamie
nię, z dopłatą. Bielawa, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 190 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, instal. gazowa, - 10.000 zł lub zamienię na tań
szy. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-89-03 
OPEL OMEGA, 1989 r., 150 tys. km, 2300 ccm, turbo D, ko- 
niakowy metalic, szyberdach, automatic, alarm, przegląd do 
05.2002r., garażowany, nie wymaga napraw, stan dobry, -
8.100 zł. Wrocław, tel. 071/318-38-57 po godz.17
OPEL OMEGA CD DIAMOND, 1989/90 r., 190 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, bordowy metalic, el. reg. i podgrzewane luster
ka, podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, szyberdach, kom
puter, skórzana kierownica, tempomat, RO Pioneer *  zmie
niacz, dużo nowych części (faktury VAT), stan idealny, -12.500 
zł. Wrocław, teł. 0502/16-99-32 
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, ko lor 

wrzosowy metalic, szyberdach, ro le ta, re ling i 
dachowe, wspomaganie, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, • 11.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97 87026361

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, ABS, 
katalizator, centr. zamek, pilot, RM, relingi dachowe, szyber
dach, hak, fotele kubełkowe, - 10.400 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-37-67
OPEL OMEGA, 1990 r., 186 tys. km, 2300 ccm, diesel, bordo
wy metalic, wspomaganie kierownicy, el. reg. lusterka, ABS, 
centralny zamek, RM, 6 głośników, dwa komplety opon, ku
piony w salonie, I właściciel, • 12.100 zł. Rawicz, teł. 
065/545-62-90 po godz. 20,0607/37-12-05 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, wtrysk 
do remontu, zaniedbany, technicznie sprawny, - 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-78, 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r., 115 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, bordowy metalik, kombi, centr. zamek, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, halogeny, relin
gi dachowe, roleta, do drobnych poprawek blacharsko-lakier- 
niczych, stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0604/82-52-17 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 117 tys. km, 2600 ccm, czar
ny metalic, silnik Dual Ram, stan b. dobry, kompletna doku
mentacja, pełne wyposażenie oprócz skóry, ABS, CTRL, kli
matyzacja sprawna, alum. felgi, roleta, relingi, el. otwierany 
szyberdach, RO Opel ♦ 6 głośników, podłokietnik, - 16.000 zł 
lub zamienię na busa. Opole, tel. 0503/68-97-45 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, ABS, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, welur, pełna 
dokumentacja, RO ♦ 6 głośników, stan b. dobry, • 10.000 zł. 
Szymanów, tel. 071/387-81-79
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r., 2600 ccm, bordowy meta
lic, kombi, b. bogate wyposaż., ABS, TCS, automatic, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, 
halogeny, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, stan b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-27-85 wie
czorem, 0603/09-23-44
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/92 r., 2300 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, kpi. dokumentacja, ABS, szyberdach, alum. felgi, 
relingi dachowe, roleta, siatka grodziowa, wspomaganie kier., 
hak, garażowany, szeroka listwa, stan b. dobry, -12.700 zł lub 
zamienię. Lubnów 124, teł. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL OMEGA, 1992 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zło
ty metalic, 5-drzwiowy, ABS, komputer pokładowy, el. otw. szy
by, szyberdach eł., el. reg. lusterka, centr. zamek, RM ♦ 6 gło
śników, halogeny, dzielone tylne siedzenia z zagłówkami, hak, 
książka serwisowa, bez wypadku, w kraju od 10 mies, -15.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/04-58-99 
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, pełny

wtrysk, perłowobordowy, ABS, RO, serwo, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, głębokie fotele, niklowany grill i listwy, obroto
mierz, spoiler, ładny wygląd, stan b. dobry, w kraju 2 tys. km, 
bez wypadku, - 11.200 zl. Lubań, tel. 075/646-38-10, 
0604/81-51-93
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 167 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, kolor śliwkowy metalic, relingi'dachowe, el. otw. szyby i 
szyberdach, ABS, el. reg. lusterka i reflektory, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, alum. feigi, - 15.200 zł. Lubań, tel. 
075/722-18-33,075/775-54-04 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, 24V bogata wersja, -12.500 
zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 
0607/04-56-67
OPEL OMEGA, 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, ABS, wspom. kierownicy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
stan dobry, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-07-82 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.. 156 tys. km, 2000 ccm, czar- 
nografitowy metalic, centr. zamek, ABS, serwo, el. otw. szyby, 
roleta, relingi dachowe, flM , • 13.200 zł. Syców, tel. 
062/785-31-64
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 16.200 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47.0608/51-35-97 
OPEL OMEGA A, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, szyberdach, ABS, wspomaganie, automatic, do malowania 
błotnik, maska i zderzak, • 12.500 zł + cło. Wrocław, tel. 
071/339-22-90,0502/25-80-49

A U T O  t i p  
SKLEP -«- SERWIS

O P E L  G £ fa ,9 l̂ Z
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serwis 339-82-66

OPEL OMEGA KOMBI. 1993 r„ 120 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, zloty metalic, ĄBS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, hak, welurowa tapicerka, relingi dachowe, RO, dzielo
na tylna kanapa, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-95-50, 
0502/68-49-47
OPEL OMEGA KOMBI, 1993/94 r., 75 tys. km, 2000 ccm relin
gi dachowe, nowe opony, ABS, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, szyberdach, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 85 tys. km, 2500 ccm, V6, granato
wy metalic, oclony w całości, peine wvpossźsr«s, - 27.500 zi. 
Dobroszyce, tel. 071/314-11-83
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bordo
wy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, - 35.800 
zł. Wrocław, tel. 071/349-37-85, 0605/33-94-33 
O  OPEL OMEGA B, 1994 r., 158 tys . km, 2000 ccm, 

16V, s reb rny  m e ta lic , a u tom a tic , 2 pod. p o 
wietrzne, klim atyzacja, el. otw. szyby, el. siedze
nia z podgrzewaniem, hak, stan b. dobry, sp ro 
wadzony jako  m ienie przesiedleńcze, - 25.800 
zł. W rocław, tel. 0604/26-21-66, 071/339-04-41 
02027591

OPEL OMEGA B, 1994 r., 103 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
Ecotec, klimatyzacja, ABS, CD, el. regulowany fotel kierowcy, 
el. reg. lusterka, tempomat, welurowa tapicerka, stan b. do
bry, el. roleta, sprowadzony w całości, - 25.000 zł. Góra, tel. 
065/543-43-90, 0502/44-89-82
OPEL OMEGA B. 1994 r.. 92 tys. km, 2500 ccm. 24V, V6, sza- 
ro-niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, tempomat, skóra, szy
berdach, pełna elektryka, alum. felgi, el. roleta, RO, kompu
ter, podgrzewane fotele, stan techn. b. dobry, do lakierowa
nia, sprowadzony w całości, - 26.500 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 0501/62-45-45
OPEL OMEGA B, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
ABS, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. fotel kierowcy i 
roleta, welurowa tapicerka, tempomat, odtwarzacz CD, -
26.000 zł. Leszno, tel. 065/543-43-90, 0501/44-89-82 
OPEL OMEGA KOMBI. 1994 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, relingi dachowe, welurowa tapicerka, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, hak, 
ABS, - 21.500 zi. Nowa Sól, tel. 068/387-54-92,0603/65-33-25 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
bordowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, el. reg. i podgrz. fotele, 
komputer pokł., alum. felgi, relingi dachowe, roleta, • 30.000 
zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66
OPEL OMEGA B71994 r., 153 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor 
grafitowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, kpi. dokumenta
cja, I właściciel w Polsce, zdjęcia, - 32.000 zl. Oława, tel. 
071/303-89-80,0604/85-40-04
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1998 ccm, ben
zyna, biały, ABS, centr. zamek, pod. powietrzna, alarm, pilot, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, bez wypadku, - 24.000 
zl. Osiny, gm. Kępno, woj. kaliskie, tel. 0609/49-77-17 
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, • 35.500 zl. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
OPEL OMEGA B, 1994 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, automatic, komputer, ABS, im
mobilizer, • 30.000 j ł  lub zamienię. Świdnica, tel. 
0605/43-69-59
OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 2000 ccnt 16V, biały, 
automatic, 3 tygodnie w kraju, oclony, bez wypadku, I właści
ciel, po przeglądzie, pełne wyposażenie el., 2 pod. powietrz
ne, książka serwisowa, stan b. dobry, • 27.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/327-96-98
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm. 16V, Eco
tec, srebrny metalic, CD, poduszka pow., ABS, wspomaganie, 
komputer, drewno, pełne wyposażenie elektr., szyberdach, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, alarm, • 25.500 zł. Zgorze
lec, tel. 075/778-21-27, 0603/40-54-75 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 144 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wersja CD, wszystkie el. dodatki, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, - 32.000 zł lub zamienię na tań
szy, VW, Opel, Audi. Złotoryja, tel. 076/878-52-75, 
0604/22-43-22
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994/95 r., 95 tys. km, 2500 ccm, 
V6, Ecotec, perłowozielony, ABS, 2 pod. powietrzne, TC, kli
matyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka i podgrzewane, reguł, fotel kierowcy, termometr zew., 
hak, halogeny, RM, centr. zamek + pilot, immobilizer, alarm, 
domykanie szyb i szyberdachu, - 34.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-24-21
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 5-biegowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pi
lo t 2 poduszki pow., klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i fotele, alum. felgi, RM, 
stan tech. b. dobry, sprowadzony w całości, • 28.900 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA, 1994/95 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, ciemnozielony metalic, CD, inst. gazowa, sprowadzony 
w całości, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. fotele i luster
ka, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, welurowa 
tapicerka, RO z RDS, alum. felgi Borbet. kpi. felg stalowych, 
atrakc. wygląd, immobilizer, • 30.000 zł łub zamienię na VW 
T4, Forda Transita albo inne. Wałbrzych, teł. 074/847-52-69. 
0502/14-92-05
OPEL OMEGA, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V. granato
wy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek + pilot, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, relingt 

'dachowe, książka serwisowa, stan idealny, - 29.900 zł. Bole
sławiec, teł. 0603/12-47-27
OPEL OMEGA, 1995 r., 153 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, • 32.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-60-37

O  OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, TDS, ko lo r

g ra fitow y metalic, pełne wyposażenie, stan b. 
dobry, • 39.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026241

OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 65 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
16V, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, ABS. 
alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany, sprowadzony 
w całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty.
- 29.900 zl. Jarocin, tel. 062/747-64-06.0502/54-74-94 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 146 tys. km, 2000 ccm, 16V. 
grafitowy metalic, oclony w całości, 2 poduszki pow., klimaty
zacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny za
mek ♦ pilot, ABS, wspomaganie kier., RM, welurowa tapicer
ka, relingi dachowe, 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, klimatyzacja, bez wypadku, alum. felgi, pełne 
wyposażenie, stan idealny, - 36.000 zl. Legnica, tel. 
0603/91-07-61
OPEL OMEGA B MV6, 1995 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
srebrny metalic, 218 KM, ABS, 2 poduszki powietrzne, ASR, 
TC, komputer, tempomat, el. otwierane szyby, żaluzja, szy
berdach, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, podgrzewane fote
le, RM ♦ CD x 6, alarm, immobilizer, automatic ♦ S, obniżony, 
aluminiowe felgi 17" Borbet, - 39.000 żł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-56-66, 0606/30-66-86
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 16V 
ECOTEC, srebrny metalic, pełne wyp. elektr., ABS, hak, ra
dioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek ♦ pilot, 
roleta, relingi, ks. serwisowa, I właściciel, - 30.000 zł. Mikstat, 
tel. 0Q2/731-03-28, 0600/50-45-53 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 70 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, 16V, czarny metalic, 136 KM, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, RO, el. otw. 
szyby, el. szyberdach el. reg. fotel kierowcy, el. reg. lusterka i 
podgrzewane, relingi dachowe, stan b. dobry, - 40.000 zl. Ole
śnica, tel. 0603/28-86-29
OPEL OMEGA CD, CARAVAN, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, ciemnogranatowy metalic, pełne wyposażenie, klimatro
nic, skórzana tapicerka, bez wypadku, - 38.000 zl lub zamie
nię na mniejszy. Oława, tel. 071/313-43-08.0503/02-19-44 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 147 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek 4  pilot, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, RO, role
ta, relingi, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, bez wypadku,
- 28.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57.0602/30-11-80 
O rcL  OmEGa 6 CD, 1995 r.. 104 tys. km, 2GGC CCm, benzy
na, 16V, granatowo-ziełony metali, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, ABS, klimatyzacja, kpi. dokumentacja, tylna roleta, ga
rażowany, - 30.000 zł. Wrocław, teł. 0605/54-44-40, 
071/373-98-64
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 81 tys. km, 2000.ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
34.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24,0602/81-52-87
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, - 32.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-34-67, 
0603/77-51-37
OPEL OMEGA SEDAN, 1995 r., 106 tys. km, 2500 ccm, die
sel, szaroniebieski metalic, wersja CD, pełne wyposażenie, 
obniżony, 3 mies. w kraju, - 38.700 zł. Żary, teł. 0606/45-34-61 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1995/96 r„ 130 tys. km, 2500 ccm, 
V6, biały, automatic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., im
mobilizer, centralny zamek, dodatkowe zabezp, • 34.700 zl. 
Bralin, tel. 062/781-27-59
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. 
żamek + pilot, klimatyzacja, RM + 6 głośników, w kraju od 
miesiąca, • 36.700 zł. Legnica, tel. 076/721-66-07 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 75 tys. km, 2500 ćcm. diesel, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, drewno, alarm, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, -
41.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-40-24
OPEL OMEGA, 1996 r., 170 tys. km. 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, el. otw. szyby i szyberdach, eł. reg. lusterka, el. 
żaluzja, el. reg. i podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, RM 
z RDS, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
30.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/664-86-35,0503/08-60-59
OPEL OMEGA KOMBI CD, 1996 r., 2000 ccm, zielony meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, elektryka, 
szyberdach, alum. felgi, -. 38.500 zł. Wrocław, tąjs 
0602/67-47-03 "
OPEL OMEGA, 1996/97 r., 61 tys. km, 2000 ccm. 16V, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, inst. gazowa, - 34.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 95 tys. km, 2500 

ccm, tu rbo  D, biały, k lim atron ic , ABS, szyber
dach, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, 
stan b. dobry, • 43.000 zł. Ś roda Śląska, tel. 
071/317-15-60 01031741

OPEL OMEGA B, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw szyby, 
roleta, wspomaganie, centr. zamek + pilot, klimatyzacja, ha
logeny, welurowa tapicerka, soczewkowe lampy, grill Kamei, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, atrakc. wygląd, - 42.500 zł. 
Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/75-27-70

OPEL - KRUK
C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E  ^
0P010210 n is lc io  c e n y  
OPEL-KRUK Wrocław ul. Lltomska 25 

tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, t o  071/373-5244

OPEL OMEGA, 1997/98 r.. 51 tys. km. 2500 ccm. TDS, srebr
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, drewno, tempomat, kpi. 
dokumentacja, - 48.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL OMEGA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, 16V, 136 KM, 
czarny, 4 pod. powietrzne, ABS; klimatyzacja, RM, alarm *  
pilot, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, reflektory soczew
kowe, halogeny, skórzana kierownica, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 45.000 zł. Świdnica, tel. 0608/21-67-72 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997/98 r„ 80 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
ciemnozielony metalik, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
eł. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i fotele, wspoma
ganie kier., katalizator, RO, centr. zamek, immobilizer, jadio- 
dżojstik" w kierownicy, - 46.000 zł. Zieloną Góra, tel. 
068/323-46-67 lub, 0601/75-55-63 
OPEL OMEGA, 1998 r.. 2000 ccm. 16V, srebrny metalic, limu
zyna, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, komputwer, RM, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, zielone szy
by, bez wypadku, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 53.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 71 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
DOHC Eco, grafitowoczarny, pełne wyposażenie elektryczne, 
welurowe fotele, halogeny, soczewkowe reflektor, 4 podusz
ki pow., 8 głośników, radio firmowe ze sterowaniem przy kie
rownicy, wersja CD, kupiony w salonie, z homologacją na do
stawczy. 5-osobowy, - 51.000 zl. Wrocław, tel. 0605/21-17-60, 
071/373-67-27 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00542 www.autogielda.com.pl)
OPEL REKORD KOMBI, 1978 r„ 2000 ccm, benzyna, niebie
ski, instalacja gazowa BRC, hak, jasna tapicerka, oryginalne 
kołpaki, technicznie sprawny, • 1.100 zl. Wrocław, tel. 
071/321-63-97.0604/80-76-27
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, w ciągłej eksploatacji, zadbany, po wymianie silnika i skrzy
ni biegów w 1999 r., roczny akumulator, 2 nowe opony, nowy 
ukł. wydechowy, hak, centr. zamek, stan dobry, -1.650 zł. Wro
cław, tel. 071/342-68-93, 0600/82-77-81 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk stan silnika i skrzyni
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GIEŁDA SAMOCHODOWI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 
WE WROCŁAWIU 

przy ul. Karmelkowej (teren DCHR-S)
• dla sprzedających części i akcesoria samochodowe 
zadaszone miejsca ekspozycyjne, w czerwcu - bezpłatne

• możliwość rezerwacji miejsc
• parking dla odwiedzających -1.000 miejsc
• dojazd autobusami linii D i 107

In fo rm a c ja  i  re z e rw a c ja :

poniedziałek - piątek - w godz. 8.00-16.00, tel./fax 071/334-15-17 lub 071/343-45-41 
sobota - niedziela - tel. kom. 0-501 962 093 lub 0-601 996 988

NAJLEPSZE WARUNKI HANDLOWE 
NA DOLNYM SLĄSKU

biegów dobry, blacharka do remontu, przegląd do 07.2001 r, -
1.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/28-69-98 
OPEL REKORD, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, kolor ceglasty 
metalic, inst. gazowa, stan tech. i blacharki b. dobry, hak, szy
berdach, aktualny przegląd, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/788-78-37
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 1800 ccm, OHC, granatowy, 
po remoncie oleju, po diagnostyce silnika (rachunki), wymia
na układu wydechowego, alarm Prestige, halogeny, hak, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0504/94-41-48 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
stan dobry, 4-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, ważny przegląd i OC, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, instalacja gazowa, • 1.950 zł. Wro
cław. tel. 071/341-72-47,0609/15-60-18 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony,

V  nowy modeł lamp, silnik z Mercedesa 200 D, stan b. dobry, - 
'2,700 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 
0608/84-46-03
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, S, czerwony, stan dobry,
- 3.000 zł lub zamienię na komputer PC Pentium z monitorem. 
Żary, tel:-068/375-95-86 po godz. 18 

. OPEL REfeęRD, 1984 r., 116 tys. km, 1800 ccm, OHC instala- 
~ h cja gazowa, <>Jum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, 5-bie

gowy, halogeny, welurowa tapicerka, radio Sony, Zadbany, -
5.200 zł. Dzierżoniów, tel.. 074/832-07-57 
OPEL REKORD KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, OHC 5-drzwiówy, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji, dużo 
nowych, wymienionyfcł]i części, stan b. dobry, zadbany, - 4.500 
zł lub zamienię na Abjli. „cygaro", po 84r.. Wrocław, tel. 
071/780-89-28 wieczorefy 0605/42-77-47 - 
OPEL REKORD, 1987/93 K, 2000 ccm, brązowy'metalic, in
stalacja gazowa, 5-biegowy, welurowa tapicerka, hak>ęspo- 
ilerowany, atrakc. wygląd, -‘JB.000 z}. Dzierżoniów,'1el. 
0604/46-67-64 \  W  X

O  OPEL REKORD, SENATÓR , MONZA, COMMO-
DORE, skup i sprzedaż, wszystkre części, w y
miana, s iln ików , zniszczone sam ochody z p o l
ską dokum entacją, w  sp rze da ły  p iękne samo* 
chody m arki Opel Senator, tan io * Dzierżoniów, 
tel. 074/832-07-57,0604/46-67-64,0606/10-16-21 
02024711

OPEL SENATOR, 1982 r., 2500 ccm, wtrysk serwó, centr. za
mek, alum. felgi, szyberdach, na białych tablicach, - 1.500 zł. 
Szczecin, tel. 0503/05-57-89
OPEL SENATOR, 1992 r ,  3000 ccm, 24V, benzyna, kolor śliw
kowy metalic, automatic, aluminiowe felgi 16', skórzana tapi
cerka, szyberdach, pełne wyposażenie, - 17.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/08-89-34
OPEL SINTRA, 1997 r., 80 tys. km, 2200 ccm, 16V, DOHC, 
niebieski metalic, kpi. dokumentacja, 3 lata w kraju, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne, 7-osobowy, ABS, RO-compact, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, obrotowe fotele, alarm + pilot, 
wspomaganie, - 49.000 zł lub zamienię na tańszy. ., tel. 
0606/88-29-83
OPEL TIGRA, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, - 23.000 zł. Gizałki, tel. 
062/741-13-08
OPEL TIGRA, 1995 r ,  80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. szyberdach, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, halogeny, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 25.000 zł. Rydzyna, woj. lesz
czyńskie, tel. 0602/24-44-54
OPEL TIGRA, ł995/96 r„  77 tys. km, 1600 ccm, 16V,fMteć, 
czerwień meksykańska, sprowadzony w całości; i  pełną do
kumentacją, zadbany, ABS, radio-J^biejfówy, wspomaganie, 
centr. zamek, klimatyzacja, alum’. felgi, pełne wyposażąnie el., 
immobilizer, r 24.200 zł. Paszowice, tel. 076/870-10-25 

O  OPEL TIGRA, 1995/98 r., 110 tys . km, 1400 ccm, 
ecotec, tu rkusow y metalic, e l. otw. szyby i szy
berdach, halogeny, wspom aganie, alum. fe lg i, 
nowe opony, skórzana k ierownica, kom plet kó ł 
zim owych (opony z felgam i), RO, serwisowany. 
R aw icz , te ł.  065 /545-33 -31 , 0608/55-97 -64  
01033411

OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku, •
26.500 zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79, 0605/46-76-71 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0214 www.autoglelda.com.pl)
OPEL TIGRA, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, 16V, 
żółty, klimatyzacja, wspomaganie kier., alum. felgi, inne, -
26.000 zł. Lubin, tel. 076/842-25-11, 0601/53-45-53 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 16V, czarny metalic, stan b. 
dobry, wspomaganie, poduszka pow., RO Blaupunkt z RDS,

halogeny, el. otw. szyby, spoiler, klimatyzacja, sportowy ukł. 
wydechowy, • 25.500 zł lub zamienię. Nysa, teł. 077/433-92-21, 
0604/38-54-12
OPEL TIGRA, 1997 r., 63 tys. km, 1400 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, pod. powietrzna, alum. felgi, el. otw. 
szyby, • 24.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-66-54 
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 10V, granato
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, alarm, kompu
ter, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, - 31.000 
zł lub zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL TIGRA, 1999 r., 9 tys. km, 1400 ccm, 16V klimatyzacja, 
el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow., alum. felgi, centr. 
zamek, RO, • 36.500 zł. Leszno, tel. 0600/27-76-06, 
0602/70-71-54
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, alum. felgi, RM stereo, stan 
techn. b. dobry, • 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legni
ca, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03

OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
bez wypadku, w kraju od 10 miesięcy, oclony w całości, serwi
sowany, podłokietnik, RM Opel, szyberdach, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, - 12.400 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
OPEL VECTRA, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry, I właściciel, w kraju od nowości, stan dobry, najnowsza 
skrzynia biegów automatyczna (prod. japońskiej), • 13.000 zł. 
Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/315-11-54,0603/13-89-45 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, perłowy, szyberdach, RM, welurowa tapicerka, dzielone 
tylne siedzenie, bez wypadku, zadbany • 11.900 zł. Radków 
Kłodzki, tel. 074/871-22-02

O  OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1800 ccm , 
w trysk, b łęk itny metalic, szyberdach, centr. za
mek, ABS, serwo, el. reg. lusterka, sprowadzo
ny z N iem iec, - 11.200 z ł. M iędzyrzecz, te l. 
095/742-04-93,0607/71-15-31 87026651

O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, z ło ty  me-

metalic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, - 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r„  137 tys. km, 1800 ccm, gra
fitowy metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, RO 
fabryczny, szyberdach, spoiler, regulacja foteli, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja ♦ książka serwisowa, bez wy
padku, stan b. dobry, • 14.200 zl lub zamienię. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/482-20-58, 0604/68-33-44 
OPEL YECTRA, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic, wspomaganie, ABS, szyberdach, stan dobry, • 11.990 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL YECTRA CD, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccfń, 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., 167 tys. km, 1700 ccm, diesel, po
marańczowy, bez wypadku, garażowany, I właściciel w Pol
sce, oszczędny, nowe paski, filtry, opony letnie i zimowe, RM, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie kier., stan 
techn. b. dobry, -15.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-27-92

od roku, sprowadzony w całości, przegląd do 04.2002 r, •
18.400 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-02 
OPEL YECTRA, 1992/95 r., 154 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspom. kierownicy, alum. felgi, welurowa tapicerka, -10.800 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/55-94-72 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic, - 15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, 
0605/08-92-81

O  OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, k o lo r mor
sk i m etalic, ABS, wspom aganie, centr. zamek, 
el. otw . szyby, szyb e rd a ch ,:  19.800 zł lub za
m ien ię . Żary, u l. O krzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026491

OPELVECTRA SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, bordowy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., zadbany, - 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/41-15-39
OPEL YECTRA,-1993 r., 41 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy me-
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|W -w , ul. Zagony 60, tel.519-061, S E R W IS  0603-438-410

OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, - 9.400 zł. Milicz, 
tel. 0600/28-96-26
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 163 tys. km, 1600 ccm, .biały, - '
9.300 zł. Jarocin, tel. 062/505-41-22 po godz. 18 '
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, RO, nowe amortyzatory i akumulator, zderzaki w kolo
rze nadwozia, zadbany, stan dobry, • 8.500 zł. Lubin, tel. 

>.076/847-36-86

V rOPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, czer- 
wony, wspom aganie, centr. zamek, ABS, welu- 
rowa tapicerka, • 9.500 z ł lub  zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026231

OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, Immobilizer, RO,dzielona kanapa, welurowa tapicerka,
• 10.500 zł. Kargowa, tel. 068/352-58-84^352-51-50 
OPEL VECTRA, 1990 r., 81 tys,.km, 1600 ccm, granatowy me
talic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot, reg. kierownica, el. wysuw, antena, spoiler, podłokiet
nik, obrotomierz, halogeny, alum. felgi-* 4 stalowe felgi z opo
nami, reg. kierownica, reg. wys. siedzeń i pasów, garażowa
ny, zadbany, - 10.800 zł lub zamienię na droższy: Legnica, 
tel. 076/854-32-68, 0601/99-30-95 V  
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, szary metalic, stan dobry, garażowany, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, szyberdach, w kraju od 3 lat, welurowa tapi
cerka, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, alum. felgi -10.200 
zł. Paczków, gm. Nysa, tel. 0608/88-63-79 
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielony, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, • 8.800 zł. Pleszew, tel. 
062/741-85-17,062/742-45-64 
OPEL VECTRA, 1990 r., 144Jy&.-km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, stan dobry, I właścicięl.w. kraju, sprowa
dzony w całości, wspomaganie kier., RÓ, reg. reflektory, - 

. 11.500-zf. Prochowice, tel. 076/858-41-44 
" OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., czerwony, - 11.900 zł. Rze

pin, tel. 0601/77-39-68
OPEL YECTRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, biały, centr. za
mek, wspomaganie, ABS, alum. felgi, RM, automatic, stan b. 
dobry, -11.700 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL VECTRA, 1990 r., 178 tys. km,'1600 ccm, benzyna, 
biały, RM Opel *  6 głośników, alarm, hak, oznakowany, welu
rowa tapicerka, opony, akumulator, garażowany, w Polsce od 
1991 r. -10.500 zl. Wołów, tel. 071/389-53-26,0604/47-75-67 
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, RO, 
blokada Mul-T-Lock, do drobnych poprawek lakierniczych, 
nowe opony i akumulator, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem. 0608/84-46-03 
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
kość słoniowa, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RO, 
garażowany, atrakc. wygląd, konserwacja, • 11.900 zł w rozli
czeniu Fiat 126p, Cinąuecento, Polonez lub inny. Lubnów,'tel. 
074/819-90-74
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r„ 180 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, piaskowy, ńadkola, RO, dzielona tylna kanapa, szero
ka listwa, garażowany, konserwacja, atrakc. wygląd, -12.100 
zł lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, stan dobry, • 11.800 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83

ta lie , ABS, 4x4, centr. zamek, wspom aganie, 
szyberdach, kubełkowe fotele, • 11.900 zł lub  za
mienię. Żary, u l. Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026471

OPEL VECTRA, 1991 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, 2-stopniowy szyberdach, el. reg. luster
ka i reflektory, hak, welurowa tapicerka, rozkł. siedzenia, RO 
+ 6 głośników, garażowany, zużycie paliwa 61/100 km, stan b. 
dobry, -13.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-67-28 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, el. reg. reflektory, wspomaganie, dzielona tylna 
kanapa, RM, centr. zamek, stan b. dobry, -12.500 zł (możliwe 
raty przez komis). Chocianów, tel. 076/818-41-80, 
0604/47-45-81
OPEL VECTRA, 1991 r., 126 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, sprowadzony w całości, szyberdach, centr. zamek, el. 
ręg. reflektory, RO, katalizator, dzielona, tylna kanapa,
4-drzwiowy, garażowany, stan idealny, • 11.500 zł. Głogów, 
tel. 076/834-59-94
OPEL VECTRA, 1991^, 107 tys. km, 2000 ccm, bordowy me
talic, sedan, 4x4, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, stan idealny,3*»J2.800 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-69-17
OPEL YECTRA, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, 4-drzwiowy, automatic, inst. gazowa, • 10.000 zl. Lubin, 
tel. 076/847-62-10,0502/96-94-15 
OPEL YECTRA CD, 1991 r., 164 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, spo
iler, podłokietnik, sprowadzony w całości, • 11.800 zł lub za
mienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-72-76,0609/64-03-44 
OPEL YECTRA GLS, 1991 r.. 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
granatowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centr. zamek, spoiler, RÓ, el. antena, welur, halogeny, gara
żowany, stan b. dobry, -12.500 zł. Rawicz, tel. 071/787-24-49, 
065/546-05-75
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm, biały, 
wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka i reflektory, welurowa ta
picerka, RM Opel + głośniki, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
• 11.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
071/352-82-91,0600/82-26-36 
OPEL VECTRA, 1.991 r., 116 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. luster
ka, w kraju od miesiące, rejestracja, -13.200 zł. Wrocław, tel. 
372-19-33,0607/30-88-79
OPEL YECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumenta
cja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz *  6 
głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, welurowa tapicerka, centr. zamek, dzielona 
tylna kanapa, w kraju od 4 dni, serwisowany w Niemczech, 
RM, - 11.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/764-49-08, 
0503/89-73-65
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 153 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, model 92 r., wspomaganie, alarm, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM, sprowadzony w 
1999 r., zadbany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan techn. 
b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię. Węgry, tel. 0607/42-93-32 
OPEL YECTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty

OPEL VECTRA A, 1992 r., 1700 ccm, turbo D, bordowy meta
lic, bogate wyposażenie, do sprowadzenia z Niemiec, -14.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, szary, sedan, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, RM, - 11.500 zł. 
Leszno, tel. 065/534-22-14, 0603/06-92-26 
OPEL VECTRA, 1992 r., 103 tys. km,. 1800 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
ABS, el. reg. reflektory, el. reg. i podg. lusterka, reguł, fotele i 
pasy, dzielona tylna kanapa, RO + 6 głośników, książka ser
wisowa, kpi. dokumentacja, w kraju od 3 miesięcy, • 14.500 
zł. Lwówek śląski, tel. 0608/12-96-20 
OPEL VECTRA, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ciem
nografitowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, - 14.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0600/85-86-14,071/314-46-22 po godz. 16 
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. Ra
wicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, przegląd do
04.2002 r., sprowadzony w całości, - 11.500 zł. Szprotawa, 
tel. 0602/12-41-72
OPEL VECTRA, 1992 r', 144 tys. km, 2000 cćm, GT, biały, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immo
bilizer z pilotem, rozkładane tylne siedzenia, bagażnik, RO, 
hak. • 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-37-92 
OPEL YECTRA7 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie kier., alarm, centralny zamek, blokada skrzyni bie
gów, stan i). dobry, - 10.500 zł lub zamienię na mniejszy sa
mochód, z dopłatą. Wołczyn, tel. 0604/56-09-37 
OPEL VECTRA SEBAN, 1992 r., 72 tys. km, 2000 ccm, perło- 
wowiśniowy, automatic, ABS, welurowa tapicerka, alarm, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, ASR, oznakowany, garażo
wany, zadbany, właściciel niepalący, - 15.500 zł. Wtocław, 
tel. 071/357-15-2$ '
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r„  115 tyj? Km, 1600 ccm. 
benzyna, granatowy metalic, wspomaganie, szyberdach, bez 
wypadku, RM, książka serwisowa, - 12.700 zł. Lśgnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 2000 ccm, perłowo- ' 
czarny, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi 15*, centr. za
mek, szyberdach, wersja CD, w kraju od tygodnia, bez wy
padku, po przeglądzie technicznym, stan idealny, -15.400 z ł, 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowoturkusowy metalic, wersja CD, sprowadzony 
w całości na kołach, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, auto
matic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby x4, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, ABS, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, RM z RDS-em, komputer, -,12.900 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRACD, 1992/93 r„ 120 tys. km, 1800ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, wersja CD, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, • 12.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 108 tys. km, 1700 ccm, 
TDI, szary metalic, ABS, cęntr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., RM, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
2 nowe opony, oznakowany, blokada skrzyni biegów, w kraju

talie, 5-drzwiowy, c. zamek, alarm, el. reg. lusterka, szyber
dach, wspomaganie, potrójna reg. foteli, welur, radioodtwa
rzacz, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 14.000 zł. 
Chocz, tel. 062/741-53-61, 0605/58-28-32 
OPELVECTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, metalic, ABS, 
poduszka pow., centr. zamek, szyberdach, RM, wspomaga
nie, - 16.300 zł. Milicz, tel. 071/384-27-00,0601/74-61-97 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 195 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metalic, szyberdach, radioodtwarzacz, wspomaganie, od
cięcie paliwa, -16.500 zł. Pleszew, tel. 0606/64-85-53 
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, teł. 
07^/749-65-91
OPEL VECTRA, 1993 r., 82 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, ABS, centr. za
mek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -16.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-20-56 po godz. 20
OPEL VECTRA CD, 1993 r., 99 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
el. reg. lusterka, ABS, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
centr. zamek, szyberdach, poduszka pow., hak, welurowa ta
picerka, skórzana kierownica, dzielona tylna kanapa, kieszeń 
na narty, 6 głośników, stan b. dobry, - 16.400 zł. Zgorzelec, 
tel. 0601/17-16-84
OPEL VECTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, katalizator, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie 
kierownicy, pod. powietrzna, napinacze pasów, centr. zamek, 
szyberdach, immobilizer, blokada skrzyni, szyby atermiczne, 
dzielone tylne siedzenia, zadbany, stan techn. b. dobry, •
17.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-23-36,0601/59-23-43 
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
śliwkowy metalic, centr. zamek, ABS, welurowa tapicerka, im
mobilizer, wspomaganie kier., obrotomierz, w kraju od tygo
dnia, I właściciel, serwisowany, kpi. dokumentacja, • 14.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, perłowoszary metalic, wersja Specjał, kpi. do
kumentacja, w kraju od 1.5 roku, I właściciel, ABS, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie, immobilizer, szyberdach, hak, nowe opony, 4 zagłówki, 
bez wypadku, stan techn. b. dobry, • 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/558-41-90,0607/34-18-75 
OPEL YECTRA CDX, 1994 r„ 99 tys. km, 2000 ccm„ wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
pełne wyp. etekjr., c. Zamek, immobilizer, el. otw, szyberdach, 
welur, podgrz. lusterka, reg. świateł, RM, el. wys. antena, zie
lone szyby, alum. felgi (5 szt.), wykończenia w drewnie, pełna 
dokumentacja, zadbany, -19.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/591-03-79,0605/26-19-18 
OPEL VECTRA ISUZU, 1994 r>90 tys. km, 1700 ccm. TD, 
czarny metalic, wspomaganie, ABS, oentr. zamek, 2 poduszki 
powietrzne, szyberdach, - 22.OOO zL. Raszków, tel. 
062/734-46-17
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 93 tys. km.,1600 ccm>bęnzyna, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, ABS, el. reg. lustetkąi 2 
szyby, poduszka pow., reg. światła, hak, alum. felgi, stanth. 
dobry, - 20.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-44-62,<> 
0607/57-86-15
OPEL VECTRA SEDAN, 1994/95 r., 125 tys. km, 1700 ccm, TD, 
ciemny metalic, limuzyna, ABS, szyberdach, serwo, wspoma-
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gamę. centr. zamek. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, czarna skóra, zadbany • 8000 OEM + cło (ok. 4.000 
z łj’ Lubań., tel 075/646-38-10. 0604/81-51-93 
OPEL VEĆTRA GL TDI, 1994/95 r., 155 tys. km;-1700*ccrn, tur
bo D. srebrny metalic, sedan, silnik Isuzu, el. otw. szyby, Immo
bilizer. oryg. hak. sprowadzony, bez wypadku, welurowa tapi
cerka, RM Blaupunkt^ hOOÓ zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-82-61 
OPEL VECTf$Ar1§95 r.. 1800 ccm, zielony metalic, automatic, 
2 pod. powtśtrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, sprowadzony w całości, - 17.900 zl. Leszno, tel. 
0605/44-73-47

O  OPEL VEęTRA SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, GT 
: ABS, wspom aganie , autom atic, centr. zamek, 

alum. fe lg i, • 16.900 zł lub zam ienię. Żary, ui. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026271 N L  

OPEL VECTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr- 
ny metalic, poduszka pow., wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek + pilot, alarm, radio, 5-drzvSriowy, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 18.500 zl. Góra, tel. 065/544-73-48 
OPEL VECTRA, 1995 r., 140 tys. km, 1700ecm, TD, Isuzu, zie
lony metalic, immobilizef, el. otw. szyby, RO, 6 głośników, szy
berdach, welurowa tapicerka, bez turbiny, atrakc. wygląd, -
18.500 zl. Namysłów, tel. 0602/81-31-01 
ÓPELyECTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
kolor platynowy metalic, ABS, wspom. kierownicy, centralny 
zamek, klimatyzacja, poduszka powietrzna, alarm, el.jottt- szy
by, immobilizer, I właściciel, w kraju od 3 lat kpi. dokumenta
cja, - 27.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43'-65,0604/87-95-01 
OPEL VECTRA, 1995 r., 67 tys. km, 2000 ccm, kolor grafitowy 
metalic, póduszka pow., klimatyzacja, alum. felgi, centr. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer; - 20.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/666-37-27
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, el. reg. lu
sterka, szyberdach, szyby atermiczne, centralny zamek z pilo
tem, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/301-04-29 do godz. 17,0602/41-88-29 
OPEL VECTRA, 1995 r„ 93 tys. km, 2000 ccm, 16V, ECOTEC, 
zielony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, centr. za
mek, alum. felgi 15", el. otw. szyby i szyberdach, welurowa ta
picerka, komputer, stan b. dobry, - 22.100 zł. Wrocław, tel. 
0608/05-28-15
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, halogeny, ze
gar, radioodtwarzacz, bez wypadku, szyberdach, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, I właściciel, stan b. dobry, - 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r„ 79 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek +pilót, el. otw. szyby, RO ♦ głośniki oryginalne, podusz
ka pow., stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię na tańszy. Lu
bin, tel. 0604/97-67-04,076/846-98-16 
OPEL VECTRACD, 1996 r., 125 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 30.000 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-53-35
OPEL VECTRA, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, automatic, szyberdach, wspomaganie, stan dobry, w 
kraju od 2 lat, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-16 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 103 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, garażowany, 
stan idealny, • 26.000 zł., tel. 061/291-35-30 
OPEL VECTRA B, 1996 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
zielony metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., 
ABS, halogeny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 
pełna dokumentacja, • 33.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17,0602/76-82-98
OPEL VECTRA CD, 1996 r„ 160 tys. km. 2000 ccm, 16V, kolor 
oliwkowy, 136 KM, ABS, klimatyzacja, TC, el. otw. szyby i lu
sterka, alarm, 2 pod. powietrzne, RO, immobilizer, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, kupiony w salonie w kraju, I właściciel,
- 29.500 zl. Świdnica, tel. 0601/05-44-38
OPEL VECTRACD, 1996 r.. 100 tys. km, V5, ECOTEC. czarny 
metalic, klimatronic, poszerzony, obniżony, skóra, drewno, peł
ne wyposażenie, alum. felgi 16* AEZ, zawieszenie 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, ECOTEC, 
fioletowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, RM, kolorowa tapicerka, bez 
wypadku, alarm, 3-drzwiowy, kupiony w kraju, kierownica wie
lofunkcyjna, - 29.300 zł. Wrocław, tel. 0608A35-28--15 
OPEL VECTRA, 1996 r,, 73 tys. km, 1600 ccms 16V. EĆOTEC, 
bordowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, ABS, 2 
pod. powietrzne, RO + 4 głośniki, nowe tarcze hamulcowe, 2 
tys. km po wymianie oleju, - 26.900 zł. Wrocław, tei. 
071/788-69-09.0607/36-27-72
OPEL VECTRA B, 1996/97 r„ 60 tys. km. 1600 ccm, 16V. ben
zyna, srebrny metalic, ABS, ASC, centr. zamek, immobilizer, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum. felgi 16*. we
lurowa tapicerka, atrakc. wygląd, 2 pod. powietrzne, 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, wspo
maganie, szyberdach, relingi dachowe, roleta, RM z RDS, we
lurowa tapicerka, I właściciel, 4 pod. powietrzne, - 26.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0606/99-56-29 
OPEL VECTRA, 1996/97 r„ 77 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
perłowo-oliwkowy, CDX, klimatyzacja, ABS, SRS, pełne wypo
sażenie elektryczne, skóra czarna, drewno, CD, 2 poduszki 
powietrzne, alum. felgi, alarm, w kraju od 6 m-cy, stan idealny,
- 39.900 zł lub zamienię na większy. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-33,0601/81-34-73
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
turbo D, kość słoniowa, TDi, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyza
cja, el. otw. szyby, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, -
26.900 zl. Bolesławiec/teł. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA, 1997 r., 110 tys. km, szary metalic, ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, centralny zamek, el. reg. lusterka, 2 
pod. powietrzne, kupiony w salonie, serwisowany, - 31.700 zł. 
Leszno, tel. 0609/28-05-54
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DTL, czerwony, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, dodatkowe koła zimowe, RM, skórzana 
kierownica, książka serwisowa, hąlogeny, relingi dachowe, ro
leta bagażnika, -40.000 zł. Wrocław.tel. 0606/97-34-24 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 60 tys.lcm, 1800 ccm, 16V, 
perłowobordowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, RM z 
panelem, centr. zamek *  pilot, el. otw. szyby, alum. felgi, roleta, 
relingi dachowe, - 36.200 zl. Wrocław, tel. 071/357-52-71-, 
0501/48-28-69
O  OPEL VECTRA, 1997 r. klimatyzacja, ABS, w spo

maganie, immobilizer, el. reg. lusterka i Szyby, 
centr. zamek + p ilo t, RM, - 27.900 zł lub zamienię 
na tań czy . N owa Ruda, te l.  0601/47-73-67  
81013081

O  OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 95 tys. krp^TSOO 
ccm, ko lor tytanow ym eta lię ,_ABS, plum. felgi, 
centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, w spo
maganie, poduszka pow, • 35^5003. Wrocław, tel. 
071/351-29-81, 0604/76^3-66/ 81013481 

OPEL VECTRA CD, '1997 r., 53lys kmf2000 ccm, 16V, Ecotec, 
zielony metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, TC, kli
matyzacja, oryginalny RO.&tan idealny, - 34.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Bierzów,^!. .077/415-61-10,0601/98-54-07 
OPEL VECTRA CD, 1997 i'., 85 tys. km, 17Ó0 ccm, turbo D. 
wtrysk, petfoftofioletówy metalic, alum. felgi 15*, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, • 36.500 
zł.-Góstyń, tel. 0603/46-60-45
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, ben
zyna,kolor pęrłowogranatowy, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, stan b. dobry, - 32-000 zł. Kamienna Góra, tel. 0604/43-14-26 
OPEL VECtRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor.śliwkowy metaOę. wkrąju^od 2 lat-ABS, klimatyzacja. 2

pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, kierowca nie
palący, - 35.500 zł lub zamienię ńa mniejszy. Kępno, tel. 
062/782-40-89,0601/15-37-59

. OPEL VECTRA B, 1.997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V wspoma
ganie, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby, RO, 
alum. felgi, immobilizer, stan b. dobry, - 31.500 zł. Oława, tel.,. 
071/313-46-46 po godz. 17,313-10-71 do godz. 17 ***

O  OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm , 16V, srebrny 
metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne wy
posażenie, alum iniowe felgi, kupiony w salonie,
I w łaścicie l, s tan idealny, 5-drzwiowy, • 36.500 zl. 
Wrocław, tel. 0601/76-12-10 

OPEL VECTRA B, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ECO
TEC, zielony, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wszystkie el. do
datki, RM, karta pojazdu i inne dodatki, - 29.500 zł. Wrocław, 
tel. 0502/26-27-37
OPEL VECTRA SEDAN B, 1997 r., 124 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 2 poduszki pow., el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, el. reguł, reflektory, ABS, wspomaganie kier, • 32.500 
zł. WTocław, tel. 071/351-96-81,0605/32-35-60 
OPELVECTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-89,0503/84-39-17
OPELVECTRA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, TDi, 16V, grana
towy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, pod- 
grzewane fotele, reg. kierownica, el. reg. reflektory, alum. felgi 
15", oryginalny RO + 8 głośników, książka serwisowa, roleta, -
37.300 zł. Leszno, tel. 065/549-60-40,0603/33-92-68 
ÓPELYECTRA B KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, wersja CD, klimatronic, - 42.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90

O  OPEL VECTRA, 1998 r., 2000 ccm, 16V, ko lor o liw 
kowy metalic, kupiony w  salonie, w ie lo funkcyj
na kierownica, k limatronic, 4 poduszki pow., ABS, 
el. otw. szyby (4), alum. felgi, RO ♦ zmieniacz ory
ginalny, stan idealny, • 43.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-29-22,0601/70-24-24 81012881

OPEL VECTRA, 1998 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, ecotec, 16V, . 
kolor grafitowy metalic, centralny zamek, alarm z pilotem, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki po
wietrzne, wykończenie w drewnie, stan b. dobry, - 36.500 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-02-82 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, 16V, czarny meta
lic, wersja CD, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, skórza
na i reg. kierownica, sterowanie radiem w kierownicy, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. i podgrzew. lusterka, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, reg. wysokości fotela kierowcy, • 34.500 zł. 
Legnica, tel. 0604/40-56-33,0601/84-68-26 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V 
ecotec, czarny metalic, homologacja, klimatyzacja, ABS, radio
odtwarzacz, 2 x SRS, centralny zamek + pilot komplet rolet, 
kupiony w kraju, serwisowany, - 43.000 zł lub zamienię na tań
szy, raty. WTocław, tel. 0603/84-78-77 
OPEL VECTRA KOMBI. 1998 r.. 2000 ccm, 16V, benzyna, zie
lony metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kierowni
cy, klimatyzacja, skórzana kierownica ze sterowaniem radia, RO 
CD, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, relingi dachowe, dodatki 
drewniane, kupiony w salonie, serwisowany, mało eksploato
wany. bez wypadku, - 52.000 z l, możliwość wystawienia faktu
ry VAT. Złotoryja, tel. 076/878-46-63,0603/07-30-41 
OPEL VECTRA CD SPORT. 1998/99 r„ 70 tys. km. 2000 ccm, 
16V, biały, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, w kraju od tygo
dnia, kubełkowe fotele, alum. felgi, oclony w całości, stan ideal
ny, - 38.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-57-44 
OPEL VECTRA DTI, 1998/99 r., 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
ciemnozielony, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 43.500 zl. 
Topola Mała, tel. 062/735-31-33,0604/33-87-95 
O  OPEL VECTRA B KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1600 

ccm, 16V, Ecotec, srebrny metalic, hom ologacja 
cięż., faktura VAT, kupiony i serwisowany w  sa
lonie, I w łaścicie l, bez wypadku, wspomaganie, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. fe l
gi, el. otw. szyby, re ling i dachowe, św iatła 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, 1999 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśniowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦  pilot, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, zarejestrowany jako ciężarowy,
• 42.000 zł ♦ VAT lub zamiana na tańszy, do 20.000 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/736-59-41, 0604/54-38-22 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, 16V kupiony w sa
lonie, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, TCS, el. otwierane szyby, centralny zamek, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), radio, możliwość wyst faktury VAT, - 48.500 
zl. Wrocław, tel. 0601/31-21-41
OPEL VECTRA SEDAN, 2000 r., 23 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnozielony, klimatyzacja, RO, 4 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, ABS, wspoma
ganie kier., alum. felgi, - 52.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-33-66

PEUGEOT
O  PEUGEOT AUTON • sprowadzamy całe i lekko 

usżkodzone samochody, na nowych zasadach. 
O ferta  (ok. 800 au t) i zd jęc ia  w  in te rne c ie : 
www.auton.pl, co tydzień wyjazd z Wroławia do 
Belgii, kilka tysięcy aut do obejrzenia. Fachowa 
p om oc . In fo rm a c ja , te l.  071/353-26-37 , 
065/543-74-44,0601/70-67-46 01033231

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 XN, 1992 r., 112 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, nowy akumulator, szyberdach, 
Mul-T-Lock, RM, zadbany, oszczędny, -10.300 zł. Wrocław, tel. 
071/348-54-97,0502/26-27-31
PEUGEOT 106 XN, 1992 r., 72 tys. km, 1100 ęcm. benzyna, 
biały, benzyna bezołowiowa, ekonomiczny, reglil. lampy przed
nie, el. szyberdach, bez wypadku, w kraju od tygodnia, RO, 
oclony, stan idealny, - 9.600 zł. Wałbrzych, tel. 0501/04-90-08 
PEUGEOT 106 XR, 1993 r., 94 tys. Km, 1100 ccm, biały, trzy- 
drzwiowy, alarm, immobilizer, RO, nowy akumulator, zadbany, -
10.800 zł. Wrocław, tell 071/788-18-14,0605/45-53-46 
PEUGEOT 106,-1993 r.. 135 tys.-km, 1400 ccm, diesel centr. 
zamek, immobilizer, alarm *  pilot, -13.200 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-13-48.0605/72-10-64 
PEUGEOT 106 XR, 1993 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały,-3-drzwiowy, alarm ♦ pilot, immobilizer, RO, nowy akumu
lator, zadbany, • 10.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-18-14, 
0605/45-53-46
PEUGEOT 106,1996 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, alum. - 
felgi, RM, alarm, • 19.500 zł. Legnica, tel. 0601/09-06-08 
PEUGEOT 106,1996/97 r., 80 tys. km, 954 ccm, perłowozielo- 
ny, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, ory
ginalny RM z RDS, centr. zamek + pilot immobilizer kodowany, 
szyberdach, nowy model, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielo
na 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 ccm,.biały, kataliza
tor, nowy model ,KID", 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, • 18.000 
zł. Żmigród, tel. 071/385-30-76,0503/01-70-43,0604/22-19-42 
PEUGEOT 106,1997/98 r., 1500 ccm, diesel immobilizer, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, dzielona kanapa, kpi. do
kumentacja, w kraju od lutego, • 20.600 zł (może być przez ko
mis). Wrocław, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
PEUGEOT 106,1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, czarny, wspo

maganie, centr. zamek, immobilizer, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 
? 19.500 zl. Raszków, tel. 062/734-32-24 -
PEUGEOT 106,-1999 r., 30 tys. km, 1600 ccmjjfiesel, jjiaiy, 
3-drzwiowy, sprowadzony, techn. Sprawny, tylny błotnik do la
kierowania, kupujący zwolniony^ opłaty skarbowej, -19.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT 106 OPEN, 1999 r., 20 tys* km, 1000 ccm, czsrny, 
szyberdach, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, niebieska tapi
cerka, zegary, atermiczne szyby, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-94-14.0602/28-89-03
PEUGEOT 106, 1999/00 r., 7 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 2.pod. powietrzne, immobilizer, szyberdach, książ
ka serwisowa, • 20.500 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
PEUGEOT 106, 1999/00 r.. 37 tys. km, 950 ccm, zielony, po
duszka pow., radio, kupiony w salonie, - 19.700 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-17-10,0502/43-45-05 
PEUGEOT 205,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, radio, hak, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, • 6.500 zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/48-25-32
PEUGEOT 205,1988 r., 135 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wy
padku, I właściciel w kraju, 3-drzwiowy, zarejestrowany do
10.2001 r., garażowany, stan dobry, - 5.500 zł. Opole, tel. 
0607/15-95-52
PEUGEOT 205,1988 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
inst. RO ♦ 4 głośniki, przegląd do 03.2002 r, • 6.500 zł. Wro
cław, tel. 321-08-82
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, -
6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, garażowany, 
alum. felgi, 2 nowe opony, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-53-78
PEUGEOT 205,1990 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 1.200 DEM. Wrocław, tel. 
0608/16-27-27
PEUGEOT 205 XS, 1990/95 r., 115 tys. km, 1360 ccm, benzy
na, Rolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, szyby 
tylne uchylne, dzielone i składane tylne siedzenia, - 4.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-75-04
PEUGEOT 205, 1991 r., 134 tys. km, 1900 ccm. diesel, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, tylne szyby uchyla
ne, RO, - 8.000 zł. Minkowice Oławskie, tel. 071/318-61-41, 
0606/62-90-85
PEUGEOT 205, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, kupiony w kraju, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.100 
zl. Wrocław, tel. 0502/34-84-18 
PEUGEOT 205, 1991/92 r., 135 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, hak, kola zi
mowe, dzielona tylna kanapa, - 8.300 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-86-25
PEUGEOT 205,1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, - 6.500 zl. Głogów, tel. 0604/16-83-46 
PEUGEOT 205,1992 r., 98 tys. km, 1124 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RM, hak, szyberdach, blokada skrzyni bie
gów, - 8.700 zł. Lubin, tel. 076/842-85-04 
PEUGEOT 205,1992 r., 127 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 
RO, stan idealny, -12.500 zl. Polkowice, tel. 0605/65-80-58 
PEUGEOT 205,1992 r., 1400 ccm, biały, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, szyberdaęh, nowe opony, nowy akumulator, za
dbany, - 7.900 zł. Zielona Góra, tel. 0602/35-60-33 
PEUGEOT 205,1992/97 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy. RM Blaupunkt -10.500 zł lub zamie
nię na Forda Escorta albo Opla Vectrę, diesla, z dopłatą. Łąko- 
szyce, tel. 071/317-82-02
PEUGEOT 205 CABRIO. 1993 r.. 83 tys. km. 1100 ccm, benzy
na, kolor morski metalic, alum. felgi, bez wypadku, wspomaga
nie, RM, -12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0606/39-67-63 
PEUGEOT 205 D, 1995 r., 93 tys. km, 1905 ccm, diesel, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie kier., szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec, • 13.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-07-66.0501/31-49-91 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, kupiony w salonie, serwisowany, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, stan idealny, - 31.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/398-31-35,0603/49-99-92
PEUGEOT 206, 1998 r., 81 tys. km. 1900 ccm. diesel, niebie
ski, poduszka, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, z salo
nu w Polsce, bez wypadku, reg. kierownica, el. otw. szyby, -
30.500 zl. Wrocław, tel. 071/346-66-15,0604/43-68-73 
PEUGEOT 206,1998 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, alarm ♦ pilot, poduszka 
powietrzna, stan b. dobry, - 26.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
PEUGEOT 206 XR, 1999 r., 23 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ciem
nozielony, garażowany, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, wspo
maganie kier., poduszka pow., centralny zamek, alarm + pilot, 
regulowana kierownica, el. reguł, reflektory, oznakowany, im
mobilizer, RM Sony, serwisowany, pełna dokumentacja, bez 
wypadku, - 32.500 zł lub zamienię na tańszy. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/391-16-16,0601/07-76-75 
PEUGEOT 305,1981/87 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny meta
lic. aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, RM, nowe opony, za
dbany, • 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-52 po godz. 20, 
0608/45-14-74
PEUGEOT 305,1982 r., 203 tys. km, 1461 ccm, benzyna, sza
rozielony metalic, oryg. lakier, zarej., nowy model (koła na 4 
śruby), yv ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw -1.100 zl. 
Leśna, tel. 075/721-14-89
PEUGEOT 305,1984 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zadbany, el. 
otw. szyberdach, 5-drzwiowy, RO + głośniki, stan dobry, - 3.500 
zl lub zamienię na Fiata 126p. Górzec 20/3, k. Strzelina 
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, zielony me
talic, 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 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, popiela
ty metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, dużo dodatków, -13.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-63-61
PEUGEOT 306,1994 r., 72 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie, rfg. kierownica, reguł. wys. mocowania pa
sów, immobłłiźęrr ekonomiczny, zadbany, RM Sony, - 20.500 zł. 
Wrocław, tek"071/339-27-57
PEUGEOT 306,1994/95 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie w Polsce, bez wy
padku, alarm, blokada skrzyni biegów, radio Blaupunkt, stan b. 
dobry, -16.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-11-22,074/847-31-59 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 cpm, biały, el, 
otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
O  PEjJGEOT 306, 1 9 9 5 r .r t f6 : tys: *m , 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, czerwo
ny, reg. kierownica, reg. światła, immobilizer, c. zamek + pilot, 
kupiony w salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, •
17.500 zł lub zamiana. .Kalisz, tel. 0604/78-54-02 
PEUGEOT 306,1995 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, 5-drzwiowy, • 20.000 zł. Leszno, tel. 065/538-84-14, 
0605/63-56-16
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r„ 1400 ccm, biały, centr. zamek, 
el. otw. szyby, RO, -16.900 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
PEUGEOT 306, 1995/96 r., 46 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, immobilizer, 
3-drzwiowy, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-98-04, 
0601/33-09-92
PEUGEOT 306,1996 r., 28 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
pod. powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, cen
tralny zamek + pilot, 3-drzwiowy, 2 nowe opony, uchylne tylne 
szyby, pierwsza rejestracja w kraju w 1997 r, -18.900 zł. Lesz
no, tel. 0605/63-43-42
PEUGEOT 306, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
5-biegowy, oryg. lakier, klimatyzacja, nowe opony, - 17.500 zł 
(możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41.071/312-63-41 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzy

na, malinowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 27.000 zł. 
L-eszhoKtel. 065/520-92-90
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek *  pilot, el. 
otw. szyby, RO, kubełkoyie-fotele. alarm, garażowany, kpi. do
kumentacja, - 25.000 zł. Wrocław, teł. 071/339-82-07 
PEUGEOT 306,1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 3-drzwio
wy, uszkodozny bok, sprawny, • 17.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 0601/56-10-47, 
0603/94-07-67
PEUGEOT 306,2000 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, serwiso
wany, dzielona tylna kanapa, stan techn. idealny, - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/60-86-72
PEUGEOT 309,1986 r., 20 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), hak, gara
żowany, przegląd do 02.2001 r, • 5.700 zl. Bolków, tel. 
075/741-51-35
PEUGEOT 309,1986 r., 1600 ccm, benzyna, kolor platynowy 
metalic, inst. gazowa BRC z 97 r.. w kraju od 91 r., sprowa
dzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, dzielona tylna 
kanapa, obrotomierz, stan dobry, - 4.700 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
PEUGEOT 309 XRD, 1987 r., 205 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 3-drzwiowy, obrotomierz, tylne szyby uchylane, tylna szy
ba ogrzewana, RO, 5-biegowy, ekonomiczny, hak hol., dodat
kowo kpi. opon zimowych, - 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-16-44,0605/66-89-53 
PEUGEOT 309 XL, 1987 r., czerwony, 3-drzwiowy, alarm, rozkł. 
tylne siedzenia, duży bagażnik, - 4.900 zl. Wrocław, tel. 
0503/13-63-03
PEUGEOT 309,1987 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, na białych ta
blicach, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/52-77-06 
PEUGEOT 309,1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, - 9.500 zł. Szklarka 
Myślniewska 96, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-71-47 
PEUGEOT 309, 1991 r., 109 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 75 
KM, szary, nowy model, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. za
mek, atermiczne szyby, garażowany, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-39-17
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, zadbany, kupiony w 
salonie w Polsce, zużycie paliwa 51/100 km, -10.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 309,1991 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry - 3.400 DEM + cło. Zgorzelec, tel. 
0603/03-67-60
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PEUGEOT 309, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, I właściciel. 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, stan idealny, - 10.500 zł. Legnica, tel. 
0604/85-68-63
PEUGEOT 309,1992 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, per- 
łowoczerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwa- . 
rancja), garażowany, I właściciel, RM + 4 głośniki, stan ideal
ny,- -10.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-43-24 
PEUGEOT 309, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, hak, 5-biegowy, RM, szyberdach, welurowa tapi
cerka, kpi. dokumentacja, zadbany, - 13.200 zł. Wrocław, tel.. 
0602/69-35-10
PEUGEOT 309,1992 r.. 110 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi,.obniżony, ukl. wydechowy Re- 
mus, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, atrakcyjny wy
gląd, zachodnie tablice, ważny TUV, możliwość oclenia, • 2.900 
zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 0605/06-95-15 
PEUGEOT 309,1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 
RM, halogeny, stan idealny • 4.000 zł *  cło. Wschowa, tel. 
065/540-66-43
PEUGEOT 309, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, stan idealny •
1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
PEUGEOT 309, 1992/93 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czarny, 
alum. felgi, centr. zamek, RM, alarm, po lakierowaniu, atrakc. 
wygląd, - 13.800 zł. Oława, tel. 0607/47-59-81 
PEUGEOT 309 GTI, 1992/96 r., 119 tys. km, 1905 ccm, ben
zyna, 16V, kolor grafitowy metalic, 147 KM, skórzana tapicer
ka, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby przyciemnione, 
alum. felgi, kpi. kół zimowych, spoiler, RO Kenwood, stan do
bry, przegląd do 05.2002 r, -13.500 zl. Wocław, tel. 364-11-58 
PEUGEOT 405 GL, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, instalacja gazowa, hak, spoiler, 3. światło .stop*, ekono
miczny (10 zł/100 km), stan idealny, - 9.500 zł. Nysa, tel. 
0604/58-33-16
PEUGEOT 405 SR. 1987.r., 110 tys. km, 1900 ccm, benzyna*-" 
zloty metalic, stan techn. b. dobry, - 7.000 zl lub zamienię na 
mniejszy, np. Fiat Uno albo Peugeot 205. Zielona Góra, tel. 
068/454-89-25,0602/12-81-63 
PEUGEOT 405,1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, Złoty metalic, 
centralny zamek + pilot eł. otw. szyby, alum. ffilgi, hak, pasek 
rozrządu, końcówki, łożyska, po wymianie płynów, reg. kie
rownica, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -^.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/ą41 -06-06, 0501/08-10-76^
PEUGEOT 405, 1989 r., 1900 ccriC diesel, biały, 5-biegowy, 
dryg. lakier, • 9.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
O  PEUGEOT 405,1989 r., 1600 ccm, szary meta

lic , 5-biegowy, wspom aganie, • 6.900 zł lub  za
m ienię. Zafy, u l. Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026571

PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 1905 ccm, benzyna, granato
wy, el. otwierane szyby, katalizator, szyberdach, • 5-800 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-65-36 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, wspomaganie, katalizator, tylne zawie
szenie gazowe, blacha ocynkowana, alarm +.pilot, - 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
PEUGEOT 405 Mi16,1989 r., 148 tys. km, 1891 ccm, benzy^ 
na, biały, katalizator, wspomaganie, ABS, alum. felgi, el. otw. 
szyby*-ospoilerowany - 8.800 żł.-Wrocław, tel. 071/373-18-93 

O  PEUGEOT 4Ó5 SRI, 1990 r. 5-drzw iowy, 5-biego- 
wy, wspom aganie, centr. zamek, welurowa ta 
picerka, napęd na 4 koła, sportow y w ygląd, •
12.000 z ł lub  zamienię d iesel a lbo na busa. Lu
bin, te l. 076/749-71-99 84018401

PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, 
fotel kierowcy, - 10:000 zł. Lubin, tel. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405 1.9 RSI, 1990 r., beżowy metalic, wspomaga
nie, 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 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, - 6.600 zl. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 143 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, zadbany, II właściciel, immobilizer, kpi. opon zi
mowych, szyberdach, radio, • 10.000 zł lub zamienię na Re
nault Clio. Krosno Odrz., tel. 068/383-82-60 
PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 143 tys. kmf 1600 ccm, benzyna, 
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. diesel, 
błękitny metalic, RM, stan dobry, - 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-48

PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, reguł, pąsy i kierownica, centr. za
mek *  pilot, - 7.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-24-56. 
0604/99-38-16
PEUGEOT 405 SEDAN. SR, 1991 r„  190 tys. km. turbo D 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, kubełkowe fotele, przyciemniane szyby, halo
geny, ekonomiczny, nie składak, stan b. dobry, - 14.900 zł. 
Wrocław, tel. 0603/91-49-51
PEUGEOT 405 GRI, 1991/92 r.. 140Jys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 
obrotomierz, komputer, RM, hak, zderzaki w kolorze nadwo
zia, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
- 10.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-26,0606/32-06-40 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991/96 r., 1900 ccm, diesel, beżowy, 
relingi dachowe, hak, kpi. dokumentacja, - 11.700.zł. Lubin, 
tel. 076/846-49-68
PEUGEOT 405 GR, 1991/97 r., 170 tys. km, 1600 ccm, grafi
towy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, inst. gazowa na gwarancji, stan b. dobry, garażowany, 
-12.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-84-87, 0604/05-60-74 
PEUGEOT 405 SRI, 1992 r., 110 tys. km. 1900 ccm, śżarożól- 
ty metalic, RO Blaupunkt, hak, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, kubełkowe fotele, wspomaganie, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 06.2002 r, - 8.500 zl. Długołęka, tel. 071/315-23-75 
PEUGEOT 405, 1992/96 r„ 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 8.700 zł. 
Racibórz, woj. katowickie, tel. 0604/81-68-01 
PEUGEOT 405,1993 r., 159 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany szy
berdach, el. reguł, reflektory, ABS, immobilizer, spoiler, kubeł
kowe fotele, nowe opony, wersja exclusive, stan b. dobry, -
13.900 zł. Polkowice, tel. 0605/53-54-26
PEUGEOT 405,1994 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, nowe opony, radio, wspomaganie, el: otw. szyby, -12.500 
zl. Leszno, tel. 065/520-96-91.0604/77-02-86 
PEUGEOT 405 SRI, 1994 r„  1900 ccm, benz/na, kolor wi
śniowy metalic, składak, udokum. pochodzenie, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzew. fotele, wspoma
ganie, reg. kierów., stan dobry -ifo o o  zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/373-74-92, 0602/73-86-22 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 1600 ccm, zielony metalic, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. wszystkie szyby, radio, kupio
ny w salonie, .wPolsce, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/534-09-00, 
0605/23-98-86
PEUGEOT 405 GRD, 1994/95 r., 102 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, centr. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, hak, 
sprowadzony w całości, 4 lata w kraju, • 17.000 zł. Kalisz, tel. 
062/766-76-44 do godz. 14, 0603/25-90-91 
PEUGEOT 405,1995 r., 138 tys. km, 1600 ccm, biały, bloka
da skrzyni biegów, alarm, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, -
13.900 z ł. .. tel. 0607/35-81-28 po godz. 14
PEUGEOT 406,1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 8.500 
DEM. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 

- PEUGEOT 406,1995/96 r.. 1800 ccm, 16V, granatowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, alarm, blo
kada skrzyni biegów, kupiony w salonie u dealera, kpi. doku
mentacja, - 26.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, ciemnozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, halogeny, blokada skrzyni biegów, oznakowany, udo
kum. pochodzenie, I właściciel w kraju, sprowadzony w cało
ści, serwisowany, zdjęcia do wglądu, - 34.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-13-03,0603/86-71-26
PEUGEOT 406,1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm, zielony, ka
talizator, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, reg. kie
rownica, el. otw. szyby, RO, halogeny, kupiony w salonie, ser
wisowany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, korzystny kredyt 
na 3 lata, - 28.500 zl. carpool@poczta.onet.pl, Kalisz, tel. 
062/757-64-92.764-59-87, 0602/78-41-66 
PEUGEOT 406,1997 r., 84 tys. km, 1900 ccm. turbo D. biały, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za(nek ♦ pilot, reg. kie
rów., dzielona tylna kanapa, spoiler, drewno, RM - 34:500 zł. 
Kępno, tel. 062/782-47-50
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 58 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 39.000 zł., 
tel. 0601/41-50-63
PEUGEOT 406,1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz oryginalny, c. zamek + pilot, wspomaga
nie, welur, stan b. dobry, - 33.800 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0601/59-48-55,0601/59-46-75
PEUGEOT 406,1997 r., 19 tys. km, 1600 ccm, benZyna, bor
dowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, pilot, centr. zamek, kodowany ząpłon, • 28.700 
zl. Sława, tel. 068/356-74-22
PEUGEOT 406,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary me
talic, 2 poduszki powietrzne. ABS, klimatyzacja, welurowa ta
picerka, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, kodowany zapłon, drewniane dodatki, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, - 34.500 zł. Wilczyce, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/399-08-62
PEUGEOT 406,1998 r., 80 tjflŁ km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zam rt' + pilot, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby* wspo
maganie, radioodtwarzacz, komplet opon zimowych z  łańcu- 

^  chami, instalacja gazowa do zamontowania, - 32.500 zl lub 
zamiana na mniejszy osobowy. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 
0604/08-36-62 /
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
perlowogranatowy/klimatyzacja. ABS. poduszka powietrzna, 
automatic, Centralny zamek, el. otwierane szyby, drewno, ra
dio, wspom ag arie^ier., welurowa tapicerka, - 37.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 4t)6. 2000 r.. 8 tys. km. 1800 ccm, 16V 116 KM, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, c. zamek + pilot wspomaga- 
ruMeg. kierownica, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyza
cja, radioodtwarzacz oryginalny + CD (sterowanie w kierowni
cy). - 45.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-26-33, 
0601/82-94-91
PEUGEOT 505 GTi, 1987 r., 210 tys. km, 2100 ccm, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
5-biegowy, hak, kpi. dokumentacja, oryg. przyciemniane szy
by (lekko), - 5.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-56,0600/58-10-92 

O  PEUGEOT 605 3.0-24V, 1990/91 r., 147 tys. km, 
granatowy m etalic, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, klim atyzacja, alum. fe lg i 16", radio Clarion, 
czarna skórzana tap icerka, atrakc. wygląd, ga
rażowany, bez wypadku, I w łaśc ic ie l, • 17.500 zł 
lu b  za m ie n ię . W roc ław , te l. 071/325-33-72, 
0501/55-16-71 02027301

PEUGEOT 605,1991 r., 180 tys. km, 2100 ccm, TD, ciemno
zielony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 16.000 zl. Złoto
ryja, tel. 0607/82-85-50
PEUGEOT 605,1991 r., 223 tys. km, turbo D, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, ABS, alum. felgi, kpi. opon zimo
wych z felgami stalowymi, radio z CD, 2 piloty, - 16.800 zł. 
Brzeg, tel. 0604/63-16-83
PEUGEOT 605,1992 r., 17 tys. km, 1998 ccm, biały, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, regulowana kierownica, cen
tralny zamek, el. antena, - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-15-84
PEUGEOT 605,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, zielony, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radio, •
15.500 zł. Opole, tel. 077/454-21-32 
PEUGEOT 605, 1993 r., 186 tys. km, 2100 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek ♦ pilot, szyberdach, 
alum. felgi, el. reguł, i podgrzewane siedzenia i lusterka, el. 
otw. szyby, RM, - 16.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78. 
0608/50-70-19
PEUGEOT 605,1996 r.. 2000 ccm. wtrysk. 16V, kolor grafito
wy metalic, bez wypadku, inst. gazowa, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i reflektory, RO oryg., serwisowany, 
oszczędny, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
33.900 zl (możliwe raty lub zamiana). Wałbrzych, teł. 
0605/55-48-22
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DAEWOO, SKODA, FIAT
BEZ UTRATY GWARANCJI 

Promocja-WTRYSKU GAZU!!!

PLYM O UTH
PLYMOUTH VOYAGER, 1992 r., 170 tys. km, 3300 ccm, zloty 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie, - 27.500 zł lub za
mienię. Żagań, tel. 0604/09-39-67

PO LO NEZ
POLONEZ, 1980 r,, 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, 
I właściciel, garażowany, oryg. lakier i blacharka, aktualny 
przegląd, stan tech. dobry, - 2.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-96-77
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, biały, - 2.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-30-27, 0606/34-17-61
POLONEZ, 1980 r., 45 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, inst. 
gazowa, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji, - 1.100 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-10-72
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, groszkowy, stan opon i silnika 
dobry, przegląd do 2002 r., w ciągłej eksploatacji, pilnie, - 500 
zl. Wołów, tel. 071/389-40-62
POLONEZ SLE, 1980/86 r., 1500 ccm, biały, nadwozie z 1986 
r., .nosek' przód, dużo części wymienionych, w ciągłej eks-

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

tel. (0 71) 342 32 52, 342 76 87 [ra ^ lT Y /
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NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI
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Montaż, serwis, przeglądy 

WTRYSK GAZU 
- hit sezonu !!!

M A G N E T Y Z E R Y  
- mniejsze spalanie, wzrost mocy 

ŚWIECE BRISK 
- gazowe, sportowe 
K IA  - autoryzacja jj
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kich blach, do drobnych poprawek blacharskich, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-08-36
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, 
RO, nowe opony, -  1.100 zł. Wrocław, tel. 0504/78-81-25 
POLONEZ, 1983 r., 90 tys. km, wiśniowy, -1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-20-12
POLONEZ, 1984 r., 50 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, prze
gląd ważny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 300 zł. Strze
gom, tel. 074/855-37-75
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, biały, po remoncie silnika w 
1999 r., nowe amortyzatory, resory, bez korozji, brak aktual
nego przeglądu, stan dobry, - 1.050 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
POLONEZ, 1986 r., 150 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, 
stan dobry, - 1.500 żł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-17-02, 
0605/65-58-37
POLONEZ S, 1986 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, 
po wymianie silnika, dużo części: wał, skrzynia biegów, po
krowce, zadbany, garażowany, I właściciel,'opłacony, -1.400 
zł lub zamienię na motocykl. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-85 
POLONEZ, 1986 r., 198 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, • 1.400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-54-45 

- POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, do małych 
poprawek lakierniczych, 5-biegowy, hak, bez przeglądu, do 
przerejestrowania, sprawny, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/46-70-12
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie 
silnika, nowy akumulator (gwarąnćja), dużo nowych części, 
blacharka do małych poprawek, stan dobry, • 800 zł. Zimna 
Woda, gm. Lubin, tel. 076/841-86-53 
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik z VW

“A LBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

f ,;

INSTALACJE WŁOSKIE I HOLENDERSKIE 
S Y S T E M Y  W TR Y SK U  G AZU DGI i SGI
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

ploatacji, przegląd do 12.2001 r, • 700 zł. Legnica, tel. 
076/851-29-85
POLONEZ. 1981 r., 100 tys. km, 1500 ccm, piaskowy, oryg. 
lakier, stan opon dobry, blacharka do małych poprawek, gara
żowany, stan dobry, - t.000 zł. Sobiałkowo, tel. 065/547-43-36 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, niebieski, po remoncie blachar
ki, -.1.300 zł. Złotoryja, tel. 0606/10-39-71 
POLONEZ, 1981/82 r., 450 tys. km, 1500 ccm, kolor groszko
wy, po remoncie silnika i zawieszenia, hak, zadbany, stan do
bry, • 1.200 zł lub zamienię na Poloneza nowszego albo Fiata 
126p. Wałbrzych, tel. 074/841-35-84 
POLONEZ, 1982 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, inst. gazowa, 
• 700 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-72-41 
POLONEZ, 1983 r., wiśniowy, zadbany, po wymianie wszyst-

AUTO-GAZ
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MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
RÓW NIEŻ NOW E BEZ UTRATY GW ARANCJI. HOM OLOGACJA. RATY

I OSLO FIORD cko gaz  
I
I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. 

posiadamy homologację o
MTlGM PL*0001*00/G 2
hurtownia, montaż 2

instalacji gazowych z homologacją firm: 
Landi, Romano i Kargas 

przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe

•gaźnik od 1.350 zł
• monowtrysk z komp. od 2.100 zt
• wielopunkt. z komp. od 2.300 zl

• specjalizacja TURBO 
stacja tankowania gazu -1 .0 0  zł/l 
czynne od pon. do sob. w godz. 8“ -20°° 

I Wrocław, ul. Graniczna 97 
| tel. 071/357-58-79

AUTO GAZ—

POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, granatowy, inst. gazowa, po
krowce, radio, 5-biegowy, zadbany, • 2.900 zł. Czernina, tel. 
065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna ♦ gaz, stalowy, 5-bie
gowy, radioodtwarzacz, hak, stan dobry, przegląd do 
09.04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zl. Grodków, tel. 
077/415-16-39
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, nowe opony i aku
mulator, pokrowce .miś’ , • 2.600 zf. Leszno, teł. 0605/21 -36-85 
POLONEZ, 1990 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały,., 
inst. gazowa, po remoncie, stan dobry, - 2.700 zł. Opole, tel. 
0608/22-93-38
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, benzypa,-'bordowy, przegląd 
do 05.2002 r., hak, nowe pokrowce;‘po remoncie, stan dobry,
- 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 0606/24-19-96 
POLONEZ, 1990 r./52 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 5-bie
gowy, alarm, radio, stan idealny, garażowany, nowe opony, I 
'Właściciel, dużo części zapasowych, - 4.000 zł. Wrocław, teł. 
071/783-40-47
POLONEZ 125 PŃ, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, nowe opony i akumulator, 5-biegowy, zadbany, 
oryg. lakier, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 po 
godz. 20,0608/67-29-31
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1500 ccm, biały, model przej
ściowy, tył Caro, inst. gazowa, po remoncie, konserwacja, po 
polerowaniu, hak, dodatkowe światło .stop*, nowe opony i ta
picerka, RO, mało eksploatowany, zadbany, dużo dodatków, 
reg. lusterka, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 353-30-52, 
0600/41-32-75
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnowiśniowy, .no
sek’ przód, tył Caro, model przejściowy, nadkola, hak, stan 
idealny, stan blacharki dobry, 5-biegowy, techn. sprawny, .na 
chodzie’ , brak przeglądu, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
POLONEZ SLE, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 328-45-63,0601/87-13-29 
POLONEZ 125PN, 1991 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. do
bry, nowy akumulator, RO, przegląd do 2002 r, - 2.000 zł. Je
dlina Zdrój, tel. 074/845-56-84
POLONEZ, 1991 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, przegląd do 
2002 r., stan b. dobry, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-46-44 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 1600 ccm, zielony metalic, ory
ginalny lakier, Mul-T-Lock, pełna konserwacja, pełna doku
mentacja, I właściciel, garażowany, RM *  panel, pokrowce 
.miś’ , hamulce Lucas, szeroka chłodnica, stan idealny, - 8.300 
zł lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 076/877-53-31.

Golfa II, stan b. dobry, .nosek’  przód, szybki z tyłu, szyber
dach, hak, - 1.800 zł. Góra, tel. 065/544-17-19 
POLONEZ, 1987 r., 54 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 980 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-81-72 po godz. 21 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, oryg. lakier, 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 1.400 zł lub zamienię.., tel. 0601/19-44-86 
POLONEZ, 1988 r., kolor - kość słoniowa, 5-biegowy, stan do
bry, -1.400 zł. Jawiszów, gm. Krzeszów, tel. 075/742-34-97 
POLONEZ, 1988 r., 83 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, bla
charka i stan techn. b. dobry, • 1.600 zł. Świebodzice, tel. 
0601/76-56-46
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, .no
sek’ , szybki, do poprawek blach. - 900 zł. Wrocław, tel. 
0501/76-02-22

- Montaż instalacji gazowych: 
Landi, Landi Renzo, Lovato, BRC 

• Diagnostyka komputerowa „ 
- Mechanika 2
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Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 
Serwis 24 h, tel. 0-602 24 84 57
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ALMA - W-W, ul. Ofuga 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 373-47-70, 0601 72 12 33 
W & M -GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97, 0-603 95 18 53

sel; zielony metalic, alarm, nowe amortyzatory i klocki hamul
cowe, RM, - 4.100 zł. Zawidów, tel. 075/778-85-88 
POLONEZ CARO, 1992 r.,. 100 tys. km, 1600 ccm, bordowy. - 
3.200 zł. Bogucice, tel. 062/751 -08-46 po godz. 20 
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, tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 
POLONEZ CARO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
przegląd do 12.2001 r., stan opon b. dobry, dzielona tylna 
kanapa, plastikowe nadkola, oryg. lakier, garażowany, stan b. 
dobry, - 3.200 zl. Jegiowa, gm. Przeworno, tel. 0607/24-31-10 
POLONEZ CARO, 1992 r„  1500 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, oryg. alarm, el. otw. szyby, garażowany, nowe opony, 
stan b. dobry, - 4.000 zl. Jordanów Śląski, tel. 071/316-13-53 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, szy
berdach, przegląd do 04.2002 r, • 2.400 zł. Kędzierzyn Koźle, 
tel. 077/481-94-18, 0607/03-23-32 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm garażowany, nowy aku
mulator, stan techn. b. dobry, - 2.800 zł. Legnica, tel. 
076/852-29-96

POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, MPi, szary 
metalic, zadbany, - 5.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
POLONEZ CARO, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, jasny, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, - 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ CARO GLI, 1994 r„  54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, poszerzony, okrągłe zegary, alum. felgi, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, dzielone tylne siedze
nia, stan idealny, - 5.600 zł. Bukowice, gm. Trzebnica, tel. 
071/Ś84-50-76,0606/70-51-17
POLONEZ CARO GL, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy metalic, immobilizer, okrągłe zegary, dzielona tylna kana
pa, garażowany, stan b. dobry, - 4.500 zł. Leszno, tel. 
0604/07-70-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, szary meta
lic, oryginalny lakier, hak, okrągłe zegary, poszerzony, spo
iler, nadkola, nakładki progowe, - 5.000 zł lub zamienię na 
diesla do 4000 zł, Uno, starszy Polonez. Leszno, tel. 
065/526-71-19

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
AUTO-GAZ.SERVICE. OPOLE, ul. Kępska 2, tel. 0-602 72 69 58,077/454-44-22 (CENTRALA) 
- tel. domowy 077/415-51-64 HOMOLOGACJA!

POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, alarm + pilot, centr. zamek, wspomaganie, alum. fel
gi, kpi. opon zimowych, -10.000 zł. Legnica, tel. 076/856-48-56 
POLONEZ ATU GLI, 1997 r ,  57 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
kolor oliwkowy metalic, alarm, katalizator, szeroka chłodnica, 
hamulce Lucas, bez wypadku, stan idealny, radio, kpi. doku
mentacja, oznakowany, -10.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 071/317-00-41
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 51 tys. km. 1600 ccm. oliwko- 
wo-zielony metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., immobili
zer Boxer, Tytan Lock, hak, RO Kenwood + 4 głośniki, po wy
mianie pasków i płynów, ważny przegląd do 05.2002 r, -11.200 
zł. Wrocław, tel. 357-98-59

POLONEZ CARO, 1992 r., 41 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
garażowany, I właściciel, nowy akumulator, stan b. dobry, - 
3.900 zł. Opole, tel. 077/453-76-48 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1500 ccm, kolor burgundowy, 
stan b. dobry, oryg. lakier, bez wypadku, pilnie, • 2.500 zł. So
bótka, tel. 071/391-05-06
POLONEZ CARO, 1992 r., 66 tys. km, 1500 ccm, AB, srebrny 
metalic, welurowa tapicerka, alum. felgi, alarm, RO, po rege
neracji gażnika i głowicy, nowy akumulator, garażowany, za
dbany, stan b. dobry, przegląd do 09.2001 r, - 3.200 zł. Srebr
na Góra, gm. Stoszowice, tel. 074/818-03-29 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r„  74 tys. km, 1600 ccm, grana
towy, oryg. lakier, zadbany, po przeglądzie technicznym, - 
3.400 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1992 r., 90 tys. km, 1500 ccm, srebrny me
talic, po przeglądzie, fotele kubełkowe, oznakowany, stan do
bry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-50-32,0607/75-38-22 
POLONEZ CARO, 1992 r., 165 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
inst. gazowa, garażowany, nowe koła, stan b. dobry, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-90
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, beżo
wy, oryg. lakier, bez korozji, RM, zakonserwowany, nadkola 
plastikowe i progi, II właściciel, zadbany, garażowany - 4.200 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-17 
POLONEZ CARO, 1993 r., 101 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, inst. gaz., blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, hak, oryg. lakier, przegląd do 02.20.2002 r., stan 
techn. dobry, - 4.800 zł. Bralin, tel. 0603/10-79-87 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, in
stalacja gazowa, stan b. dobry, - 5.000 zł. Czernina, tel. 
065/543-16-39
POLONEZ CARO, 1993 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czerwony, I 
właściciel, rdio, pokrowce, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, - 4.300 zł. Czernina, tel. 065/543-16-35, 
0603/92-41-23
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 88 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, inst. gazowa, oryg. lakier, reg. kierow
nica, dzielona tylnalianapa, oznakowany, alarm. RO, • 4.400 
zł. Wrocław, tel. 071/324-24-33,0603/91-49-63 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 
srebrno-beżowy metalic, zadbany, dużo nowych części, halo
geny, fotele kubełkowe, dzielona kanapa, alum. felgi, bagaż-

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„ 63 tys. km, 1600 ccm, szary meta
lic, oryg. lakier, RM, centr. zamek, 2 x alarm + pilot hamulce 
Lucas, okr4gle zegary, zadbany, - 5.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-64-23
POLONEZ CARO, 1994 r., 82 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, okrągłe zegary, poszerzony, fotele kubełkowe, dzie
lone tylne siedzenia, alarm, hak, nowa inst. gazowa, stan sil
nika r blacharki b. dobry, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-67-06 po godz. 17, 0602/53-47-52 
POLONEZ CARO, 1994 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

Zbigniew Toch r ł  
u l. Mickiewicza 3 
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Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich *
• montaż do samochodów na gwarancji
•  programowanie instalacji Bedini, Voila, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników i układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

tel. 074/814-68-00 I 
0-601 72 06 02 5

POLONEZ, 1988 r., 1500 ćcm, benzyna, biały, RO, przegląd 
do 04.2002 r., pokrowce, 5-biegowy, szybki z tyłu, stan techn. 
b. dobry; techn. sprawny w 100%, - -1.950 zł lub zamienię na 
Fiata 126p + dopłata 1000 zl, kanjerę video, Złotoryja, tel. 
076/878-48-32,0606/32-04-32,0603/10-59-32 
POLONEZ, 1989 r., 75 tys. km, 1481 ccm. benzyna, jasnobe- ś 
żowy, model przejściowy, I właściciel, zarejęątrowany, OC, *
1.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-39-13
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, po remoncie zawiesze
nia, alum. felgi, białe zegary, komplet opon zimowych, hak, -
2.000 zł. Lubin, teł. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
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, 1989 r., 60 tys. km, 1500 ęcm,Jb.eozyna,-popiela- 
ty, stan blacharki i mechaniczny dobry, ważny przegląd, w cią
głej eksploatacji, • 650 zł. Wołów, tel. 0605/39-23-13 
POLONEZ 125 PN, 1989 r., 1500 ccm, benzyna nowy akumu
lator, na gwarancji, po remoncie sprzęgła, zawieszenia, ha
mulców, 5-biegowy, .nosek’  przód, szybki z tyłu, stan opon b. 
dobry, techn. sprawny, pokrowce, hak, tylna szyba ogrzewa
na, -1.090 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
POLONEZ, 1989 r., 7 tys. km, 1500 ccm, benzyna ♦ gaż, czer
wony, po remoncie kapitalnym silnika i skrzyni biegów (5), szy
berdach, hak, radio + 4 głośniki, reg. kierownica, składana 
kanapa, ważny przegląd, - 2.600 zl. Zielona Góra, tel. 
0503/56-58-88
POLONEZ, 1989/90 r., 1500 ccm, granatowy, hak, alarm, nowe 
opony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-82-22 
POLONEZ SKŁADAK, 1990 r., 1500 ccm nadwozie Caro z 97 
r., do częściowych poprawek, • 2.000 z ł. ., tel. 0601/70-18-65
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Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych I 
wszystkich typów i pojemności
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POLONEZ ATU PLUS, 1997/98 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ROVER, zielony metalic, I właściciel, halogeny, nowe opony i 
akumulator, reg. kierownica, obrotomierz, zderzaki i listwy w 
kotdtze nadwozia-dzielona tylna kanapa. RM, stan tech. b. 
dobry, - 12.900 zł lub zamienię. Paczków, te1."0604/35-93-25 
POLONEZ ATU PLUS, 1999/00 r., 2 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspom. kierownicy, alarm ♦ 2 piloty, alum. felgi, RO, 
garażowany, I właściciel, fabryczna folia wew. auta, gwaran
cja, konserwacja, ocynkowany, hydrauliczne zawory, pokrow
ce z .misia*, hamulce Lucasa, b. mało używany, kpi. doku
mentacja, stan idealny, - 19.300 zł. Wałbrzych, fel. 
0600/18-83-76
POLONEZ ATU GSI, 2000 r., 18 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, kompletna dokumentacja, kupio
ny w salonie, zadbany, alarm + pilot, zagłówki, konserwacja 
podwozia, immobilizer, nadkola, wspomaganie kier., RO RDS 
♦ 4 głośniki, dzielona tylna kanapa, - 21.000 zł. Ligota Pięk
na, tel. 071/312-43-89,0601/85-10-22 
O  POLONEZ AUTO NA GAZ „MARDO” , hom ologa

cja , m ontaż, se rw is , ra ty .‘ S trzegom , u l. Ko* 
śc iuszk i 28, tel. 074/855-25-32, 0601/85-86-81 
01028341

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. Po
lkowice, tel. 076/845-47-55, 0609/24-49-76 
POLONEZ CARO GLE, 1991 r., 96 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, hak, techn. sprawny, 
możliwe udzielenie gwarancji, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0606/62-28-67
POLONEZ CARO GLD, 1991 r„  111 tys. km jaOO-eem, die-

OPO H858

nik, RM Philips, - 3.700 zł. Oława, tel. 071/303-00-22, 
0605/67-67-58.
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor platynowy metalic, szerokie osie, okrągłe zegary,

. alarm, hak, lotka z tylu, nowe sprężyny i amortyzatory, aktual
ny przegląd, II właściciel,, stan dobry, - 4.750 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/843-87^12, 0605/11-93-^ - • ' .
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r„ 72 tys. km, 1500 ccm. zie
lony metalic, zadbany, aktualny przegląd, okrągłe zegary, po-' ~ 
szerzony, stan dobry, • 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60, 
0600/82-66-39
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, oryg. la
kier, hak, I właściciel, stan b. dobry, - 4.900 zl (możliwe raty) 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/862-51-58,0606/72-41 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalik, alum. 
felgi, alarm, oznakowany, fotele Groclin, I właściciel, garażo
wany, nowe opony, nowy akumulator, okrągłe zegary, stan Ide
alny, - 5.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-72-56 lub, 0602/65-07-35

ciemnozielony metalic, kubełkowe fotele, rozkładana tylna 
kanapa, ważny przegląd, zadbany, RO, silnik do remontu, - 
3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-99-05 
POLONEZ CARO, 1994 r„  89 tys.km, 1400 ccm, MPi Rover, 
grafitowy metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, alarm, 
szyberdach, stan dobry, - 3.650 zł. Wrocław, tel. 071/346-62-84 
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., 76 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, stan b. dobry, inst. gazowa, alarm + pilot, bloka
da skrzyni biegów, szyberdach, atrakc. wygląd, - 6.300 zł. 
Paczków, tel. 077/431-72-25,0604/07-29-93 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 80 tys. km, 16000 ccm, GU, 
niebieski, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm + pilot, inst. gazo
wa, RM, II właściciel, stan dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/89-14-81
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy meta
lic, silnik Rover, instal-. gazowa, komputer, hak, Mul-T-Lock, 
przegląd do 02. 2002 r., dzielona kanapa, - 5.000 zł lub za
miana na Nysę z instal. gazową. „  tel. 074/810-32-15 
POLONEZ CARO GLI, 1995r., 70 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wrzosowy, nowe opony, centr. zamek, alarm, RO, Mul-T-Lock, 
nadkola + kpi.opon zimowych z felgami, startlechn. b. dobry, 
- 6.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-71-32 
POLONEZ CARO GL'E, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, Mul-T-Lock, oryginalny lakier, reg. kierów-

ELEKTROMECHANIKA
•  naprawy silników, zawieszeń «
•  elektryka, hamulce, oleje £
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nica, przegląd do 2002 r., II właściciel, garażowany, bez wy
padku, bez rdzy, + opony zimowe, dzielona tylna kanapa, -
6.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-93-32,0609/50-98-01 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony, centr. zamek z pilotem, RO + głośniki, odcię
cie zapłonu, plastikowe^nadkola, konserwacja, nowy akumu
lator, oznakowany, stan b. dobry, pilne, - 5.500 zł. Jaszkowa 
Dolna, gm. Kłodzko, tel. 074/868-60-45 po godz. 18 
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., zielony metalic, szeroki, el. otw. 
szyby, centralny zamek, alarm, zegary okrągłe, stan dobry, -
4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-97-42,0606/36-98-21 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
katalizator, alarm, blokada skrzyni biegów, osie poszerzane, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-19-31 po 
godz. 18
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, inst. gazowa, alarm • blokada, Mul-T-Lock, plasti
ki nad progami, hak, pokrowce, nowe klocki hamulcowe, ak
tualny przegląd, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-47-28 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy meta
lic, silnik Rovera, hak, reguł, kierownica, dzielona tylna kana
pa, bez śladów korozji, rozbity reflektor, • 5.500 zł lub zamie
nię na Nysę z inst. gazową. Wałbrzych, tel. 074/810-32-15 
POLONEZ CARO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, popielaty, 
silnik Rovera, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-31-50,0601/54-10-14 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, nowe opony, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, 
alarm + pilot, oryg. lakier, bez wypadku, atrakcyjny wygląd, -
5.900 zl. Wtocław, tel. 071/364-44-08 
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, ko
lor wiśniowy, oryg. lakier, alarm, Mul-T-Lock, pompowane sie
dzenia, RM, silnik Rovera, 103 KM, nowe opony, garażowany, 
faktura zakupu, książka serwisowa, estetyczne wnętrze, bez 
korozji, stan techn. idealny, - 8.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-91,0606/50-12-95
POLONEZ CARO GLIt 1995/96 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 
Wtrysk, bordowy, I właściciel, blokada skrzyni biegórf, hamul
ce Lucas, szeroka chłodnica, zadbany, nowy akumulator i 
opony, alum. felgi, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 96 tys. km,. 1600 ccm, bor
dowy, alarm, blokada skrzyni biegów, .inst. gązowa, hak. RO 
Daewoo, nowe opony i akumulator, - 6.500 zł. Wtocław, tel. 
071/321-63-67,0601/06-51-67
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 88 tys.'km, 1600 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek* p ilot alarm, alum. fel
gi, oryg. spoilery, - 7.500 zł. Bystrzyca, gm. Oława, tel. 
071/303-07-12 ,
POLONEZ CARO, 1996 r.,-78 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, ospoilerowany w kolorze nadwozia, immobilizer, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, reg. reflektory, kierownica, fotel, 
halogeny, alum. felgi, hamulce firmy Lucas, • 6.900 zł. Głu
szyca k. Wałbrzycha, tel. 074/845-95-63 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm,'biały, 
centr. zamek + pilot, Mul-T-Lock, RM, stan b. dobry, - 6.200 
zł. Syców, tel. 062/785-23-05
POLONEZ CARO GLI, 1996 r„  90 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, blokada skrzyni biegów, katalizator, alarm, I właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, • 6.500 z ł- Świdnica, tel. 
074/853-77-66
POLONEZ CARO, 1996 r., 93 tys. km, 1600 ccm, GLI, bordo
wy, blokada biegów, alarm, stan idealny, - 6.000 zł. Świdnica, 
tel. 0605/62-17-61
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, alarm, hamulce Lukas, bez wypadku, bez ko
rozji, stan idealny blacharki, garażowany, - 7.600 zł. Wrocław, 
tel. 355-24-27,0605/14-41-11
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, 
dzielona tylna kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, nadko
la, blokada skrzyni biegów, reg. kierownica, alarm + pilot, ozna
kowany, stan ogólny b. dobry, - 8.400 zł. Wrocław, tel. 
071/786-79-90,0602/45-72-29 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów,
- 6.900 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/352-70-01
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm; wtrysk, 
zielony metalic, inst gazowa, immobilizer, blokada kierowni
cy, oznakowany, hak, bez wypadku, hamulce Lucas, - 8.900 
zł. Żary, tel. 068/374-23-91,0603/13-78-83 
POLONEZ CARO GLI, 1997 r.. 92 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, RM, hak, - 8.500 żł. Kobierzyce, tel. 071/311-27-86 
po godz. 19
POLONEZ CARO PLUS, GLI, 1997/98 r„ 48 tyś. km, 1600 
ccm, zielony metalic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni bie
gów, nadkola plastikowe, konserwacja, przegląd do 12.2002 
r., zadbany, • 11.900 zł. Wtocław, tel. 0607/23-56-00 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, złoty 
metalic, wspomaganie kierownicy, immobilizer, welurowe sie- 
dzienia, oznakowany, 1. właściciel, -11.500 zł. Kąty Wtocław- 
skie, tel. 0607/11-84-48
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r ,  38 tys.km, 1600 ccm, GSI, 
zielony metalic, hamulce Lukas, wspomaganie kier., centr. za
mek-, RO, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, - 12.000 zł. 
Legnica, teł. 070/722-17-44,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO PLUS, GSI, 1998 r.. 39 tyś. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, oryg. lakier, I właściciel, wspomaganie; im
mobilizer, radio, alum. felgi, oznakowany, serwisowany, stan 
b. dobry, -12.980 zł lub zamienię na Poloneza, Skodę, (moż-. 
liwe raty przez komis. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO PLUS, GLI, 1998 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 
ciemnozielony metalic, centr. zamek, alarm + pilot konserwa
cja, wspomaganie, plastikowe nadkola, I właściciel, • 12.500 
zl. Wrocław, tel. 071/345-60-71; 0603/97-35-60 
POLONEZ CARO PLUS GSI, 1998 r„  51 tys. km; 1600 corif, 
zielony, centr. żafnek, blokada skrzyni biegów, immobiłłżer, 
alarm, przegląd do-03.2003 r., stan techn. b. dobry,- 11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/349-17-33 po 20,0607/44-08-73 
POLONEZ CARO PLUS GSt, 1998 r., 50 tys. km,1600 ccm, 
benzyna, złoty metalic, I właściciel,-wiełopunktowy wtrysk 
Bosch,'- 14.500 zł. Wrocław, te1s071/784-49-14 
POLONEZ CARO GSI, 1999 r., 61 tys. km, 1590 ccm, grana
towy metalic, instalacja gazowa, RO, 1. właściciel, pełna do
kumentacja, samochód',pod zastawem’, - 12.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0606/95-96-99
POLONEZ CAROPLUŚ, 1999 r., 12 tys. km ,1600 ccm, ben
zyna, szmaragdowy metalic, alum. felgi, alarm, centralny za
mek, konserwacja w A.S.O., RM ♦ 4 głośniki, książka serwi
sowa, garażowany, I właściciel, - 15.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-79-88

PO N TIA C
PONTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm, czarny, 2-osobowy, 
klimatyzacja, - 9.000 zł lub zamienię na motocykl, lekko uszko
dzony. Środa Śląska, tel. 07,1/317-45-96,0603/56-95^29 
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 136 tys. km, 5700 ccm, biały, 
el. otw. szyby, wspom. kier., el. reg. lust., klimatyzacja, zamek 
centralny, felgi alum., dach typu .targa*, • 22.000 zł. Lublin, 
tel. 0602/59-48-34
PONTIAC LE MANS, 1989 r„  84 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm ♦ pilot, 
3-drzwiowy, bez wypadku, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/749-40-25 
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 96 tys. km, 2000 ccm. Pb, biały, 
MPI, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, katalizator, automa- 
tic, centr. zamek, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, alarm, 
bez wypadku, sprow. na mienie, garażowany, techn. sprawny, 
RM oryg., eksploatowany przez kobietę -15.500 zł lub zamie
nię na mniejszy. Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r„ 95 tys. km, 3100 ccm, 
wtrysk, złoty, RM, automatic, katalizator, ABS, wspomaganie, 
reg. kierownica, klimatyzacja, poduszka pow., alum. felgi, 
7-osobowy, - 39.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 
0601/78-78-15 *

PORSCHE
PORSCHE 924, 1979 r., 2000 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
dach targa, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, po remon
cie silnika, nowe sprzęgło, opony, po wymianie pasków, pły
nów, rozdzielacza paliwa, stan b. dobry, zadbany, konserwa
cja, bez korozji, - 9.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/767-29-72,0602/89-70-02
PORSCHE 944,1986 r., 2500 ccm, bordowy metalic, el. otwie
rane szyby, el. szyberdach, centralny zamek, aluminiowe fel
gi, el. regulowane fotele, felgi 16', obniżony, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię na Audi V8. Lwó
wek Śląski, tel. 090/61-78-95

RENAULT
O  RENAULT AUTON • sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone samochody, na nowych zasadach. 
O fe rta  (ok . 800 a ut) i zd jęc ia  w  in te rne c ie : 
w w w .auton.p l, co tydzień wyjazd z W roławia do 
B elg ii, k ilka  tys ięcy  aut do obejrzenia. Facho
w a p om oc. In fo rm a c ja , te l.  071/353-26-37, 
065/543-74-44,0601/70-67-46 01033241

RENAULT 11,1984 r., 150 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, wersja sportowa, spoilery, kubełkowe 
fotele, alum. felgi, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, • 3.900 

*  zł. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 071/354-22-03 po 
godz. 20,0605/65-80-69
RENAULł 11 TL, 1984 r., 160 tys. km, 1100 cęm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, centr. zamek, garażowa
ny, ekonomiczny, stan techn. b. dobry, pilnie, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0607/11-43-88 
RENAULT 11 GL, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski me
talic, sprowadzony w całości, atrakc. wygląd, pełne wyposa
żenie el., centr. zamek, RM, garażowany, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-46, 
0604/90-21-21
RENAULT 11 GTL, 1984 r., 20 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
czerwony, - 2.700 zł lub zamienię na Fiata 126p, Daihatsu
Charade. Stronie Śl., tel. 074/814-29-93
RENAULT 11,1987 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy,
RO, nowy silnik, stan b. dobry, hak, - 5.500 zł. Legnica, tel.
0604/51-37-86
RENAULT 18, 1980 r., 1600 ccm, bordowy, dużo części za
miennych, • 700 zł. Lwówek Śląski, teł. 0608/74-84-55 
RENAULT 18 KOMBI, 1985 r., turbo D, czerwony, - 4.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-62-50,068/325-59-33 
RENAULT 19 TSE, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor stalowy metalic, składak, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. 
otw. szyby, kompletna dokumentacja, stan dobry, • 6.500 zł. 
Kożuchów, tel. 068/355-27-41
RENAULT 19,1989 r., 178 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
stan b. dobry, RO, zadbany, - 7.600 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-49-44
RENAULT 19,1989 r., 230 tys. km, 1700 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, tylny spo
iler, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. kierownica i pasy, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. 
dobry, • 8.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-72-64 
RENAULT 19,1989/94 r.. 140 tys. km. 1700 ccm, biały, • 7.200 
zł. Kalisz, tel. 0604/61-16-71
RENAULT 19, 1990 r., 98 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, serwisowany, garażowany, -12.000 
zł lub zamienię na Renault Kangoo lub Citroena Berlingo. 
Strzelin, tel. 071/322-21-08,330-23-97 
RENAULT 19,1990 r., 165 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, roczna instalacja gazowa, pełna dokumentacja, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak holowniczy, oryginalny lakier, bez 
wypadku, bez korozji, garażowany, dobrze utrzymany, RM, •
8.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
RENAULT 19,1990 r., 80 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby, szyberdach, radio, na białych tabli
cach, stan idealny, - 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypadku, na 
niemieckich tablicach, RM, stan idealny, zadbany, cena - 1800 
DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73,0601/76-56-97 
RENAULT 19,1990/91 r., 1700 ccm atrakc. wygląd, 3-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, Mul-T-Lock, stan 
idealny, - 8.500 zł. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
RENAULT 19,1991 r., 118 tyś. km, 1700^cm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, halogeny, spoiler, zderzaki w kolorze 
nadwozia, w kraju od 6 miesięcy. Chojnów, tel. 076/8.18-78-18, 
0607/05-07-75
RENAULT 19 GTS, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, wtrysk, kolor 
grafitowy./nętalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek *  pi
lot, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, kpi’ dokumenta
cja, garażowany, dzielone tyfne siedzenia, zadbany, atrakc; _ 
wygląd, stan idealny, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-38^76, 
0502/29-62-34 .>

O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm, gra- 
nM otfy , 5-biegowy, w spom aganie, • 8.900 z ł lub 
zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026421

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, granatowy, GTR, 4-drzwiowy, obrotomierz, zielone szy
by, alarm ♦ pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, ważny prze
gląd, el. reg. lusterka, reg. kierownica i fotel, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, -10.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/044-11-75, 
0004/07-80-54
RENAULT 19,1991 r., 129 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry, 5-drzwiowy, stan dobry, przegląd do 01.2002 r, - 7.600 zł. 
Czarny Bór, tel. 074/846-48-89
RENAULT 19,1991 r., 120 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, spoiler, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach -1.150 DEM lub, -1.990 zł. Gu
bin, woj. zielonogórskie, tel. 0502/16-94-74 
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm. popielaty, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, garażowany, 5-biegowy, 
alarm, stan b. dobry, - 8.600 zł lub zamienię na Mercedesa 
207.307. Jawor, tel. 076/870-24-01,076/870-93-98 
RENAULT 19.1991 r., 137 tys. km, 1700 ccm, szary metalic, 
rok w kraju, zderzaki w kolorze nadwozia, oclony w całości,

po wymianie oleju i klocków hamulcowych, stan dobry, - 8.700 
zł. Jawor, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-80 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, do sprowadzenia z Niemiec,
- 8.500 zł. Legnica, tel. 0604/51-37-86
RENAULT 19,1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm,wtrysk, czerwo
ny, 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 CHAMADE, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. re
flektory i lusterka, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, jasny welur, dzielona tylna kanapa, RO, sprowadzony 
w całości, oclony w całości w kraju od 2 dni, stan idealny, cena
- 8.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
RENAULT 19,1991 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 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, ospoilerowany, obniżo
ny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 12.000 zł. Ra
dwanice k. Głogowa, tel. 0605/34-91-47
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm. E ♦ 
gaz, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, hak, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, nie składak, - 8.900 zl lub 
zamienię na inny, diesel lub E + gaz albo uszkodzony. Sobót
ka, tel. 071/390-92-27,0600/72-06-65 
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., 126 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, perło- 
woczarny, reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, ABS, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, welurowa tapicerka, RO Sony, stan b. dobry, -
12.000 zł. Tymowa. gm. Ścinawa, tel. 076/843-55-70, 
0603/11-17-94
RENAULT 19 GTS, 1991/92 r., f29 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, RO Grundig z RDS, 
skórzana kierownica, zielone szyby, obrotomierz, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny w zderzaku, 5-drzwfo- ■ 
wy, bez wypadku, stan idealny, - 9.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-03
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 1700 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, bez 
wypadku, w kraju od 5 dni, - 10.500 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
RENAULT 19, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. szyberdach, dzielona kanapa, 
stan b. dobry, - 12.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-89-40, 
0600/42-15-67
RENAULT 19 CHAMADE. 1991/92 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, hak, 
wspomaganie, w kraju od tygodnia, - 11.600 zl. Chojnów, tel. 
076/818-78-18,0607/05-07-75
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/95 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
16V, grafitowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM Philips, el. 
otwierane szyby, kubełkowe fotele, -12.000 zl. Miłkowice, tel. 
076/887-13-34,0606/20-53-64
RENAULT 19,1992 r., 110 tys. km, 1700 ccm. szary, wspoma
ganie, RM, 5-drzwiowy, do sprowadzenia, stan idealny, • 8.500 
zł. Bielany, tel. 076/857-45-15,0603/78-63-67 
RENAULT 19CHAMADE, 1992 r., 1700 ccm, benzyna, wtrysk, 
brązowy metalik, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, dzielona 
tylna kanapa, RO, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry. - 10.000 zł. Legnica, tel. 0602/65-10-79 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1700 cćm, grafitowy meta^ 
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, - 11.600 zł 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT 19,1992 r., 85 tys. km, 1700 ccm, ciemnofioletowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, welurowa tapicerka, ra
dio, bez wypadku, - 11.500 zl (kupujący nie płaci podatku). 
Leszno, tel. 065/547-78-90, 0602/83-61-38,0603/39-35-06 
RENAULT 19,1992.r., 130 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, nowy model, el. szyberdach, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., centralny zamek ♦ pilot w kluczyku, welurowa 
tapicerka, - 12.200 zł. Leszno, tel. 0609/42-21-70 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, radio, • 16.500 zł. 
Leszno, tel. 0605/08-92-81
RENAULT 19,1992 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, zadbany, garażowany, oryg. lakier, -12.300 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
RENAULT 19,1992 r., 95 tys. km, 1700 ccm, czerwony, wspo
maganie, RM, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapi
cerka, szyberdach, przegląd do 12.2002 r., immobilizer, za
dbany, stan techn. dobry, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-23-80 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby i lusterka, zderzaki w kolo
rze nadwozia, reg. kierownica, halogeny, dzielona kanapa tyl
na, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. dobry,
- 9.900 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna. kolor morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
nowe opony, zadbany, sprowadzony w całości, - 9.200 zł. Par
chów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83

RENAULT 19 CHAMADE, 1992;., 80 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, szary metalic, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, RM Blaupunkt + pilot, zadbany, -11.900 zl. Świdni
ca, tel. 074/853-58-14
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, grafitowo-nieble- 
ski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, spro
wadzony w całości w 2001 r., oryg. lakier, bez wypadku, •
10.400 zł. Świdnicami; 074/858^99^7,'0606/12-99-22 
RENAULT 19,1992 r., 114 tys. km, 1721 ccm, kolor grafitowy 
metalic, nowy model, rejestracja, w kraju od /niesiąca, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, • 13.600 zł. Wtocław, 
tel. 0607/30-88-79
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, szary metalic, oclony w ca
łości w 2001 r, • 10.900 zł. Zielona Góra, tel. 0001/50-57-30 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielo
ne tylne siedzenia, obrotomierz, - 10.000 zł. Żagań, tel. 
008/477-40-10 po godz. 18
RENAULT 19 CABRIO, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
10V, 135 KM, perłowogranatowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek + alarm, alum. fel
gi, garażowany, atrakc. wygląd, - 19.500 zł lub zamienię na 
inny. Głogów, tel. 0502/^0-20-43 
RENAULT 19, 1992/93 r., 112 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, kpi. dokumentacja, centr. zamek + alarm, reg. kie
rownica, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, nowe opony, stan 
techn. b. dobry, - 10.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica, tel. 070/854-78-08, 0002/30-07-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, bordowy metalic, sprowadzony w całości, zwolnienie z 
opłaty skarbowej, w Polsce od bm, - 13.300 zł; Leszno, teł. 
0007/09-85-14.0049/180-99:55-01-00 
RENAULT 19, 1992/93 r., 120 tys. km, 1700 ccm, popielaty 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, • 12.200 
zl. Rawicz, tel. 005/540-47-49,0000/51-38-01 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 121 tys. km, 1800 ccm,

benzyna, perlowoczarny, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
. reflektory, el. reg. lusterka, reg. kierownica, reguł. wys. moco
wania pasów, halogeny, komputer, centr. zamek, skórzana ta
picerka, w kraju od miesiąca, -10.000 zł lub zamienię r\ą.VW 
Golfa II.ZgorzęlecJeL.075/775-50-90,0609/44-49-57... -  
RENAULT .19 RT SKŁADAK, 1992/96 r., 114 tys. lim. 1721 ccm, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, eł. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, alarm, immobilizer, RM RDS, dzielona tylna 
kanapa, wspomaganie, nowy model, kierowca niepalący, -
10.550 zł. Lubin/teł. 0003/12-09-11 
RENAULT 19,1993 r., 90 tys. km, benzyna 5-drzwiowy, spro
wadzony w całości, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 
-12.800 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km, 1721 ccm. gra
fitowy metalic, radio, centr. zamek, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -
12.500 zł. Jasień, tel. 008/371-07-30
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, -11.000 zł lub zamienię na inny, diesel lub inst 
gaz. - do 8.000 zł. Syców, tel. 002/785-44-85 
O  RENAULT 19, 1993 r ,  214 tys . km, 1800 ccm, 

biały, 3-drzwiowy, wspom aganie, kubełkowe fo 
te le, skórzana kierownica, -12.500 zł. Wrocław, 
te l. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027831

O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1400 ccm , zie
lony m etalic, kup iony w  salonie, • 11.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026341

RENAULT 19,1993 r., 105 tys. km, 1800 ccm, 18V, 140 KM, 
srebrny, sedan, reg. kierownica, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el: otw. szyby, Muł-T-Lock, alum. felgi, kubeł
kowe fotele, - 18.000 zł., tel. 0003/47-04-20 
RENAULT 19,1993 r., 91 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot el. otw. szyby, RM ♦ pilot oryginalny, welurowa 
tapicerka, reguł, fotel kierowcy, stan idealny, • 12.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/735-12-34 

'RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary 
met, ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, alu
miniowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -10.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/047-81-00, 0000/42-27-32 
RENAULT 19,1993 r ,  120 tys. km, 1400 ccm, wtiysk, grana
towy, 5-drzwiowy, centr. zamek *  pilot, alarm + pilot el. otw. 
szyby, sprowadzony w całości, możliwość sprzedaży na raty,
- 12.800 zł. Jarpcin, tel. 002/747-04-00,0502/54-74-94 
RENAULT 19,1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, książka 
serwisowa, - 11.900 zl. Legnica, tel. 070/802-03-91, 
0005/03-27-78
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
błękitny metalic, dużo dodatków, bez wypadku, - 16.200 zł. 
Wołów, tel. 071/389-61-21 wieczorem 
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, RM, wspomaganie, alum. felgi, sprowa
dzony w styczniu 2001 r., - 12.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-13-04
RENAULT 19 RT, 1993/94 r., 106 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, zareje
strowany, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
spoiler, halogeny, serwisowany, -14.900 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Kamienna Górar tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 19, 1993/94 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, w kraju od m-ca, stan b. dobry,
- 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19
RENAULT 19,1993/95 r.. 1900 ccn* turbo D, fioletowy meta
lic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicer
ka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe opo
ny, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku. -19.000 
zl. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
RENAULT 19, 1994 r., 1721 ccm, czarny metalic, pod. po
wietrzna, RO, wsp. kier., el. otw. szyberdach, inne dodatki, -
13.000 zł. Kalisz, tel. 062/766-72-05 
RENAULT 19,1994 r.. 107 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, alum. felgi .♦ opony zimowe, welurowa tapi
cerka, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec, • 14.500 zł. 
Legnica, tel. 0605/12-80-00,0005/03-38-03 
RENAULT 19,1994 r.-, 120 tys. km, 1700 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, pod. powietrzna, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, halogeny, wspomaganie, stan b. dobry, -
13.500 zł. Legnica, tel. 0004/80-17-58
RENAULT 19,1994 r., 83 tys. km, 1700 ccm alum. felgi, centr. 
zamek, alarm, RM, ABS, welurowa tapicerka, bez wypadku, -
12.800 zł. Rawicz, tel. 085/545-17-83,0801/70-14-50 
RENAULT 19,1994 r., 104 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, benzy
na, czarny metalic, miesiąc w kraju, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby i szyberdach, 5-drzwiowy, nowy model, wspoma
ganie, poduszka pow., bez wypadku, książka serwisowa, im
mobilizer, stan b. dobry, - 14.800 zł. Syców, tel. 002/785-35-30 
RENAULT 19,1994/95 r., 118 tys. km, 1721 ccm, srebrny me
talic, poduszka pow., 5-drzwiowy, wspomaganie, wszystkie el. 
dodatki, welurowa tapicerka, radio, książka serwisowa, w kra
ju od tygodnia. Chojnów, tel. 0000/33-12-45 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994/95 r., 76 tys. km, 1700 ccm, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby,

RM + pilot, wspomaganie, el. reg. reflektory, książka serwiso
wa; w kraju od 2  dni, • 15.200 zł. Rawicz, tel. 0000/34-45-25 
RENAULT 19 CHAMADE. 1994/95 r.. 70 tys. km. 1700 ccm. 
benzyna, niebieski tnetalic, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by i szyberdach, centr. zamek ♦ pilot RO, halogeny, 4 za
główki, bez .wypadku, sprowadzony na nowych, zasadach, ide
alny, zadbany, - 15.500 zł. Torzym, tel. 068/341-38-49 
RENAULT 19,1995 r., 79 tys. km, 1700 ccm, szary metalic,-. 
wspomaganie kier., 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby i 
szyberdach, RO, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -13.900 
zł. Lubin, tel. 0601/59-55-43
RENAULT 19 RT, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, -15.500 zł... 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82,0602/25-89-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1998 r., 90 tys. km, 1700 ccm, zie
lony metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, książka serwisowa, stan idealny, -13.500 
zl. Legnica, tel. 076/862-69-12
RENAULT 21.1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyby, • 3.300 zł lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
RENAULT 21,1986 r ,  50 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżo
wy, wymieniony silnik, nowe amortyzatory, części zawiesze
nia, ocynkowana wersja .Diplomatik’ , nowy lakier, zderzaki w 
kolorze nadwozia, fabryczna inst. gazowa, - 5.500 zł. Wto
cław, tel. 0601/77-17-10
RENAULT 21,1986 r., 22 tys. km. 2066 ccm, TDI, złoty meta
lic, ekonomiczny, el. otw. szyby, RO, rozkładane siedzenia 
tylne, centr. zamek, - 6.500 zł. Leszno, tel. 0603/92-27-20 
RENAULT 21 SEDAN, 1987 r., 2100 ccm, diesel, granatowy 
metalic, - 6.100 zł. Leszno, tel. 065/534-03-48 
RENAULT 21 KOMBI NEVADA, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan dobry, techn. sprawny, I właściciel w kra
ju, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/11-44-34 
RENAULT 21, 1987/93 r., 208 tys. km. 1700 ccm, benzyna.

czarny, TSE, welurowa tapicerka, centralny zamek, el. otw. 
szyby, deska digital, komputer. RO, zadbany, garażowany, -
6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-28-29 
RENAULT 21 NEVADA. 1988/97 r„  237 tys. km, 1721 ccm. 
biały, 1. właściciel w kraju, dużo części zamiennych, bezwy
padkowy, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 0502/84-43-27 
RENAULT 21 GTS. 1990 r., 114 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, sedan, centr. zamek, alarm, eł. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. 
mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, hak, nowe opony, stan 
b. dobry, - 9.500 zł lub zamieniętfia Poloneza Atu Plus, Caro 
Plus, z inst gaz.. Legnica, tel. 0601/76-54-54 
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 145 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, cenfr. zamek ♦ pilot el. otw. szyby, bogate 
wyposażenie, wspomaganie, dużo nowych części, nie wyma
ga napraw, przegląd do 02.2002 r., RM z RDS *  6 głośników, 
dodatkowe światło .stop*, - 11.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-19-90
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 140 tys. km. 1721 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 4-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, reg. reflektory, RO ♦ 0 głośników, wspo
maganie kier., blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., 
oznakowany, dzielona-tyłna kanapa, garażowany, inne dodat
ki, -10.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-23-42 
RENAULT 25,1986 r ,  293 tys. km. 2100 ccm. turbo D, bordo
wy metalic, stan. b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. otw. 

. szyby, wspomaganie i reg. kierownicy, RM PhBips t  pilot ♦ 8 
głośników, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, komputer, 
nowa uszczelka pod głowicą, nowe tarcze ham. (przednie i 
tylne), - 7.000 zł lub zamienię na mniejszy, np. Ford Fiesta. 
Wilczyn, woj. wrocławskie, tel. 0607/28-40-08 
RENAULT 25, 1990 r., 2000 ccm, benzyna komputer, alum. 
felgi, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, - 8.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0000/85-18-30, 0600/85-18-25, 0804/09-58-47 
RENAULT 4 KOMBI, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, biały, - 500 
zł. Ochla, tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
RENAULT 5 ALPINE, 1980 r., 82 tys. km. 1280 ccm. turbo, 
niebieski metalic, stan b. dobry, szyberdach, sportowa kier., 
kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, lustrza
ne szyby, aluminiowe felgi, stalowe felgi z oponami zimowy
mi, - 3.300 zł lub zamienię na tańszy Rat 126p. Jelenia Góra, 
tel. 0502/60-22-23
RENAULT 5,1981 r., 900 ccm, -1.500 zl lub zamienię na więk
szy albo przyczepę kempingową, lawetę. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
RENAULT 5,1981 r.. 1100 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, blacharka do remontu, przegląd do 06.06.2001 r, - 600 zł 
lub zamienię na komputer, antenę satelitarną, aparat foŁ. Jan 
Płomiński, 57-402 Słupiec, gm. Nowa Ruda, ul. Słupiecka 11 
RENAULT 5,1987 r., 1600 ccm, biały, szyberdach, stan do
bry, - 4.600 zł. Opole, tel. 0502/52-07-02 
RENAULT 5, 1988 r.. 160 tys. km, 1400 ccm, GTR, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, nowy akumulator, hak, białe tablice, RM, 
4 głośniki, otwierane tylne szyby, • 5.000 zl. Leszno, tel. 
0608/73-05-05
RENAULT 5, 1988 r.. 140 tys. km, 1400 ccm, granatowy,
2-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, RO, po wymianie łożysk, 
paska rozrządu, zadbane wnętrze, stan silnika b. dobry, - 5.200 
zł. Ugota Włk., teł. 071/346-29-72,0603/22-47-76 
RENAULT 5 GL, 1988 r., 120 tys. km, 1108ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, - 5.800 zl. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-25-66
RENAULT 5, 1988/89 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, bez wypadku, na niemieckich tablicach, stan ide
alny, zadbany, cena - 1100 DEM. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r., 120 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt, katalizator, 
sprowadzony w całości w 95r., I właściciel w kraju, kpi. doku
mentacja, przegląd do 2002r., stan techn. b. dobry, - 6.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-43-78,0608/28-34-68 
RENAULT 9 GTC, 1982 r.. 1100 ccm, biały, stan dobry, - 2.500 

: zł. Wrocław, tel. 071/325-59-51 
RENAULT 9,1983 r., 27? tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny, 
w ciągłej eksploatacji, b. ekonomiczny, stan silnika dobry, stan 
ogólny średni, - 2.300 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-87-27 
RENAULT 9,1984 r.. 1600 ccm, diesel stan dobry, - 3.500 zl. 
Chorula, gm. Gogolin, tel. 077/467-73-72 
RENAULT 9, 1985 r., 1387 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, bez korozji, zadbany, - 3.200 zl. Jawor, tel. 
076/871-05-68
RENAULT CUO WILLIAMS, 1991 r., 150 tys. km. 1800 ccm, 
16V, czarny metalic, sportowe zawieszenie, alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek *  pilot el. otw. szyby (zielone), kubeł
kowe fotele, immobilizer, RO, z pełną dokumentacją, -11.700 
zł. 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. szyby, 
wspomaganie, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, książka serwisowa, do sprowadzenia, - 10.800 zl. Le
gnica. tel. 076/856-23-99, 0605/03-38-63 
RENAULT CUO, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, RO *  
pilot -13.500 zl. Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0243 
www.autogielda.com.pl)
RENAULT CUO, 1991 r.. 90 tys. km. 1800 ccm. 16V, granato
wy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., RO 
♦ pilot - 13.500 zł. Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0243 
www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO, 1991 r., 1800 ccm, czarny metalic, klimaty
zacja, skórzana tapicerka, el. otwierane szyby, alarm, bloka
da skrzyni biegów, aluminiowe felgi, 90 KM, stan dobry, -
13.500 zł. Jelenia Góra, teł. 075/643-69-79, 0605/29-70-00 
RENAULT CLIO, 1991 r., 95 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, - 9.300 zl. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
RENAULT CLIO, 1991 r., 145 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, centr. zamek, 5-drzwiowy, po regeneracji zawie
szenia, nowe opony, garażowany, zadbany, - 8.900 zł (możli
we raty przez komis). Opole, tel. 077/431-83-63, 
0602/71-89-33,0600/39-71-94
RENAULT CLIO, 1991 r.,^3 tys. km, 1400 ccm, benzyna, be
żowy metalic, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. 
otw. szyby, centralny zamek ♦ p ilot fotele kubełkowe, jasne 
wnętrze, zielone szyby, obrotomierz, bez wypadku, oryg. la
kier, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, el. reg. reflekto
ry, stan idealny, -11.400 zł. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metar 
lic, centralny zamek + pilot ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CUO, 1992 r., 100 tys. km, benzyna 5-drzwiowy, 
bez wypadku, oclony w całości, - 12.500 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83,.
RENAULT CUO, 1992 n... .1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
szyberdach, ukł. ukł. wydechowyowy na gwarancji, nowy aku
mulator, stan dobry, - 9.000 zł. Głogów, tel. 076/834-77-48, 
0600/89-90-62
RENAULT CUO. 1992 r „  100 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, 
czerwony, nowa inst gazowa (na gwarancji), kpi. dokumenta
cja, - 9.800 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 
0008/50-00-93
RENAULT CUO RT. 1992/93 r.. 85 tys. km, 1400 ccm. diesel, 
wtrysk, perlowobiały, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryginalny lakier, welurowa tapicerka, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, cen
tralny zamek na pilota, wspomaganie, RO z RDS. halogeny, 
zderzaki w kol. nadwozia, stan idealny, - 12.700 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Kamienna Góra, teł. 0606/23-66-76 
RENAULT CLIO, 1992/93 r.. 107 tys. km. 1800 ccm, 16Y, czar
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot el. otw. 
szyby, RO z RDS, sportowy ukl. wydechowy, obniżony, po
szerzony, twarde zawieszenie, 150 KM, alum. felgi Borbet 15*. 
kubełkowe fotele, stan b. dobry, kompl. kół zimowych, czarne 
szyby, -14.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-86 
RENAULT CLIO. 1992/93 r., 106 tys. km, 1200 ccm, pertowo- 
czarny, szyberdach, wspomaganie kier., atermiczne szyby, we
lurowa tapicerka, radio Philips, dzielona tylna kanapa, 
5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, po przeglądzie, stan idealny,
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bez wypadku, * 10.900 z ł , kup. zwoln..z opł. skarbowej. Ra
wicz. tel. 0605/61-79-12
RENAULT CLIO, 1993r.,123 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic. ABS, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, oryg. 
poszerzony tył i przód, maska z wlotem powietrza, nowe amor
tyzatory, w kraju od 2 mies., stan b. dobry, - 12.400 zł. Świe
bodzin, tel. 068/382-30-77, 0502/83-17-29 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, ciemnoniebie
ski metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, 5-biegowy, 
dzielona tylna kanapa, uchylne tylne szyby, zadbany • 11.700 
zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19 
RENAULT CLIO. 1993/94 r.. 98 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, 
czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, welurowa tapicerka. el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
obrotomierz, zadbany* stan b. dobry, • 12.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/49-57-11, 0605/14-83-78 
O  RENAULT CLIO, 1994 r., 1400 ccm, z ie lony me

ta lic, wspom aganie, centr. zamek, el. otw . szy- 
by, alum. fe lg i, bez w ypadku, • 15.600 zł lub  za* 
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 
0602/79*49*88 87026311

RENAULT CLIO. 1994 r., 1200 ccm. benzyna 5-drzwiowy, 
alarm, centr. zamek, stan idealny, • 13.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74
RENAULT CLIO, 1994/95 r., 75 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
ENERGY, chabrowy, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, • 13.900 
zl lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
RENAULT CLIO, 1995 r., 83 tys. km. 1200 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, halogeny, 5-drzwiowy, 
el. napinacze pasów, zderzaki w kolorze nadwozia, immobili
zer. wspomaganie, -17.000 zł. Goluchów, tel. 062/761-73-17 
po godz. 16
RENAULT CLIO. 1995 r., 103 tys. km, 1900 ccm. diesel, sza
ry metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie, radio, sprowadzony w całości w 1998 r., I właściciel, 
-17.200 zł: Leszno, tel. 065/529-28-70 
RENAULT CLIO, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, perlowoczar- 
ny, stan dobry, radioodtwarzacz, hak, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, • 14 .000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-39-91 
RENAULT CLIO. 1995 r., 96 tys. km, 1900 ćcm, diesel, czer
wony metalic, - 15.000 zl. Żarów, tel. 074/858-11-29 
RENAULT CLIO, 1996 r., 40 tys'. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny metalic. garażowany, stan b. dobry, - 16.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-02-34
RENAULT CLIO, 1997 r., 39 tys. km, 1149 ccm, niebieski, cen
tralny zamek, el. reguł, reflektory, wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., halogeny, bez wypadku, w kraju od pół roku, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy, -17.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-37-56, 
0502/66-19-57

RENAULT CLIO, 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, atrakc. wygląd, alum. felgi, poduszka pow., reflektory so
czewkowe, • 25.500 zl. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO II, 1998 r.. 40 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, stan idealny, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, najnowszy model, I właściciel, • 23.900 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91,0604/08-40-56 
RENAULT CLIO, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy metalic. 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, • 23:900 zł. Świebodzi
ce. tel. 074/854-32-01, 0605/55-55-37 
RENAULT CLIO II,.1998 r., 29 tys. km, 1200 ccrft, wiśniowy,
5-drzwiowy. wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 2 podusz
ki pow., centralny zamek, RM ♦ pilot, • 26.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/783-37-78
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 31 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, I właściciel, 4 pod. powietrzne, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, radio 
CD, MTV oryginał, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, 5-drzwiowy,.serwisowany u Nawrota, po przeglądzie, 
sprawny wT00%, • 26.900 zl. Długołęka, tel. 071/315-24-00, 
0501/17-10-25
RENAULT CLIO II. 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, kolor 
miodowy metalic. wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby 
i szyberdach, radio z CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, - 25.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
RENAULT CLIO Ił, 1998/99 r„ 32 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, srebrny metalic, poduszka pow., alum. felgi, atrakcyjny 
wygląd, - 26.500 zł. Milicz, tel. 0607/20-03-48 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 11 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, wspomaga
nie kier., radio z pilotem, immobilizer, el. otw. szyby, • 24.500 
zł. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
RENAULT ESPACE, 1987 r.. 170 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, szyberdach, obrotowe faotele, alum. felgi, 
7 osób lub 2 osoby *  800 kg, -11.500 zl lub zamienię na tań
szy, diesel. Dąbie, gm. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
RENAULT ESPACE. 1988/80 r., 200 tys. km. 2200 ccm, ben
zyna, wtrysk, zielony metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, RO + pulpit, katalizator, 2 szyberdachy, relingi 
dachowe, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., stan
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b. dobry, bez wypadku, w kraju od 2 lat, kpi. dokumentacja, 
obrotowe fotele, - 17.500 zl. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE, 1989 r., 125 tys. km, benzyna, biało-sza- 
ry, 4x4, inst. gazowa, centr. zamek, el. otw. szyby, serwo, za
rejestrowany na 7 osób, • 16.000 zł. Nysa, tel. 077/435-54-13, 
0603/16-71-32
RENAULT ESPACE, 1989 r., 16 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, RM, hak, aluminiowe felgi, spoiler dachowy, 
el. Otwierane szyby obrotowe fotele, garażowany, -16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-21-11
RENAULT ESPACE, 1991 r., 208 tys. km, 2850 ccm, benzy
na, V6, morski metalic, siedzenia obrotowe, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, RO, alarm, szyber
dach, pokrowce na fotelach, stan b. dobry, składak, -17.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-52,0502/39-12-61
0  RENAULT ESPACE, 1996 r., 2200 ccm, tu rbo  D, 

k o lo r o liw kow y metalic, \  re jestracja w 1997 r., 
nowy model, wspom aganie, 2 pod. powietrzne, 
klim atyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. fe lg i, RM 
♦  CD, fo te le  przednie obrotowe, re ling i dacho* 
we, welurowa tapicerka, kup iony w  salonie w  
Polsce, I w łaśc ic ie l, stan idealny, • 49.900 zł., 
tel. 074/666-60-50, 0607/79*95*81 01033611

RENAULT ESPACE. 1997 r.. 157 tys. km, 2200 ccm, turbo D. 
granatowy metalic, dużo wyposażenia, udokum. pochodzenie,
1 właściciel w Polsce, techn. sprawny, 7-osobowy, • 52.000 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-63-60, 0601/56-58-24 
RENAULT KANGOO, 1997 r„ 72 tys. km, 1200 ccm. .kawa z 
mlekiem*, oszklony, 5-osobowy, halogeny, hak, - 26.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-92-90
RENAULT KANGOO. 1998 r., 140 fys. km. 1900 ccm,'diesel, 
turkusowy, poduszka pow., centralny zamek, stan b. dobry, -
28.000 zl. Lubin. tel. 0601/50-97-31 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, RO, oszklony, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-oso* 
bowy, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 30.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-24-61,0606/48*30-41 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, poduszka pow., centralny zamek, częściowo oszklony,

nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, - 27.300 zł. Wro
cław, tel. 0608/05-28-15
RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tyś. km, 1400 ccm; benzy
na, biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarnr 
+ pilot, serwisowany, bez wypadku, boczne $żyby, ładowność 
625 kg, stan b. dobry, • 23.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16, 071/339-88-11 
RENAULT KANGOO. 1998 r., 49 tys. km. 1200 cćm, benzyna, 
niebieski, oszklony, ścianka grodziowa, 5-osobowy, centralny 
zamek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony w salo
nie, książka serwisowa, - 27.000»z ł. Wrocław, tel. 
071/789-97-75, 360-83-48 - f
RENAULT KANGOO, 199*8/99 r., 30, tys, km, 1200 ccm, nie
bieski, ABS,'centralny zamek pilot, 5-osóbowy, immobilizer, 
el. światła, 1,5 r. w kraju, książka serwisowa z Niemiec • 22.900 
zł. Leszno, tel. 065/526-13-37
RENAULT KANGOO, 1999 r., 15 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, centralny zamek, 2 poduszki pow., wspomaganie -
8.900 DEM *  clo. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
RENAULT KANGOO RN, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, turku
sowy. 2-osobowy, przegroda, poduszka powietrzna, boczne 
drzwi przeszklone, mało eksploatowany, kupiony w salonie, 
na gwarancji, bez wypadku i uszkodzeń, - 34.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/68-50-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 122 tys. km, 3000 ccm, bordowy 
metalic, dużo dodatków, RM, alum. felgi, • 17.000 zł. ., tel. 
071/311*80-44,0501/34-42-12 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, alarm, RO, pełne wyposażenie elektr., klimatronic, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, mówiący komputer, -
20.000 zł. Gola, tel. 062/781-22-62 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 153 tys. km, 1800 ccm, benzy
na. srebrny metalic, bez wypadku, alarm, immobilizer, centr. 
zamek, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, radio, 
welurowa tapicerka, I właściciel, • 18.900 zł. Jasień, tel. 
068/371-00-96
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 150 tys. km, 3000 ccm, biały, 
automatic, ABS, komputer, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., 
pełne wyposażenie, zarejestrowany w Polsce, skóra, synte
zator mowy, • 16.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-46, 
0603/99-91-91
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm. wtrysk, bordowy me
talic, katalizator, centr. zamek, alarm, klimatronic, ABS, el. otw.

szyby, el. regJusterka, wspomaganie, poduszka pow., welu
rowa tapicerka, - 24.900 zl (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800‘ccm, bordówy metalic. 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, • 20.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130' tys. km, 1800 ccm; benzy
na, szary metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, immobilizer, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, dzielone tylne siedzenia, • 22.000 zl. Syców, tel. 
062/785-35-72,0603/88-25-87 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
niebieski, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie kier., poduszka pow., I właściciel, bez wypadku, -
24.000 zł. Góra, tel. 065/543-42-65
RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 117 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, klimatyzacja, komputer, ABS, alarm, immo
bilizer, syntezator mowy, wspomaganie, katalizator, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, RM z RDS Blaupunkt, stan b. dobry, -
21.800 zl lub zamienię na mniejszy do 10.000 zl. Opole, tel. 
0600/88-47-93
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna bogate wy
posażenie, - 19.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-26-46 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 138 tys. km, 20.00 ccm. ben
zyna, biały, ABS, poduszka powietrzna, klimatronic, kompu
ter, RM, bez wypadku, • 21.000 zł. Siechnice, tel. 
071/311-52-31,0604/90-02-19 
RENAULT LAGUNA. 1994 r„ 120 tys. km. 2000 ęcm. benzy
na, zielony metalic, el. otw. szyby, szyberdich, el. reg. luster
ka, ABS, wspomaganie. RO na pilota, immobilizer, • 22.000 
zł. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0609/02-42-07 
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r., 69 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, zadbany, zderzaki w kolorze nadwo
zia, zielone, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 3 zabezpie
czenia, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, wspoma
ganie kier., reg. kierownica, kpi. opon zimowych, inne dodat
ki. - 20.300 zł. Wrocław, tel. 35740-02.0601/57-78-82 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.;90 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek. el. otw. szyby, 
wspomaganie, bez wypadku, wersja limitowana, • 22.500 zł. 
Bolesławiec,-tel. 0601/87-12-49.
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 70'tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
benzyna, zielony metalic, wspomaganie, szyberdach, weluro
wa tapicerka, RO, zadbany, mało eksploatowany, w kraju od
1,5 roku, stan idealny, • 23.500 zl. Świdnica, tel. 074/852-15-82, 
0609/46-84-27
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, po
duszka pow., wspomaganie kier., welurowa tapicerke, RO ♦ 
dżojstik, halogeny, opony zimowe, alarm, • 22.600 zl. Wro
cław, tel. 071/348-94-65,0609/47-72-22 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00531 www.au- 
togielda.com.pl)

O  RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, b iały, ku
p iony w  sa lon ie  w  Polsce, serwisowany, I w ła
śc ic ie l, wspom aganie, poduszka pow., el. reg. 
lusterka i szyby, centr. zamek, alarm, im m óbili* 
zer, welurowa tapicerka, stan idealny, * 24.900 
zł., tel. 074/666*60*50,0607/79*95*81 01033781 

RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 102 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, halogeny, welurowa tapicerka, spoiler ze światłem 
.stop', atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 23.500 zl. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0503/94-17-26, 0609/0341-03 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek ♦ pilot, alarm, el. 
otw. szyby, RO Pioneer ze sterowaniem przy kierownicy, stan
b. dobry. • 23.500 zl (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 
0604/41-8047 ,
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, szmarag
dowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, el. otw. szyby, halogeny, RM z RDS, alarm, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, • 23.800 zł lub zamienię. Legnic
kie Pole. tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, - 25.000 
zl. Rudna, ter. 076/749-39-20
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, centc 
zamek, immobilizer, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie kier., 
alum. felgi, alarm, kupiony w salonie w Polsce, zadbany, stan 
idealny, • 23.500 zł. Strzegom, tel. 074/649-13-34, 
074/851-67-78 po godz. 17
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, el. szyberdach, alarm + pilot, immobili
zer, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO ♦ 6 głośników, 
nowe opony, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan idealny, -
24.500 zł. Świdnica*, tel. 074/852-15-82 wieczorem, 
0609/46-84-27
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 100 tys. km. 1800 ccm, E. żółty, 
centr. zamek, alarm, RM, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. powietrz
ne, stan idealny, - 25.300 zl. Wrocław, tel. 071/789-55-35 po 
godz. 19,0605/10-15-98
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 126 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, peł
ne wyposażenie, • 24.500 zl. Wrocław, tel. 071/34647-10 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, RM, klimatronic, centralny zamek z pilotem, alarm, 
immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, welurowa 
tapicerka, regulowana kierownica i fotel, stan idealny, * 21.500 
zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/350-02-51, 0503/03-69-98 
RENAULT LAGUNA RXE, 1996 r , 120 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna-, szary metalic, pełna el., klimatyzacja, RM. welurowa ta
picerka, wspomaganie, centr. zamek - 29.000 zl lub zamienię 
na mniejszy do 12.000 zl. Janków Przygodzki, tel. 
062/738-24-12,0503/704 7 44  
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. do
bry, - 25.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 0607/5343-23 
RENAULT LAGUNA KOMBI, -1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm,. 
wtrysk, czerwony, centralny zameiłt pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki pówietrzne, tylna szyba 
ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący^ garażowany, -
30.000 zl. Oława, tel. 071/31344-37
RENAULT LAGUNA. 1996 r„ 97 tys. km, 1800 ccm. benzyną, 
ciemny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
pilot, welurowa tapicerka, zdjęcia, - 23.400 zł. Syców, tel. 
062/785-92-59. 0604/44-72-65 
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. '82 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
białym el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, - 2/.ÓÓ0 zł. Zagrodno,-teł? 076/877«34-5Q.
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 82 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, RM, centr. zamek, wspomaganie, halogeny, immobili
zer, garażowany, I właściciel, serwisowany, • 24.500 zl. Le
gnica, teL 0604/43-14-74
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996/97 r., 99 tys. km. 2200 ccm. 
TDI, popielaty metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie kier., hak, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, • 32.000 zł. 
Wrocław.tel. 071/341-84-31, 0601/73-26-01 
RENAULT LAGUNA RXE, 1997 r„ 70 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
granatowy metalicr 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, komputer, alum. felgi, najbogatsza wersja, • 33.900 
zl. Bolesławiec, tel. 0601/87*1249 
RENAULT LAGUNA ALIZE. 1997 r.. 82 tys. km, 1800 ccm. 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer, alarm, alum. felgi, RM, 
halogeny, poduszka pow., wspomaganie, welurowa tapicer
ka, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, • 36.000 zl. 
Kobierzyce, gm. Żórawina, tel. 0609/29-21-26 
O  RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r „  120 tys . km, 

1800 ccm, zie lony m etalic, k lim atyzacja, ABS; 
poduszka pow., el. o tw . szyby, centr. zamek, 
alarm, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/782*80*01, 
071/782*80*02 01027821

RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r.. 20 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy

by, el. reg. lusterka, alum. felgi, relingi dachowe, przednia 
szyba atermiczna, skórzana reg. kierownica, alafm, - 38.900 
zl lub zamienię n a W  Polo. 2001 rv Toyotę Yaris? Kępno, tel. 
0602/18-12-58
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 28 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, RO, ABS, 
przednia szyba ogrzewana, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, •
35.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/09-90-15 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony, 110 PS, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrz
ne, alarm, centralny zamek, RO, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. fotel kierowcy i kierownica, stan b. dobry, - 43.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/664-98-36, 0603/45-39-01 
RENAULT LAGUNA II. 1999 r., 83 tys. km, 2200 ccm, turbo D, 
szary metalic, wszystkie el. dodatki, 4 pod. powietrzne, GPS, 
kpi. dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, -48.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03r91,0606/39-67-63 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1999 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 
groszkowy metalic, 110 KM. klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
ABS, hak, opony Michelin, el. otwierane szyby, welurowa ta
picerka, faktura VAT, kupiony w salonie, bez wypadku, - 39.000 
zł + VAT. Oława, tel. 0601/99-81-08 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 29 tys. km. 1800 ccm, zielo-. 
no-granatowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, immo
bilizer, RM, podlokietnik, welurowa tapicerka, I właściciel, ..-.
34.900 zł. Sława, tel. 068/356-76-70

RENAULT MEGANE. 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, - 24.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-1249 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 78 tys.km, 1400 ccm, szary me
talic, alarm, immobilizer, RO Panasonic, kupiony w salonie, 1. 
właściciel, bez wypadku, książka serwisowa + faktura zaku
pu, opłata skarbowa w cenie, stan b. dobry, - 21.700 zł lub 
zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-20-58. 
0604/68-3344
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 1600 ccm, kolor morski, 2 
pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe 
felgi, opony zimowe, pierwszy właściciel, • 22.000 zl. Wieru
szów, tel. 062/581-03-65

O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm , ko lo r 
g ra fitow y m etalic, kup iony w  sa lon ie  w  Polsce, 
serwisowany, I w łaścicie l, poduszka pow., wspo
maganie, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, 
a larm , im m ob ilizer, we lurowa tap icerka , stan 
Id e a ln y , - 24 .900  z ł. ,  te l.  074 /666*60*50 , 
0607/79-95-81 01033711

O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 75 tys . km, 
1600 ccm , w trysk, perłowoczarny, RO z p ilo tem  
w  kierownicy, 5-biegowy, kata lizator, wspom a
ganie, centr. zamek + p ilo t, im m obilizer, a larm, 
el. otw. szyby, poduszka pow., spoiler, alum. 
fe lg i 15", szerokie opony, kp i. k ó ł z im ow ych, 
ku p io n y  w  sa lon ie , bez w ypadku, serw isów ., 
s tan  b. dobry, - 29.900 zł. Je len ia  G óra, te l. 
0602/55-40-57 03003451

O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, 
perłowoczarny, k lim atyzacja, 2 poduszki pow., 
w spom aganie , cen tr. zam ek, e l. o tw . szyby, 
alum. fe lg i, rad io  z RDS, stan b. dobry, -  28.700 
z ł łu b  z a m ie n ię : Ż a ry , u l.  O k rz e i 9, te l.  
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026511

RENAULT MEGANE, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, biały,
5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektr., RO Philips, welurowa' 
tapicerka, kompl dokumentacja, • 22.600 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-0647,
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 64 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, wspomaganie kier., ceqtr. zamek 
+ pilot, MUl-T-Lock, radio Pioneer z panelem, - 22.800 zl. Le
gnica, tel. 0604/41-8047
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 48 tys. km, 1400 ccm, ENER
GY, czerwony, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, ga
rażowany, po przeglądzie w serwisie, nie używany zimą, alarm, 
immobilizer, oznakowany, właściciel niepalący, • 23.500 zl lub 
zamienię na młodszy rocznik, z dopłatą (tylko z kraju). Miero
szów. tel. 074/845-86-21 wieczorem, 074/845-82-24 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 47 tys. km. 1600 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, centr. 
zamek, • 23.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/591-07-65, 
0503/63-94-35
RENAULT MEGANE, 1996 C 1900 ccm, diesel, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie,
- 21.400 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-29-16, 
062/736-12-40 po godz. 19
RENAULT MEGANE. 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm. diesel
c. zamek *  pilot, wspomaganie, reg. kierownica, reg. fotela 
kierowcy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna kana
pa, welur, halogeny, dodatkowe światło .stop’ , I właściciel, 
sprowadzony w całości, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 19.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/23-64-19 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 88 tys. km. 1400 cęm, czerwo

ny, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, - 21.900 zł. Polko
wice, tel.:0603/3(5-48-23 •
RENAULT MEGANE. 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, błękitny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, książka serwi
sowa. - 21.500 zk-Pome^ tel. 065/573-13-63 
RENAULT MEGANE COUPE, 1906 r„ 92 tys. km. 1600 ccm? 
wtrysk, bordowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
centr. zamek, halogeny, alum. felgi nowe, welurowa tapicer
ka, • 22.500 zl. Świebodzice, tel. 074/854-32*01, 
0605/55-55-37 .
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm,, zielony meteKc, 4 el. 
otw. szyby, ABS, alarm, RO, wspomaganie kier., pod. powietrz
na, kupiony w salonie w kraju, zadbany, stan idealny, - 21.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-17-59 po godz:20 '
RENAULT MEGANE COUPE,-1996/81 1 , 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metajic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szybu, szyberdach, alum. felgi, halogeny, -
26.500 zł. B arćhliiKgjn . Przemęt, (el. 065/549-86-97, 
0608/17-97-57:/
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1996/97 r„ 68 tys. km, 1600 
ccm,, -Eoefgy. -czerwony, kupiony w salonie, centr. zamek, 
ałariW-hak, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, komplet opon zimowych, - 23.300 zł. Leszno, 
tel. 065/520-29-04
RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 70 tys. km, Ćżerwony, dużo 
wyposażenia, bez klimatyzacji, drzwi zarysowane, bez opła

ty, - 21.500 zl. Leszno, tel. 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 zl lub zamia
na na Peugeota 306 z 1997 r. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-13-08
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, klimatyzacja, centr. zamek, RM oryg., eł. otw. 
szyby, alarm, reg. kierów, i fotel, dzielona tylna kanapa - 28.000 
zl. Głogów, tel. 076/835-53-32,0607/1044-97 
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 nadwozia, centr. za
mek, immobilizer, alarm, RO Pioneer, kpi. opon zimowych, I 
właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, - 29.500 zł. Wro
cław tel. 0601/78-90-60, 071/325-98-82 wieczorem (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00526 www.autogielda.com.pl)

0  RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 68 tys. 
km, 2000 ccm , m orsk i m etalic, sprowadzony w 
ca łości, automatic, 2 pod. powietrzne, pełne wy
posa żen ie  e le k try c z n e , ABS, ce n tr. zamek, 
wspom aganie  kier., k lim atyzac ja , • 27.500 zł. 
G ostyń, tel. 0603/97*31*96 25000231

RENAULT MEGANE. 1997 r., 77 tys. km, 1600 ccm, turbo E. 
fioletowy metalic, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne,. ABS, 
klimatyzacja, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka
1 reflektory, RO, welurowa tapicerka, rozkładane siedzenia, ha
logeny, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 25.900 zł (możliwe 
raty lub zamiapa). Kamienna Góra, tel. 0605/5548-22 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 87 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, kli
matyzacja, wspomaganie i reg. kierownicy, RO, hak, - 27.500 
zł. Kluczbork, tel. 077/4184941
RENAULT MEGANE, 1997 r., 73 tys. km, 1900 ccm. diesel,., 
srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RO z RDS, ste
rowanie przy kierownicy, el. reg. reflektory, - 26.500 zl (możli
we raty lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94*52 
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, katalizator, 2  poduszki powietrzne, halogeny, wspo
maganie kier., regulowana kierownica, centralny zamek, im
mobilizer, pełne wyposażenie, radioodtwarzacz ż RDS ♦ 6 gło
śników i pilot, el. szyberdach, garażowany, zderzaki w kolo
rze nadwozia, I właściciel, • 28.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-17-39
RENAULT MEGANE, 1997 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kokirjnorski metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu- 
sterka, pilot, komputer, welurowa tapicerka, wspomaganie kier,
- 25.200 z|, Ostrów Wlkp,, teł. 062/735-41-59 
RENAULT MEGANE CLAS, 1997 r., 86 tys. km, 1390 ccm, 
benzyna, zielony metalic, poduszka powietrzna, wspomaga
nie kier., centr. zamek, alarm, irnmobilizer, I właściciel, kupio
ny w salonie w kraju, bez wypadku, serwisowany, • 23.900 zl. 
Świebodzice, tel. 074/85444-25 
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 36 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, perłowoatramentowy, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, 2 kpi. kluczy, książ
ka serwisowa, RO, welurowa tapicerka, halogeny, odpinany 
hak, sprowadzony na nowych zasadach, stan idealny, • 26.500 
zl. Torzym, tel. 068/341-3849
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 100 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, srebrny metalic, centralny zamek *  pilot, el. otw. szyby i 
szyberdach, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
halogeny, spoiler, • 23.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-29-73 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna,

Jedni nazywają to emocją prowadzenia, łnni -  obsesją. Ale czego byś w tym samochodzie 

nie odczuwał, naznaczy Cię na zawsze. Moc -  do 172 koni mechanicznych w 16-zaworo- 

wym silniku. Kontrola -  wspomaganie nagiego hamowania z ABS w standardzie. 
Temperament -  zaawansowany technologicznie silnik k Ą  dCi common ra i ł  turbodiesel. 

Nowy Renault Clio. Łatwo wsiąść Żal wysiadać.

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 ar, 315 21 09, fax 315 20 24 
WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 10, tel. (071) 322 70 06, fax 321 05 61 

e-mail: nawrot@auto.com.pl

SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renault 19 Chamade 1,4 RL 1995 r. granatowy 90 tys. km 15.900 zl

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

3. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. kanion kolorado met. 30 tys. km 28.900 zł

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

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

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

7. Renault Espace 2,2 TD 1997 r. zieleń lipowa metalic 120 tys. km 59.900 zł

8. Renault Megane Scenic 2,0 RT 2000 r. granatowy 36 tys. km 66.900 zł

9. Renault Megane Coupe 1,6 RT 1996 r. czarny metalic 82 tys. km 30.900 zł

10. Renault Megane Coupe 1,6 16VRT1999 r. grafitowy metalic 12 tys. km 41.900 zł

11.Renault Laguna 1,8 ALIZE 1997 r. biaiy 50 tys. km 34.000 zł

12. Renault Laguna 2.0 RXE 1997 r. niebieski metalic 150 tys. km 32.900 zł

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

14. Renault Kangoo 1,4 RT 2000 r. morski 33 tys. km 39.900 zl

15. Renault Rapid 1,4 RN 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 zł

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

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

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
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wspomaganie kier., alarm, - 27.700 zl. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 48 tys. km; 1400 ccm, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, im
mobilizer, 2 pod. powietrzne, el. OtW. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, garażowany, drzwi • 31.000 zl lub zamienię na 
Citroena Evansion. Przemków, tel. 076/831-02-45, 
0604/93-31-91
RENAULT MEGANE, 1998 r., 25 tys. km, 1400 ccm, grafitowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, RO ♦ CO, • 27.000 zl. 
Bralin, tel. 062/781-22-00,0603/94-07-67 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1900 ccm, DTI, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, -31.000 zł. Krotoszyn, tel. 0608/47^71-25, 
062/725-38-63
RENAULT MEGANE CLASSIĆ, 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 COUPE, 1998 r., 5 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, żółty, I właściciel, pełne wyposażenie, alum. felgi, 
radio, serwisowany, stan b. dobry, - 33.500- zł. SycóW, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasnozielony metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, reg. kierownica, kpi. opon zimowych, 
el. reg. lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, RM Sony, I wła
ściciel, garażowany, stan b. dobry, • 24.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-61-96,0605/72-21-98 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, bogate wyposażenie, I właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 28.000 zł lub zamienię na tańszy, z dopłatą 
do 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-47-45 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielono-niebieski metali, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, ABS, kom
puter, immobilizer, radio sterowane w kierownicy, przednia szy
ba odblaskowa i inne dodatki, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-61-48,071/784-88-69,0605/43-41-12 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
100 KM, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, RO z 
pilotem, poduszka pow., 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 34.500 
zl. WTocław, tel. 0501/09-92-18
RENAULT MEGANE, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, metalic, 
alarm, poduszka pow., centr. zamek, • 22.500 zł. Wtoclaw, tel. 
071/327-50-41,0504/78-99-39 
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, teł. 0604/09-39-67
RENAULT MEGANE, 1999 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, ko
lor lipowy zielony, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, centr. zamek, komputer pokł., kpi. dokumen
tacja, 4 poduszki pow., kupiony w salonie, - 33.900 zł. Domi
nice, tel. 065/537-11-74, 0607/43-02-03 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0219 www. au- 
togielda.com.pl)
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk, morski meta
lic, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzaqa, wszystkie el. dodatki, 
centr. zamek + p ilot wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
oryg. RO, - 31.000 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Leszno, 
tel. 065/526-64-60,0605/69-32-90 
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 17 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czerwony, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 4 pod. powietrz
ne, ABS, centr. zamek, pilot, alum. felgi 15", kupiony w salo
nie, - 37.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-54 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 
110 KM, kolor • zieleń lipowa, I właściciel, kupiony w salonie, 
serwisowany, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, halogeny, gara
żowany, stan idealny, - 38.900 zł. WTocław, tel. 0600/36-12-95, 
071/342-22-37 prosić Dagmarę
RENAULT MEGANE, 1999/00 r„  35 tys. km, 1900 ccm, die
sel. biały, RO, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, stan idealny, 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, el. otw. 
szyby, • 36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44 
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., 55 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, centralny za
mek, el. otw. szyby, wspom. kierownicy, ABS, alarm, w kraju 
od 3 m-cy, kpi. dokumentacja, - 33.000 zł lub zamienię. Wał
brzych, tel. 0601/72-68-46
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
zadbany, -19.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, srebr
ny metalic, ABS, komputer .mówiący”, el. reg. lusterka, szyby 
i reflektory, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, mi- 
niwieża Philips, immobilizer, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, podłokietnik, dzielona tylna kanapa, -19.500 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-75-10,0602/74-83-45 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 86 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szaroniebieski metalic, wspomaganie, hak, ABS, centr. 
zamek + pilot el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, reg. kierownica 
i fotele, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dodatkowe 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, 1994 r., 112 tysJkm, 2200 ccm, szary 
metalic, pełna wyposażenie oprócz skóry, * 21.000 zł. WTo
cław, tel. 0602/72-52-99,071/362-39-66 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r„ 64tys. km, 2000 ccm, 16V, 
morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, drewno, radio, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, centralny zamek, pełne wyposażenie elektrycz
ne, -  37.400 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE II, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, lampy kseno- 
nowe, skórzana tapicerka, alum. felgi, spoiler, fotele elektrycz
nie reguł, z pamięcią, ABS, radio Alpina + zmieniacz CD na 6 
płyt, książka serwisowa, - 54.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-36-66 wieczorem

O  RENAULT SCENIC, 1996 r., 1600 ccm , fio le tow y 
m etalic, kup iony w  sa lon ie  w  Polsce, serw iso- 
wany, I w łaśc ic ie l, wspom aganie, ABS, el. reg. 
lusterka i szyby, poduszka pow., centr. zamek, 
alarm , im m ob ilizer, w e lu row a tap icerka , stan 
id e a ln y , • 36.900  z ł. ,  te l.  0 74 /66 6-60 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033761

RENAULT SCENIC, 1996 r., 69 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
biały, el. otw. szyby, wspomaganie kier., immobilizer, centr. 
zamek + pilot, RO + pilot welurowa tapicerka, - 29.500 zł. 
Ścem, tel. 061/283-52-95,0608/47-29-53 
O  RENAULT SCENIC, 1997 r.* 1600 ccm, k o lo r o liw 

kow y m etalic, kup iony w  sa lon ie  w  Polsce, ser
w isowany, I w łaśc ic ie l, poduszka pow., e l. reg. 
lusterka i szyby, centr. zamek, wspom aganie, 
im m ob ilizer, a larm , w e lu row a tap icerka , stan 
id e a ln y , - 37 .900  z ł. ,  te l .  0 74 /66 6-60 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033771

. O  RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 2000 ccm, bor
dowy m etalic, wspom aganie, poduszka pow., 
katalizator, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. - 
lusterka, kup iony w  salonie, - 34.800 z ł lub za
m ienię. Żary, u l. O krzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026401

RENAULT SCENIC, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w 98 r. w salonie, el. otw. szyby, wspomaga
nie, centr. zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, poduszka 
pow., alarm, el. reg. reflektory, - 37.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa IV lub VW Passata, z dopłatą. Jelcz-Laskowice, tel. 
07t/318-87-51
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
RO, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, immobilizer, centr. zamek, stan b. dobry, - 28.000 
zł lub zamienię. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor oliwkowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, po
duszka powietrzna, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, el.

reg. lusterka I reflektory, RO, welurowa tapicerka, rozkładane 
fotele, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, -33.900 
zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 89 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
oliwkowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, ABS, halogeny, pod. powietrzna, wspomaganie, RO, ku
piony u dilera, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, -
33.400 zh(możliwe raty) lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0601/77-93-71
RENAULT SCENIC, 1998 r„ 92 tys. km, 1900 ccm, TDI, nie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. za
mek + pilot immobilizer, welurowa tapicerka, oryginalne ra
dio, książka serwisowa, - 43.400 zł. Głogów, tel. 
076/831-61-88,076/831-42-29 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, alum. felgi, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 x szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, garażowany, rok w kraju, - 43.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-97-34,0605/06-64-89 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, oliw
kowy metalic, centralny zamek ♦ pilot, alarm, wspomaganie 
kier., regulowana kierownica, el. otwierane szyby, ABS, kli
matyzacja, immobilizer, radioodtwarzacz sterowany w kierow
nicy, hak, w-kraju od 1 roku, I właściciel, • 39.500 zl. Leszno, 
tel. 065/525-7249,0600/23-60-61 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 88 tys. km, 1900 ccm, TDI, szary 
metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, klimatyzacja, ha
logeny, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
reg. kierownica, rozkł. siedzenia, I właściciel, - 43.500 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony, kombi. Rawicz, tel. 
065/547-47-42
RENAULT SCENIC, 1998 r , 29 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., automatic, 
alarm, radio, - 38.700 zł. WTocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC. 1998/99 r., 60 tys. km, 1600 ccm, grana
towy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspom. kierowni
cy, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby i szyberdach, RM 
oryg. sterowany w kierownicy, immobilizer; bez wypadku, -
42.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/845-83-16
O  RENAULT SCENIC RTA, 1999 r., 40 tys . km, 1600 

ccm , 16V, granatowy metalic, centr. zamek, im 
m obilizer, centr. zamek *  p ilo t, 2 pod. pow ietrz
ne, ARD, k lim a ty z a c ja , p e łne  w yp osa że n ie  
e lektr., serwisowany, hom ologacja fabryczna na 
5 m iejsc, m ożliw ość atrakcyjnego leasingu lub 
k re d y tu , « 37.700 z ł + VAT. (ca rpoo l@ pocz- 
ta .o n e t.p l) .  K a lis z , te l.  0602/78-41-66 , te l.  
062/757-64-92, 062/764-59-87, 0604/27-74-15 
84018291

RENAULT SCENIC, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, relingi da
chowe, halogeny, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, -
44.000 zl. Legnica, tel. 076/850-70-94
RENAULT SCENIC, 1999 r., 21 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek *  
pilot, 4 pod. powietrzne, - 46.500 zl. Oława, tel. 071/313-78-17 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, 110 
KM, perłowobordowy, wersja Kaleido, 4 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, alum. felgi, radio CD, stan idealny, - 41.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-62-25,0604/53-55-25 
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 kraju, 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, die
sel, olikowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., alum. 
felgi, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
RO, - 60.000 zl. Pakosław, tel. 065/547-86-02 
RENAULT TWINGO, 1995 r., 52 tys. km, 1200 ccm, kolor ró
żowy, - 11.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/58-17-40, 
0605/25-59-07
RENAULT TWINGO, 1995/96 r., 47 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
chabrowo-perłowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, el. otw. szy
by, otwierany dach, el. reg. lusterka, centr. zamek ♦ pilot, alum. 
felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, stan techn. b. dobry, -
15.900 zł. Legnica, teł. 0605/11-23-79 
RENAULT TWINGO, 1996 r., 42 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, garażowany, serwisowany, 3-cie światło ,stop‘ , zadbany, -
16.800 zł. Brzeg, tel. 077/416-39-93,0607/63-23-28 
RENAULT TWINGO, 1999 r., 12 tys. km, granatowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, •
19.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/58-17-40, 
0605/25-59-07

ROVER
ROVER 114 GSI, 1993 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, kubełkowe fotele, atrakc. 
wygląd, stan idealny, - 7.500 zł. Wiłkanów, tel. 074/813-60-45 
ROVER 200,1999 r., 18 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, ABS, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
alarm, centralny zamek ♦ pilot, el. otwierane szyby, 2 podusz
ki powietrzne, stan b. dobry, - 28.200 zł lub zamienię na tań
szy. WTocław, tel. 0503/73-72-83 
ROVER 214 Si, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, 2 poduszki pow, ABS, napinacze 
pasów, eł. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, immobi
lizer, RM, zadbany, I właściciel, pełna dokumentacja, - 22.600 
Zł. Wrocław, tel. 071/354-38-54,0502/39-10-89 
ROVER 216 GSI, 1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm + pilot, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, dzielone tylne siedzenia, drewniane dodatki, ga
rażowany, stan b. dobry, - 16.100 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-91-42
ROVER 216 Si LUX, 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie 
kier., 2 el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, klimatyzacja, centr. zamek ♦ pilot alarm, alum. felgi, zimo
we opony, jmmobilizer, drewniane dodatki, radio z panelem, 
welurowa tapicerka, światła przeciwmgielne - 29.800 zł. WTo
cław, teł. 071/363-13-87,0605/29-00-87 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AR0135 www.au- 
togielda.co/it.pł)
ROVER 218 SDE, 1994 r., 76 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo- 
ny metalic, bogata wersja, jasna tapicerka, drewno, stan b. 
dobry, bez wypadku, W kraju od tygodnia, • 18.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel.^0605/46-62-51 
ROVER 218 SD, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, TDi, perłowo
bordowy, el. otwierane szyby, centralny zamek *  pilot, wspo
maganie kier., alarm, drewno, - 23.000 zł. Leszno, teł. 
065/526-10-02,0502/30-52-70 
ROVER 218 SDE, 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, zie
lony metalic, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, centralny za
mek, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumen
tacja, - 17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-64-14, 
074/842-11-69
ROVER 220 SD, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo D, turku
sowy metalic, 5-drżwiowy, szyberdach, alarm, immobilizer, 
wspomaganie kier., ABS, 2xSRS, el. otw. szyby, stan b. dobry,
- 30.500 zł. Głogów, tel. 076/834-82-98,0604/19-49-56 
ROVĘR 220,1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie 
kier., immobilizer, poduszka powietrzna, - 25.000 zł. Leizno, 
tel. 065/526-26-01,0502/34-84-03 
ROVER 220 TD, 1997 r., 78 tys. km, turbo D, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, alarm 
+ pilot, SRS, 105 KM, reg. kierownica, drewno, b. ekonomicz-
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ny, • 27:000 zł. Wrocław, tel. 071/325-25-41 wieczorem, 
0605/21-58-50
ROVER 220 SDł, 1998 r., 65 tys. km, 2000 ccm, TDi, czerwo
ny, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, - 29.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/725-27-91
ROVER 400 SEDAN, 1997 r., 80 tys. km, 1400 cćm, perłowo- 
czerwony, 103 KM, poduszka pow., wspomaganie, centr. za
mek, alarm, el. otw. szyby, drewniane dodatki, welurowa tapi
cerka, dzielona kanapa, sprowadzony w całości, zadbany, -
31.000 zł. Prudnik, tel. 0602/77-93-43
ROVER 400,1998 r., 1400 ccm, ciemnozielony metalic, ABS, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, filtr przeciwpyłowy, wspoma
ganie kierownicy, regulowana wysokość kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. halogeny, regulowana wysokość pasów bez
pieczeństwa, felgi aluminiowe, - 37.000 zł. Katowice, tel. 
0601/83-86-02
ROVER 400,1998 r., 45 tys. km, 2000 ccm, SDi, srebrny me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
centr. zamek ♦ pilot, • 35.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0502/39-15-43
ROVER400,1999 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny me
talic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 37.800 zł lub zamie- 
nię.'Krotoszyn, tel. 062/725-01-98,0503/70-25-26 po godz. 18 
ROVER 416 Si, 1996 r ,  105 tys. km, 1600 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, książka ser
wisowa, w kraju od 2 lat, I właściciel, - 31.000 zł. Lasocice, 
tel. 065/533-82-53
ROVER 416 Si, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno- 
grafitowy metalic, sedan, I właściciel w kraju, pełna el., kpi. 
dokumentacja, drewno, chrom, jasna tapicerka, oryg. przebieg 
km., stan idealny, garażowany, zadbany, atrakc. wygląd -
35.000 zł lub zamienię na Fiata Marea Weekend, ciemny me
talic, I właściciel, do 2 la t Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14 
ROVER 416 SJ, 1997 r. pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji, - 27.900 zl. Wilanowa, tel. 077/431-75-31, 
0606/27-19-37
ROVER 418 SLD, 1994/95 r., 106 tys. km, 1800 ccm, TDi, mor
ski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 18.000 
zł. Sieradz, tel. 043/821-40-53
ROVER 418 SLD, 1995 r., 108 tys. km,'1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, we
lurowa tapicerka, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, -
23.000 zł. Polkowice, teł. 076/749-26-48
ROVER 420 SI, 1999/00 r., 10 tys. km, 2000 ccm. 16V, zielony 
metalic, sedan, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
drewno, skóra, alum. felgi, RO Blaupunkt, halogeny, I właści
ciel, - 38.600 zł. Wołów, tel. 071/389-01-06 
ROVER 600 SDI, 1997 r., 2000 ccm, TDi, grafitowy metalic, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szyber
dach, immobilizer *  pilot welurowa tapicerka, drewno, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, kpi. kół zimowych, -
38.500 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
ROVER 620 SDI, 97 tys. km, 66 ccm, 1994, czarny, skórzana 
tapicerka, szyberdach, klimatyzacja, centralny zamek, ABS, 
aluminiowe felgi, wspomaganie kierownicy, pełne wyposaże
nie elektryczne, RO, poduszki powietrzne, katalizator, bloka
da, regulowana kierownica, stan idealny, - 37.500 zł. Rzepin, 
tel. 095/759-62-96
ROVER 620 SI, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, ABS, alum. felgi,
- 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 sprowadze
nia z Niemiec, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry - 6.000 DEM + 
cło. Niemcy, tel. 0049/17-34-25-18-62 Jawor, 0607/39-08-51 
ROVER 620,1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, jm
mobilizer, alarm, bez wypadku, • 24.500 zł. Kalisz, tel. 
0601/73-81-11,0606/92-20-21
ROVER 620 SI, 1995 r., 2000 ccm, 16V bogate wyposażenie, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 24.800 zł. Leszno, tel. 
0604/33-86-50
ROVER 623,1994 r., perłowoczerwony, skóra, pełne wyposa
żenie elektr., ABS, poduszka pow., alum. felgi, - 24.100 zł. 
Trzebnica, tel. 0602/68-90-83
ROVER 820 SI, 1989/97 r., 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, składak z nowych podzespołów, pełna elektry- ■ 
ka, szyberdach, hak, RO, 5-drzwiowy, alum. felgi, .przegląd do 
2002 r., nowy pasek rozrządu, nowe opony przód, wspoma
ganie, - 14.000 zł łub zamiana na inny, do 10.000 zł. Kępno, 
tel. 062/583-02-43 po 16
ROVER 820 SI, 1994 r.,-91 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
.metalic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. otw. szyby i szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, alarm, welu
rowa tapicerka, książka serwisowa, bez wypadku, -17.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-03-91. 0605/63-27-78 
ROVER MGF CABRIO, 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm. WC, 
perlowofioletowy, 2-osobowy, skórzana tapicerka, 2 poduszki 
pow., napinacze pasów, ABS, dodatkowo twardy dach, centr. 
zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, klimatyzacja, podg. siedze
nia, RO ♦ CD, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, - 85.000 
żł. Leszno, tel. 0601/54-32:31 .

SAAB
SAAB 900 S, 1988 r., benzyna, 16V, biały, pełna elektryka, 
klimatyzacja, różne części, stan dobry, • 14.000 zł. WTocław, 
tel. 0605/93-36-62,071/343-53-23

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDI, gra
natowy metalic, 90 KM, rok w Polsce, dużo wyposażenia, kli
matyzacja, Webasto, 2 pod. powietrzne, welur, - 49.500 zl lub 
zamiana na inny, do 20.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 110 tys. km pełne wyposażenie 
oprócz skóry, • 53.000 zł. Śrem, tel. 061/283-52-95, 
0608/47-29-53
SEAT ALHAMBRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 2000 ccm, grana
towy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ogrzewanie x2, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, • 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. szyby, centr.

zamek, immobilizer, - 58.000 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-20-42, 
0603/65-07-07
SEAT AROSA, 1997 r., 20ftys. km, 1000 ccm, czerwony, cen
tralny zamek, alarm, radio, immobilizer, 2 poduszki powietrz
ne, regulowana kierownica, el. reg. reflektory, -19.000 zł. Kro
bia, tel. 065/571-12-12
SEAT AROSA, 1997 r., 37 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
immobilizer, RM, reg. kierownica, obrotomierz, -18.500 zł. Lu
bin, tel. 076/842-20-80
SEAT AROSA, 1999 r., 23 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, RM, obroto
mierz, reguł, wysokość fotela kierowcy, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, - 22.500 zł lub zamienię na Opla TDS, VW 
TD, TDi. WTocław, tel. 355-96-17 
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, szary, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, RO Panasonic, - 17.800 zł łub zamienię na Peu
geota 605. Chojnów, tel. 076/818-14-99 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 77 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony, bez wypadku, oclony w całości, w kraju od tygodnia, za
rejestrowany, serwisowany, wspom. kierownicy, el. reg. reflek
tory, rozkładane fotele, RO, stan idealny, -16.900 zł (możliwe 
raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm 2 pod. po* 
wietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, dzielona tylna 
kanapa, hak, stan b. dobry, - 17.800 ż ł. Lubin, tel. 
076/846-65-93
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, 
alum. felgi, - 18.000 zł. Ostrów Wielkopolski, teł. 
062/734-20-12,0605/19-02-38
SEAT CORDOBA, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, kilka dni w kraju, sprowadzony w ca
łości, oclony, po przeglądzie, el. otw. szyby, szyberdach, ser
wo, centr. zamek, stan idealny, - 15.300 żł. Wrocław, tel. 
071/317-11-92
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wtrysk, katalizator, sportowe zawiesz., wspomaganie, 
el. reg. refl., obrotomierz, RM, szyberdach, 4 zagłówki, gara
żowany, sprow. w całości w 96 r., I rej. 12.1994 r., kpj. doku
mentacja - 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-85-94, 
0603/16-70-20
SEAT CORDOBA, 1995 r., 79 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., alum. 
felgi, atrakc. wygląd, - 19.500 zł. Milicz, tel. 0605/46-76-71, 
0605/13-34-79
SEAT CORDOBA, 1995 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, halogeny, -19.500 zł. Milicz, tel. 0606/72-06-71 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony i serwisowany w salonie, 3 zabez
pieczenia, centralny zamek, RO Pioneer, dzielone tylne sie
dzenia, garażowany, stan idealny, - 27.000 zi. Wałbrzych, tel. 
074/846-50-44
SEAT CORDOBA, 1995 r., 69 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, gara
żowany, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, 
blokada skrzyni biegów, RO, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 
071/336-13-30,0602/84-62-84
SEAT CORDOBA. 1995/96 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., stan b. dobry, • 18.500 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalik, immobilizer; 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie kier., reg. kierownica i pasy, alum. felgi, RO 
Blaupunkt, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, - 25.600 zł. Złoto
ryja, tel. 0503/79-01-65
O  SEAT CORDOBA, 1996 r., 1400 ccm, czerwony, 

bez wypadku, książka serwisowa, - 22.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026441

SEAT CORDOBA, 1996 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, w kraju od roku, wspomaganie kier., szyber
dach, el. otw. szyby, centr. zamek, pilot, reg. kierownica, el. 
reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia, RM, • 22.800 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-06-02
SEAT CORDOBA, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
klimatyzacja, el. reg. reflektory, immobilizer, garażowany, ra
dio, stan b. dobry, - 25.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-02-58 
SEAT CORDOBA COUPE, 1996/97 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 
16V, czerwony, 140 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, eł. otw. szyby, reg. kierownica i fotele (ku
bełkowe), szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm + pilot 
alum. felgi 15', zadbany, stan idealny, - 25.900 zł lub zamie- 
nię na Audi 100 C4.2.5 TD kombi, VW T4 D lub VR6. Świdni
ca, tel. 074/640-48-19,0808/59-25-16 
SEAT CORDOBA, 1997 r ,  1400 ccm, zielony metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, alarm ♦ pilot, Mul-T-Lock, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, kupiony w kraju, 
kompl. dokumentacja, - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/739-61-30,0604/64-12-47 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

Czerwony, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek *  pilot, szy
berdach, RO ♦ 6 głośników, dodatkowe zabezpieczenie, el 
reg. reflektory, dodatkowe światło stopu, • 25.500 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-00-78 po godz. 18 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 80 tys. km, 1400 cćm,'benzyna, 
srebrny, RO, alarm, blokada skrzyni biegów, centralny zamek, 
wspom. kierownicy, kupiony w salonie, zadbany, - 29.900 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/841-76-77
SEAT CORDOBA, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, 110 PS, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, komputer, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, alum. felgi, zadbany, - 33.400 zł: Leszno, tel. 
065/526-62-27 po godz. 17
SEAT CORDOBA, 1998 r ,  72 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspom. kierownicy, kupiony w salonie, ser
wisowany, RO, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni bie
gów, - 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-13-31 
SEAT CORDOBA, 2000 r. 6 tys. km, poj. 1400 ccm, 60 KM, 
srebrny metalic, nowy model, kupiony w salonie, na gwarancji 
do 08.2001 r., blokada skrzyni biegów, immobilizer, RO Sony, 
.2 pod. powietrzne, wspomaganie i reg. kierownicy, reguł, fotel 
kierowcy, garażowany bez wypadku • 38.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-32-35
SEAT IBIZA, 1990 r., 123 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
silnik system Porsche, 5-biegowy, 5-drzwiowy, na białych ta
blicach - 850 DM. Górzyn, gm. Lubsko, tel. 0602/58-46-16 
SEAT IBIZA, 1990 r., 116 tys. km, 1500 ccm, GUC. czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, hak, alum. felgi, nowy. akumulator, nowe amortyzatory, 
przegląd do 05.2002 r, - 8.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-30 
SEAT IBIZA, 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
radio, - 8.500 zł. Lubań, tel. 075/721-44-87,0606/27-47-62 
SEAT IBIZA, 19911., 110 tys. km, morski metalic, garażowa
ny, alarm, RO, -10.000 zl. Zabrze, tej. 0503/13-52-57 _ 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, granatowy, stan b. 
dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, silnik system Porsche, zadba
ny, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, - 6.400 zl lub zamienię. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-12-67 
SEAT IBIZA, 1991 r., 80 tys. km, 900 ccm, niebieski, RO, -
7.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA, 1991 r., 180 tys. km, 1200 ccm, czarny, silnik 
system Porsche, obrotomierz, alum. felgi, - 5.600 zi. Chocia
nów, tel. 076/818-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r., 94 tys. km, 1500 ccm, benzyna, grana
towy metalic, katalizator, I właściciel w kraju od 93 r., garażo
wany, nowy ukł. wydechowy, stan b. dobry, - 11.000 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/641-63-60
SEAT IBIZA, 1991 r., 113 tys. km, 900 ccm, niebieski, 5-bie
gowy, kpi. dokumentacja, szyberdach, stan b. dobry, - 7.800 
zł lub zamienię na tańszy. Krotoszyn, tel. 062/725-32-39, 
0608/76-39-43
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach, stan b. dobry, • 1.800 zł. Pyrzyce, 
woj. szczecińskie, tel. 0609/49-52-10 
SEAT IBIZA, 1992 r., 51 tys. km, 903 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, w kraju od 2 mies. - 7.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-31-64, 0605/64-91-58
SEAT IBIZA, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, szyberdach, dzielone tyl
ne siedzenia, garażowany, stan b. dobry, - 11.200 zł. Gawo
rzyce, tel. 076/831-63-21
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, niebieski, na białych tabli
cach - 700 DEM. Gubin, tel. 0606/70-23-39 
SEAT IBIZA, 1992 r., 82 tys. km, 900 ccm, ciemnoniebieski 
perłowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, inst. radiowa, weluro
wa tapicerka (jasna), zadbany, stan b. dobry, I właściciel, książ
ka pojazdu, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-16-51 
SEAT IBIZA, 1992 r., 51 tys. km, 903 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, 2 miesiące w Polsce, bez uszkodzeń, - 7.300 zł. Lwó-\ 
wek Śląski, tei. 075/784-31-64
SEAT IBIZA, 1992 r., 80 tys. km, 900 ccm, czerwony metalic,
I właściciel, garażowany, zadbany, szyberdach, alarm, RO 
Sony, et.otw. szyby, przegląd do końca roku, - 8.000 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-64-13 
SEAT IBIZA, 1993 r., 82 tys. km, 1200 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-biegowy, silnik system Porsche, centr. za
mek, alarm, el. otw. szyby, nowy akumulator, II właściciel, stan 
b. dobry, - 11.250 zł. Legnica, teł. 076/722-17-90 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 130 tys..km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, el. reg. świateł, obrotomierz, dzielona 
kanapa, - 15.800 zł. Wieruszów, tel. 062/784-50-61, 
0605/32-25-28
SEAT IBIZA GLX, 1993/94 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypadku, nie 
eksploatowany w kraju, niedawno sprowadzony, stan b. do
bry, • 14.500 zł. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0603/03-49-57 
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, 1994 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan b. do

PTHW sp. z o.o.
50-203 Wrocław 
ul. Dmowskiego 7
Oferujemy wszystkie modele
Salon: tel./fax 071/321-02-89, serwis: tel7fax 321-01-02 
Sklep części zamiennych: teUfax 321-01-02

Zapraszamy: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14
Naprawa i obsługa wszystkich samochodów osobowych. 

Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych. 
Blacharstwo, naprawa układów wydechowych.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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bry, alum. felgi, spoilery, atrakc. wygląd, alarm, - 16.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/325-40-60, 0501/57-30-55 
SEAT IBIZA, 1994 r., 71 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, wspomaganie, RO Blaupunkt, bez wypadku, po 
przeglądzie, w Polsce od bm., oclony. stan idealny, -14.500 
z l Wrocław, tel. 071/351-83-43 
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1043 ccm, czarny, 3-drzwio
wy. alarm, centr. zamek, dodatkowe zabezpieczenie przed kra
dzieżą, alum. felgi, wzmocnienia boczne, atrakc. wygląd, -
16.000 zl. Lubin, tel. 076/847-35-88,0609/27-59-37 
SEAT IBIZA, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny 
metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, el. otw. szy
by, zadbane wnętrze, stan dobry, RM ♦ 6 głośników • 15.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-56-29,0603/32-11-02 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, 
RM Pioneer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, pełna 
dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan b. dobry, •
18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 61 tys. km, 1400 ccm, EFi, niebieski, 
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, przy
ciemnione szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, RO, alarm, dzielona tylna kanapa, stan 
techn. b. dobry, - 18.600 zł. Zgorzelec, tel. 0600/39-71-61 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, alarm t  pilot (gwarancja), immobilizer, el. 
reg. reflektory,, wymieniony olej, nowe opony, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -'16.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-50-24 po godz. 20,0601/30-20-17 
SEAT IBIZA GL, 1996 r., 79 tys. km, 1050 ccm, czerwony, kpi. 
dokumentacja, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi 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., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciemny 
metalic, 5-drzwiowy, do malowania 3 elementy, • 20.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-37-61, 0501/52-60-14, 
0606/75-09-61
SEAT IBIZA 1996 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, I właściciel, • 17.900 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-63-81
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, RDS, ozna
kowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, możliwość rat przez komis, - 25.800 zł. 
Leszno, tel. 065/543-57-53
SEAT IBIZA, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski, wspoma
ganie, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, alarm' szyberdach, dzileona tylna ka
napa, dodatkowe światło .stop*, el. reg. reflektory, nowe opo
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 6 głośników, - 25.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-69-43 l  
SEAT IBIZA, 1997/98 r., 23 tys. km, 1400 ccm, benzyna ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, pilot, immobilizer, reguł, fotel kie
rowcy, dodatk. zabezp., RO, - 20.000 zł. Kaszczor, gm. Prze
męt, tel. 065/549-93^97 po godz. 15 .
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
biaty, serwo, ABS, centr. zamek *  pilot, alum. felgi, poduszki 
pow., eL otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, kupiony w sa
lonie, tylne szyby uchylane, • 31.200 zl. Syców, tel. 
062/785-35-38
SEAT IBIZA, 1999 r., 8 tys. km, 1400 ccm, MPI, perłowoczer- 
wony, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, kupiony u dile
ra, el. otw. szyby, wspomaganie kier., el. reg. lusterka,
3-drzwiowy, RO, alum. felgi Ronal 15*, - 28.000 zł. Prudnik, 
tel. 0503/68-97-45
SEAT IBIZA SDI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDI, perło- 
wosrebrny metalic, garażowany, wspomaganie kier., 3-drzwio
wy, obrotomierz, alarm, centr. zamek, el. otw. szyBy, oryg. szy
berdach, RM z RDS + 6 głośników, alum. felgi 14', listwy, sp<>- 
iler, dodatkowe światło .stop’ , 5 zagłówków, dzielone tylne fo
tele, b. ekonomiczny silnik, - 27.800 zł. Żagań, gm. Żary, tel. 
0603/36-70-31
SEAT LEON, 2000 r., 12 tys. km, 1800 ccm, turbo, czarny me
talic, 180 KM, 4 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, nawi
gacja, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, fotele Re- 
caro, 6-biegowy, czujnik deszczu, stan b. dobry, - 68.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/81-83-53
SEAT MALAGA, 199W., 63 tys. km, 1193 ccm, wtrysk, czar
ny, kupiony w Niemczech, I rej. w kraju 05.1994 r., alum. fel
gi, bez wypadku, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0609/15-87-09 
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna, wtrysk, niebie- 

. ski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, alarm, katalizator, prze
gląd do 03.2002 r., w ciągłej eksploatacji, kpi. dokumentacja,
- 5.800 zł. Góra, tel. 065/544-14-62,0503/04-72-32 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, katalizator, RM, szyberdach, spoiler, 
sprow. w całości, bez wypadku, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja - 12.600 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-05 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r.,' 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, tydzień w  kraju, bez wypadku, alum. felgi, centr. 
garnek, RM, el. reg. reflektory, po przeglądzie, stan b. dobry, •
11.600 zl (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
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 GT, 1992 r., 135 tys. 2000 ccm, wtrysk
Pb/, czerwony, ABS, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, e ł., 
reguł, lusterka, el. reguł reflektory, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek + pilot alarm, dzielona tylną kanapa, komputer,
I właściciel w kraju, zadbany, stan b. dobry, -16.200 zł. Boga
tynia,’ teł. 0606/25-80-17 /
SEAT TOLEDO, 1992 r„ 145 tys. knł, 1900 ccm, diesel jrebr- 
ny metalic, cenfr. zamek, ej. otw, szyby, wspomaganie kier., 
RO, kompl. kół zimowych, -16.000 zł. Iwiny tel. 076/6f 8-95-13 
po godz. 15,0602/36-47-82 , ’  £  |
SEAT TOLEDO GUC, 1992 r., 120 tyś. km, 2000 ccm, bęnży- 
na, 115 KM, zialony metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, zderzaki wJcolorzę nadwozia, welurowa tapi
cerka; dzielona tylna kanapa, w kraju od 6 miesięcy, sprow. w 
całości, I właściciel, bez wypadku stan b. dobry,' kpi. doku
mentacja, garażowany - 16.000 zl. Jawor, tel. 0608/39-36-2.1 
po 1.5..
SEĄT TOLEDO GT,\1992 r., 135 tys. km,, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, komputer, ęl. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. świateł, centr. zamek' + pilot, alarm + pilot; alunCfeigl,
13.800 zł. Kalisz, teł. 062/760-20-61,0606/67-37-47 '
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, perłowóbordo- 
wy, bez wypadku, pełna dokumentacja, wspomaganie kier* 
halogeny, w kraju od tygodhia, lakierowana lusterka; RO Phi
lips, stan b. dobry, -12.700 zł. Kłodzko, tel; 0608/16-71-78 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 102 tys. km, 1800 ccm, benzyn^ czar
ny, serwo, pełne wyposażenie el., szyberdach, RO, aluminio
we felgi, atrakcyjny wygląd, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, - 14.600 zł. Krapkowice, tel. 077/466-23-99 
SEAT TOLED0-GT, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, kolor wi
śniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. do
kumentacja, 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„ 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, I właściciel, wspomaganie, szyberdach, halogeny, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, stan idealny, - 16.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 141 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, wspomaganie, szyberdach, w kraju od 6 mies.,
I właściciel w kraju, stan b. dobry' po wymianie wszystkich 
płynów, -13.700 zł lub zamienię na VW Corrado lub Opla Astrę. 
Wrocław, tel. 0607/43-20-87
SEAT TOLEDO, 1992 r., 113 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perło
wy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi 15*, 
zimowe koła, el. reg. reflektory, zielone atermiczne szyby, do
datkowe światło .stop’ , spoiler, wersja limitowana, książka ser
wisowa, I właściciel, stan idealny, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-92-33
SEAT TOLEDO, 1992/93 r„  91 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, zlo
ty metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku. I właściciel za 
granicą, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, radio, stan

techn. idealny, kpi. dokumentacja, - 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. reflektory, 
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, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, - 13.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-99
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, - 16.600 zł (możliwe raty lub zamia
na). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT TOLEDO GTI, 1994 r., 128 tys. km, 1800 ccm, złoty 
metalic, 130 KM, 16V, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, lotka, - 16.500 zł lub zamienię na tańszy, do 8.000 zł. Gło
gów, tel. 076/835-53-74,0606/57-15-95 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclony w całości, 
serwisowany, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 14.700 zi 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, hak holowniczy, wspomaganie kierownicy, - 16.800 
z ł. .. tel. 0600/21-54-67
SEAT TOLEDO, 1994 r., 117 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości, ABS, centralny zamek, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 17.800 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-30-91
SEAT TOLEDO, 1994 r., 101 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, hak, RO, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 
spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, • 18.000 zł. Kamie
niec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 071/318-57-38 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
immobilizer, inst. gazowa, szyberdach, welurowa tapicerka, 
garażowany, ABS, wspomaganie kier, - 19.000 zł lub zamie
nię na młodszy, z dopłatą. Przecławice, gm. Żórawina, tel. 
071/311-48-72
SEAT TOLEDO, 1994 r., 144 tys. km. 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, w  kraju od 2 
dni, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 20.500 zł (możliwe 
raty przez komis). Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
SEAT TOLEDO GLX, 1994 r., 149 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wrzosowy metalic, centr. zamek, RM, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
immobilizer, halogeny, kubełkowe fotele, szyberdach sprowa
dzony z Niemiec, 3 dni w kraju, stan idealny, - 21.000 zł. So
bótka. woj. wrocławskie, tel. 0604/14-21-23,0604/29-95-43 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar- 

, ny, wspom. kierownicy, kpi. opon zimowych, -16.900 zl. Świe
bodzice, tel. 074/854-25-83
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, kupio
ny w salonie, garażowany, przyciemniane el.szyby, wspoma
ganie, 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, 
czerwony, 2 poduszki pow., serwo, hak, szyberdach, haloge
ny, alum. felgi, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, zadbany, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju .od 2 dni, - 22.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 124 tys. |yn, 1900 ccm, diesel, perlo- 
woczarny metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, oryg. lakier, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, RM Blaupunkt, jodeł
kowa tapicerka, po przeglądzie, stan idealny, - 22.000 zł. 
Kłodzko, teł. 074/867-77-39, 0605/23-25-67 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., serwo, napinacze pasów, 
hak, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, bez wy
padku, zadbany, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 dni, • 23.800 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśnio
wy, instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy, stan b. do
bry, - 15.000 zł. Sobótka, tel. 0606/66-09-94 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. fel
gi, - 26.000 zł lub zamiana na Mercedesa z dopłatą. Kroto
szyn, tel. 062/722-50-76
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski, wersja sportowa, pełne wyposażenie, atrakc. wy
gląd, - 19.900 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40, 0607/43-70.-34 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 70 tys. km; 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, - 27.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
SEAT TOLEDO SE, t996/97 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, - 23;500 zł. WrocłaW, tel. 0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna,' ko
lor wiśniowy metalic, 101 KM, I właściciel, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, ABS, skóra, wszystkie el. dodatki, centr. zamek 
+ pilot, aluni. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. do
bry, - 26.500 zł. Syców, teł. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, książka serwisowa, udokumentowany przebieg, •
23.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63. ;
SEAT TOLEDO,.1997 r., 91 -tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna ka
napa, hak, halogeny, immobilizer, Tytan Lock, oznakowany, 3 
lata w kraju, stan'b. dobry, r. 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-26-39,0601/65-68-69 ~
O  SEAT TÓ tED O  TDI, 1999 r., czerwony, pełne w y

posażenie, - 54.500 zł lub zam ienię. Żary, ul.
• O k rze i 5 , te l. 069/374-27-97; OB62/79-49-88 

87026221 /  \
SEAT TOLEDO,-1999 r., 60 tysżkm, ,1606 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, kupiony w salonie, ,kpł. dokumentacja, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, bez wypadku, fądio, el. 
otw. szyby, - 41.000 z t  Strzelin, tel. 0805/29-90-53 
SEAT TOLEDO II, 1999/00 r„ 60 tys. km, 1800 ccm, 20V, bor
dowy metalic, I rej. w 2000 r., 2 pod. powietrzne^limatronic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicer
ka, ABS, EDS, centr. zamek, alarm, • 39.900 zł. Bielawa, tel. 
074/833-59-38,O608/32r14-66
SEAT TOLEDO II, 1999/00 r„  37 tys.-.km, 1900 ccm, TDi, gra
natowy, ABS, 4 poduszki.pow., el. otwierane szyby, zapłon w 
stacyjce, Klimatyzacja, centralny, zamek; - 54.000 zl. Lwówek 
Śląski, tel 0603/92-74-61^7:'- ‘

S IM C A
SIMCA CHRYSLER, 1972 r., 115 tyś. km, 1800 Ccm, benzyna, 
biały, - 7.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-13-70

SKO DA
SKODA 100 S, 1972 r., 120 tys. km, 998 ccm, czerwony, gara
żowany, brak przeglądu, sprawny, • 400 zł. Miękinia, tel. 
071/317-84-79
SKODA 100 S, 1972 r., 988 ccm, brązowy, bez rdzy, oryg. la
kier, il właściciel, garażowany, mało eksploatowany, zadbany, 
stan b. dobry, pilne, -*600 zł. Wrocław, tel. 071/784-33-31 po 
godz. 18 ^
SKODA 100, 1976 r., 56 tys. km, 1000 ccm, czerwony, stan 
blacharki dobry, oszczędny, niskie ubezpieczenie, stan b. do
bry, • 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-82-09 
SKODA 105 S, 1977 r., pomarańczowy, nadwozie nowego typu, 
hak, bagażnik dachowy, zadbany, • 750 zł. Kłodzko, tel. 
0604/07-30-64,074/867-76-18
SKODA 120 L. 1978 r., 1200 ccm. biały, • 800 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-53-20 po godz. 15
SKODA 105 L, 1980 r., czerwony, nowe hamulce, rozrusznik,

hak, pasy bezwł., pokrowce, dodatkowe felgi, stan dobry, -
1.700 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-35-11,0604/86-28-28
0  SKODA 105 LUX, 1981 r. stan b lacharki I s iln ika  

b. dobry, okrągłe liczn ik i, rozkładane fote le, w y
m ienione progi, zadbany, garażowany, konser
wacja, stan tech. b. dobry, po rem oncie ukl. ha
m ulcowego, ważny przegląd i OC, • 750 zł. W ro
c ła w , te l.  071 /344-42 -42 , 0608 /75-16-34  
02027711

SKODA 105L, 1981 r., zielony, po remoncie blacharki, lakie
rowaniu i konserwacji, nowe kompl. sprzęgło, hamulce i roz
rząd, uszczelniony siln ik, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
071/786-87-33 wieczorem, 0607/05-67-01 
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, piasko
wy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, V właściciel, bez 
rdzy, przegląd do 08.2001 r, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-28-43
SKODA 105 L, 1981/85 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
stan dobry, bez korozji, techn. sprawny, pokrowce, zagłówki, 
dobre opony, pasy bezwł., książka serwisowa, brak przeglą
du, - 390 zł. Wtocław, teł. 0607/63-23-05 
SKODA 105 S, 1982 r., 1040 ccm, pomarańczowy, stan silni
ka b. dobry, techn. sprawny, nowe tablice rej. - 800 żł lub za
mienię na motocykl CZ 350, Jawę T.S 350 lub spawarkę, be
toniarkę, wieżę Diora, telefon komórkowy Nokię 3310, lub inny 
w tej cenie. Henryków Lubańskł,- gm. Lubań, tel. 
075/721-72-12,0607/17-94-51 
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, niebieski, stan techn. b. 
dobry, po remoncie silnika w 1999 r., nowe opony i akumula
tor, w ciągłej eksploatacji, • 850 zł. Wtocław, tel. 0605/42-40-59 
SKODA 105 L, 1983 r. silnik w b. dobrym stanie, RO, - 800 zl. 
Oława, tel. 0605/74-16-62
SKODA 105, 1983 r., 84 tys. km, 1174 ccm, czerwony, prze
gląd do 06.2001 r., sprawny, w ciągłej eksploatacji, -,1.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-82-09
SKODA t05, 1983 r., 65 tys. km, 1200'ccm, czerwony, stan 
blacharki idealny, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-82-09
SKODA 105 6; 1983 r., .1046 ccm, czerwony, nowy typ, po 
remoncie silnika i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony, tłu
mik, halogeny, lampy H4, dmuchawa, radio + głośniki, zagłów
ki, pasy na fotelik dla dziecka, nowy akumulator, kołpaki, nad
kola, dodatkowe światło .stop’ , przegląd do 08.2001 r, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/355-14-80
SKODA 105 L, 1983 r., 99 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biała,
1 właściciel kobieta, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i 
OC, po remoncie kapitalnym silnika w 97 r., elektryki w 2000 
r., nowe sprzęgło, hamulce, rozrusznik, akumulator (gwaran
cja), opony Michelin stan b. dobry, bagażnik dachowy, fotelik 
dziecięcy, - 900 zł. Wrocław, tel. 783-39-80,0601/09-75-80 
SKODA 105, 1983/84 r., 1050 ccm, czarny, model 120, szy
berdach, dodatkowe światło .stop’ , ważny przegląd, sprawny, 
zadbany, • 2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/871-91-66
SKODA 105L, 1983/84 r., 73 tys. km, 1048 ccm, benzyna, czer
wony, karoseria modelu 120, przegląd do 06. 2002 r., skrzy
nia biegów po remoncie, nowy akumulator, opony, pompa pa
liwa, gażnik po regeneracji, stan dobry, pokrowce, -1.100 zl. 
Oleśnica, tel. 071/314-70-60

SKODA 120 L, 1983/84 r., 1174 ccm, czerwony, wersja eks
portowa, serwo, plastikowe nadkola, tylna szyba ogrzewana, 
zagłówki, przegląd do 03.2002 r., po wymianie przednich tele
skopów, łożyska, klocki, stan b. dobry, - 1.600 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/664-98-81
SKODA 105 L, 1984 r„ 80 tys. km, 1100 ccm, niebieski, prze
gląd do 09.2001 rM RO. stan dobry, • 1.200 zł. Bielawa, tel. 
0606/64-31-38
SKODA 105 L, 1984 r., 1047 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie silnika, garażowany, stan dobry, - 2.100 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-37-69
SKODA 105,1985 r., 1100 ccm, szary, nowy komplet napraw
czy i rozrząd, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-44-86
SKODA 120 LS, 1985 r., 1076 ccm, czerwony, do lakierowa
nia, stan dobry, do wymiany akumulator, - 1.700 z| lub zamie
nię na Fiata 126p, przyczepę kempingową. Jelenia Góra, tel. 
075/755-13-00
SKODA 105 LUX, 1985 r., czerwień meksykańska, I rejestra
cja w kraju w 1991 r., po remoncie kapitainym blacharki i la
kierowaniu, - 2.500 zł. Szczodre, tel. 071/399-85*36 
SKODA 105 L, 1986 r. i 1046 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie kapitalnym Silnika, stan b. dobry, -1.850 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/845-04-08
SKODA 130 L, 1986/87 r., 1300 ćcm, bordowy, 5-biegowy, el. 
otw. szyby, RM, pokrowce, obrotomierz, 4 zagłówki, nowy typ 
lamp, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, - 2.700 zł lub za
mienię. Zloty Stok, tel. 074/817-57-93 po godz. 20, 
0608/49-74-01
SKODA 105 L, 1987 r., 1046 ccm, żółty, pó częściowym re
moncie, po przeglądzie, stan dobry, - 1.800 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-10-54
SKODA 105 L, 1987 r., 88 tys. km, 1046 ccm, beżowy, pasy 
bezwł., obrotomierz, rozkładane fotele, tylna szyba ogrzewa
na, stan silnika b. dobry, garażowany - 1.700 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-57-34
SKODA 105L, 1987 r., 25 tys. km,'1050 ccm, niebieski, listwy, 
tylne pasy, RO, głośniki, kołpaki, 25.0001<m po remoncie sil
nika, nowy aparat zapłonowy, gażnik, - 2.800 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
SKODA 105 L. 1987/88 r., 1046 ccm, czerwony, model 120, 
hak holowniczy, alarm, podgrzewana tylna szyba, alarm, RO, 
-•2.000 zł. Legnica, tel. 076/866-11-17 
SKODA'105 L, 1987/88 r., 1040 ccm, benzyna, biały,inst. ga
zowa, RO ♦ 4 głośniki, nowe opony, przegląd do 12.2001 r., 
stan silnika idealny, w ciągłej eksploatacji, pilnie. Wtocław, 
tel. 071/343-22-68, 0608/44-25^88'
SKODA120 L, 1988 r., 45 tys. km, .1174 ccm. benzyna, nie

bieska, obrotomierz, tylna szyba ogrzewana, nowa deska roz
dzielcza, stan dobry, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak, 
- 2.500 zl. Piskorzówek, tel. 071/302-71-76 
SKODA 120 L, 1988 r., 94 tys. km, 1174 ccm, zielona, RO, 
reflektory przeciwmgielne, tylna szyba ogrzewana, przegląd 
do 12.2001 r, - 2.500 zł. Dziećmorowice, tel. 074/847-35-27 
SKODA 105 S, 1988 r., 79 tys. km, 1100 ccm, jasny, zadbany, 
nowe opony, garażowany, I właściciel, stan techn. b. dobry, -
2.500 zł. Andrzej Byczkowski, 58*372 Kuźnice Świdnickie II, 
gm. Boguszów-Gorce, ul. Promyka 1/6
SKODA 120 LS, 1988 r., 1200 ccm, benzyna oryg. lakier, bez 
korozji, garażowany, stan b. dobry, • 2.200 zł. Nysa, tel. 
077/433-10-62,0604/68-43-18 
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. do
bry, zadbany, - 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 120, 1988 r., 34 tys. km, 1200 ccm, zielony, po re
moncie kapitalnym silnika, po lakierowaniu, stan b. dobry, -
3.750 zł lub zamienię na VW Golfa I, po 1983 r.. Wałbrzych, 
tel. 0609/16-68-83
SKODA 105 L, 1988 r., 69 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-62-43 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, beżowy, • 2.800 zl. Wierz- 
bięty, tel. 062/725-78-08
SKODA 120 L, 19^9 r., 29 tys. km, 1174 ccm,benzyna, zielo
ny, 5-biegowy, hak, RO, tylna szyba, ogrzewana, plastikowe 
nadkola, przegląd do 28.09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, -
2.200 zł. Lubin. tel. 076/846-59-38 
SKODA 120,1989 r. zadbany, stan b. dobry, - 3.800 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-65-48
SKODA 125 L, 1989 r., 6 tys. km, 1200 ccm, biały, 5-biegowy, 
aktualny przegląd, inst. gazowa (gwarancja), stan dobry, -
4.500 zł. Świdnica, tel. 074/853r06-21, 0606/23-53-42 
SKODA 120 L, 1989 r., 1174 ccm, granatowo-kremowy, inst. 
gazowa, alarm, nowy akumulator (gwarancja), 4 głośniki, hak, 
wymieniono dużo części (nowych) + części zapasowe, stan 
dobry, • 2.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-93-25,0607/38-53-70 
SKODA 120, 1989 r., 1194 ccm, jasnobrązowy, I właściciel, 
garażowany, przegląd do 11.2001 r„ opłacony, stan dobry, -
3.000 zł lub zamienię na Fiata 125p, z 1990 r., z inst gazową. 
Wałbrzych, tel. 074/847-37-07
SKODA 120 LS, 1989 r., 1174 ccm, ciemnozielony, przegląd 
do .01.2002 r. Wałbrzych, tel. 074/666-54-29 
SKODA 120 L, 1989 r., 77 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny, stan dobry, garażowany, oryg. lakier, I właściciel (niepalą
cy), wersja eksportowa, 5-biegowy, bez wypadku, konserwa
cja, nadkola *■ hale, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-50 
SKODA 120 L, 1989 r., 90 tys. km, 1174 ccm, benzyna, popie
laty, 5-biegowy, nadkola, garażowany, rejestracja do 05.2002 
r, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/352-93-00 po godz. 18 
SKODĄ 120L, 1989 r., biały, po remoncie silnika.nowe opo
ny, nowy akumulator (gwarancja), RO i głośniki Philips, prze
gląd do 04. 2002 r, - 2.800 zł. Wtocław. tel. 071/342-33-34, 
0604/85-03-46
SKODA 120 L, 1989/90 r„  1200 ccm, zielony, stan blacharki 
b. dobry, nowy akumulator, po wymianie oleju, klocków ham., 
alarm ręczny, dodatkowe światło .stop* i wsteczne, halogeny, 
obrotościomierz, nowa kierownica, 5-biegowy, plastikowe nad

kola, po remoncie skrzyni biegów, zadbany, - 3.400 zł. Pisko- 
rzów, woj. wrocławskie, tel. 0605/74-73-59 
SKODA 120 LS, 1990 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czerwony, ga
rażowany, nowy akumulator, pokrowce na siedzeniach, II wła
ściciel, - 3.500 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0605/38-05-72
SKODA FABIA, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
na gwarancji, - 33.000 żł lub zamienię na VW Passata TD,
1.6-1.9, do 20.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-55-27 
SKODA FABIA, 2000 r., 8 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny, 
5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, tłoczona 
tapicerka, chromowe wykończenia, - 43.000 zł. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
SKODA FAVORIT 136 L, 1989 r., 9Ztys.km,1300 ccm, sele
dynowy, stan ogólny b. dobry, oryg. lakier, zadbany, garażo- 
wany, nadkola, konserwacja, RO, spoiler tylnej klapy, - 6.800 
zł. Oleśnica, tel. 0604/59-54-69
SKODA FAVORfT 136, 1989 r., niebieski, szyberdach, hak, 
oryg. lakier, bagażnik dachowy, spoiler, pokrowce, kołpaki, ha
logeny, stan dobry, * 5.300 zi. Wałbrzych, tel. 074/664-28-47, 
074/841-93-96
SKODA FAVORIT, 1989 r., zielony, do poprawek lakierniczych, 
po przeglądzie, stan techn. b. dobry, - 4.000 zi. Wrocław, tel. 
0502/83-55-00
SKODA FAVORIT, 1990 r„ 110 tys. km. 1300 ccm, biały, alarm, 
stan idealny, - 6.000 zł. Żagań, teł. 0604/09-39-67 
SKODA FAVORIT 135L, 1991 r„ 73 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szaro-zielony, tylna szyba ogrzewana, ukryty wyłącznik 
zapłonu, halogeny przednie, plastikowe nadkola, przegląd do
05.2002 r., zegar, dzielone tylne siedzenia, garażowany, -
7.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-45-68 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 1300 ccm, niebieski, bez 
korozji, oznakowany, hak, wyłącznik zapłonu, pełna dokumen
tacja, faktura zakupu, bez wypadku, 4 zagłówki, bagażnik, 
5-biegowy, obrotomierz, przegląd do 04.2002 r, - 5.600 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-26-51, 0604/89-58-64 
SKODA FAVORłT, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
stan b. dobry, • 8.200 zL Kłodzko, tel. 074/867-38-54 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r,, 1300 ccm, wtrysk, beżowy, 
stan silnika i'blacharki dobry, - 7.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-47-90
SKODA FAYORIT, 1991 r., bordowy, nowe opony, pokrowce, 
4 zagłówki, konserwacja, » 6.900 zl. Lądek Zdrój, 'tel. 
0604/93-43-11 •
SKODA FAVORIT, 1991 r ,  1300 ccm, beżowy, tylna szyba 
ogrzewana, plastikowe nadkola, pokrowce, zadbany, • 6.000 
zł. L^ghica,lei 076/852-47-31.0601/67-04-19-r ’ '

SKODA FAVORIT135 LS, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, nowe opony, stan b. dobry, - 6.900 zł. Łagiewniki, tel.

. 071/393-94-01 
SKODA FAVORIT 136 GLS, 1991 r„ 78 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, niebieski, I właściciel, bez wypadku, plastikowe nad
kola, konserwacja, listwy boczne, belka, spoiler, szyberdach, 
dzieiona tylna kanapa, obrotomierz, stan b. dobry, - 6.700 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-20-06
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, biały, 
bez wypadku, oryg. lakier, nadkola, dodatkowe światło stopu,
- 7.300 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Wałbrzych, tel. 
074/849-12-19,0602/71-40-79
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 75 tys. km, 1300 ccm. biały, 
spoiler, tylna szyba ogrzewana, pokrowce, atrakc. wygląd, stan 
idealny, nowe klocki hamulcowe, - 6.000 zł. Wilków, tel. 
077/419-55-32,0609/46-39-06 
SKODA FAVORlT 135 L, 1991 r.. 120 tys. km, benzyna, biała, 
bez wypadku, plastikowe nadkola, 4 zagłówki, nowe hamul
ce, obrotomierz, I właściciel, konserwacja x 2, pokrowce, prze
gląd do 04.2002 r., stan dobry, - 6.000 zl. Wrocław, tel.

. 353-73^63
SKODA FAVORIT, 1991 r., 86 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
stan techn. dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/789-63-12 
SKODA FAVORIT LS, 1991 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, kolor piaskowy, stan dobry, - 7.500, zł. Wrocław, tel. 
07.1/341-27-98
SKODA FAVORłT, 1991 r., 65 tys. km, 1300 ccm, biały, gara
żowany, zadbany, hak holowniczy, stan techniczny b. dobry, 
ogrzewana tylna szyba, zasilany gazem, - 6.700 zł. Wrocław, 
tel. 0603/79-88-70
SKODA FAVORIT 135L, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, szary, zadbany, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-74-52, 
0605/73-50-09
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 75 tys. km, 1300 ccm, popiela
ty, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, nowy akumu
lator (gwarancja), nowe amortyzatory, obrotomierz, stan techn. 
b. dobry, - 6.500 zl. Lubin, tel. 076/846-90-99,0603/56-04-81 
SKODA FAVORIT 135 L, 1991/92 ;., 1300 ccm, benzyna, ja
snozielony, katalizator, oznakowany, bez wypadku, oryg. la
kier, I właściciel, stan b; dobry, kupiony w salonie, atrakc. 
wygląd, garażowany, - 7.800 zł. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
SKODA FAVORIT, 1991/92 r„  90 tys. km, 1285 ccm, biały, 
radio, pokrowce, 4 zagłówki, zadbany, - 7.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/351-34-76 po godz. 18,0605/52-79-08 
SKODA FAVORIT 135 L, 1992 r., 82 tys. km, 1289 ccm, nie
bieski, stan dobry, II właściciel, nowy akumulator, halogeny, 
plastikowe nadkola, dzielona tylna kanapa, garażowany, -
5.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-88-76 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 78 tys. km, 1300 ccm, morski, ob
rotomierz, tylna kanapa dzielona, radioodtwarzacz, - 5.600 zł. 
Kłodzko, teł; 074/647-19-90
SKODA FAVORIT, 1992 r„ 1300 ccm, biały, odcięcie zapłonu, 
nowe opony, aktualny przegląd, - 6.700 zl. Mirków, tel. 
071/315-13-47
SKODA FAVORIT, 1992 r„ 90 tys; km, 1300 ccm, ciemnozie
lony, nowe opony, nowy akumulator, zadbany, sfan techn. b. 
dobry, - 6.700 zł. Wtocław, tel. 071/348-76-91 po godz. 16 
SKODA FAVORIT LS, 19921 r.,.93 tys. km, 1300 ćcm, benzy
na,, niebiesko-zielony, zadbany, atrakcyjny wygląd, halogeny, 
obrotomierz, spoilery, stan techn. b. dobry, oznakowany, -
7.400 zł. Wrocław, tel. 0601/94-67-96 
SKODA FAVORIT LX, 1993 r., 85 tys. km, 1289 ccm, kolor 
śliwkowy, inst. gazowa, szyberdach, Dan Lock, oznakowany, 
alarm, hak, -9.200 zł. Wrocław, tel. 071/351-71-91 po godz. 19, 
0605/31-54-14
SKODA FAVORIT LX, 1994 r„  55 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, biały, alarm, blokada skrzyni biegów, oznakowany, bez wy
padku, nowy akumulator, 2 opony zimowe, garażowany, obro
tomierz, ciemna tapicerka, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-30-40
SKODA FELICIA, 1995 r., 66 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
obrotomierz, centr. zamek + pilot, alarm, halogeny, nadkola, 
listwy boczne, RM z kieszenią, sygnał włączonych świateł, -
15.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-22 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 70 tys. km, 1300 ccm, zielony, 
stan tech. b. dobry, garażowany, RM, listwy boczne, konsola;-
- 14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-50
SKODA FELICIA, 1995 r., 75 tys. km, 1300 ccm, biały, zadba
ny, garażowany, RO z panelem, książka serwisowa, nowy aku
mulator, -14.500 zł. Tadeusz Wadas, 57-300 Kłodzko, ul. Ro
dzinna 98/1
SKODA FELICIA, 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
kupiony w salonie, immobilizer, Mul-T-Lock, oznakowany, •
13.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-24-26 
SKODA FELICIA, 1995 r., 52 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy, zadbany, garażowany, radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, 
r  14 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-64 i 
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., 75 tys. km, 1300 ećm, benzyna, 
kolor wiśniowy, kupiony wkraju, alarm, Tytan.Lock, konsola 
środkowa, owiewki, oznakowany, RO, • 15.100 zł lub zamie
nię na Opla Astrę kombi, z-małą dopłatą. Wrocław, tel. 
071/361-05-04,0503/90-51-49
SKODA FELICIA, 1995/96 r ,  59 tys. km, 1300 cćm, benzyna, 
niebieski metalic, garażowany, immobiiizer, konserwowany, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka. plastikowe nad
wozie, stan b. dobry, - 15.000 zł. Bolesławiec, te lr 
075/732-59-28, 0603/10-17-64
SKODA FEUCIA, 1996 r., 1300 ccm, granatowy, immobilizer, 
alarm, - 16.500 zl. Wałbrzych, lei. 0603/85-13-55 
SKODA FELICIA, 1996 r., 80 tys. km, 1300 cćm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, - 15.800 zł. 
Jarocin, teł. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r„ 60 tyś. km, 1300 ccm, MPI, 
granatowy, relingi, ałarm, RO, środkowa konsola, listwy, stan 
b; dobry, - 17.900 zł. Kłodzko, tel. 0609/45-10-70 
SKODA FELICIA LX, 1996 r., 30 tys. km, granatowy, kupiony 
w salonie, I właściciel, książka serwisowa, bez wypadku, ga
rażowany, mało eksploatowany, stan idealny, -16.900 zi. Wał
brzych, tel. 0602/45-10-74
SKODA FELICIA KOMBI LXł, 1996 r., 51 tys. km, 1300 ccm, 
granatowy^ serwisowany, I właściciel, immobilizer, RM, opony 
zimowe, halogeny, konsola, • 17.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-60-22,075/772-11: 17 /  '
SKODA FELICIA, 1997 r., 43 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony,.- 17.500 zł. Lutynia, gm. Miękinia, woj. wrocław
skie, tel. 0601/85-10-56
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 58 tys. km, 1300 ccm, ben- 

• zyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, alarm + pilot, bloka
da skrzyni biegów, oznakowany, serwisowany, garażowany, 
kpi. dokumentacja, nowy ukł. wydechowy i  klocki hamulcowe, 
stan b- dobry, - 18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56, 
Tf607/71-08-02
SKODA FELICIA, 1997 r;, 46 tys. km, 1300 ccm, niebieski, I 
właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, Ty- 
tan-lock, immobilizer, listwy boczne, stan b. dobry, - :18.700 
zł. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 
0602/18-60-68
SKODA FELICIA, 1997 r.. 71 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
granatowy, centr. zamek, kupiony u dilera, kpt. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, I właściciel, rozkładane fotele, stan ide
alny. Kamienna Góra, teł. 0603/77-93-71 
SKODA FELICIALXIr1997 r„ 85 tys. km, 1300 ccm, MPI, gra
natowy metalic, z salonu, I właściciel, immobilizer, blokada 
biegów, RO, konsola, bez wypadku, nowe klocki, opony zimo
we, - 17.900 zł. Legnica, tel. 076/854-20-92 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 68 tys. km. 1289 ccm. czer
wony, stan dobry, RM, alarm, centr. zamek-, - 22.000 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-21-21, 0600/29-73-08 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r„ 140 tys. km, 13Ó0 ccm. gra
natowa, serwisowana, kupiona w salonie, - 17.800 zł lub za
mienię na Corsę, Polo, Fiestę. Opole, tel. 077/457-36-80 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 140 tys. km, 1300 ccm, gra
natowa, serwisowana, kupiona w salonie, zadbana, -17.800 
zL Opole, tel. 0606/28-38-21 . '
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 1300 ccm, biała, I właściciel, 
kupiona w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, 
bez wypadku, welurowa tapicerka, listwy boczne, RO, nadko
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la, konserwacja, garażowana, zadbana, • 17.300 zł lub za
mienię, możliwe raty. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34, ■ 
0606/17-03-92
SKODA FEUCIA LXI, KOMBI, 1997 r., 95 tys. km. 1300 ccm, 
MPi, granatowy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, konso
la środkowa, listwy boczne, bez wypadku, zadbany, kpi. opon ' 
zimowych, • 16.200 zł. Wrocław, tel. 071/785-08-70, 
0604/40-41-64
SKOOA FELICIA LXI, 1997/98 r.,.39 tys. km, 1300 ccm, MPi. 
zielony metalic, I właściciel, listwy boczne, dzielona tylna ka
napa, RM, kupiony w salonie (faktura zakupu), serwisowany 
w ASO (książka serwisowa), bez wypadku, garażowany, stan 
idealny, właściciel niepalący, -18.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-51 -46,0607/42-44-14 

O  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, bia- 
o  ły, nowy model, kupiony w  salonie w Polsce, ser

w isowany, I w łaśc ic ie l, a larm , im m obilizer, RM 
s te re o , s ta n  id e a ln y , • 19.900  z ł. ,  te l.  
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033621

SKODA FEUCIA LX, 1998 r„  62 tys. km. 1600 ccm, bordowa 
metalic, wspomaganie kier., inst. radiowa, immobilizer, ozna
kowana, listwy, konsola, chlapacze, bez wypadku, stan b. do
bry, - 20.300 zł. Legnica, tel. 076/854-53-30 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1998 r., 87 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, alarm, centr. zamek, RO, relingi dachowe, garażo
wany, serwisowany, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 20.700 
zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28 
SKODA FEUCIA GOC, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, 
kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FEUCIA, 1998 r., 10 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biała, centr. zamek, immobilizer, RO Blaupunkt, halogeny, ga
rażowana, I właściciel, bez wypadku, kupiona w salonie, -
22.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-36-49 
SKODA FEUCIA LXi KOMBI. 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, plasti
kowe nadkola, serwisowany, kupiony w salonie, alarm, faktu
ra VAT, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry. • 20.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
SKODA FEUCIA, 1999 r., 1300 ccm, wiśniowy metelic, cen- < 
tralny zamek, poduszka powietrzna, pierwszy właściciel, ser
wisowany w ASO, -<25.000 zl. Lubin, tel. 0607/06-07-52 
SKODA FEUCIA LXi, 1999 r., 18 tys. km, 1300 ccm, MPi, czer
wony, kupiony w Salonie, I właściciel, pełna dokumentacja, 
serwisowany, nadkola, RM, immobilizer, dodatkowe światło 
stopu, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, faktura zakupu, 
stan b. dobry, - 22.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-30-40 
SKODA FELICIA, 1999 r„ 27 tys. km, 1300 ccmi GLXi, zielo
ny, poduszka pow., centr. zamek, dzielona tylna kanapa, RM,
- 20.900 zl. Oława, tel. 071/313-77-46 po godz. 17 
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, 
hak, c.z., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zl. Oława, tel. 
071/313-87-75.0602/44-86-10 .
SKODA FELICIA, 1999 r., 40 tys. km. 1600 cćm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, garażowany, 4 pod. powietrzne, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, opony zi
mowe, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-05-28 po godz. 17, 
0606/13-40-15
SKODA FEUCIA GLX, 1999 r . ,12 tys. km. 1600 ccm, wiśnio
wy metalic, I właściciel, welurowa tapicerka, wspomaganie 
kier., silnik \/W, alarm *  pilot, centralny zamek, RM Blaupunkt,
- 24.500 zł. Wrocław, tel. 0502/30-12-03, 0609/58-34-23 
SKODA FEUCIA TREND, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, wspomaganie, konsola, centr. zamek, okleiny 
słupków, halogeny itp, -32.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-41 
SKODA FELICIA KOMBI, 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm, die
sel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja na 
ciężarowy, odstąpię leasing, - 6.000 zl. Zielona Góra, tel. 
068/320-69-45,0607/15-19-69
SKODA FORMAN, 1992/93 r., 1300 ccm, ciemnoszarozielo- 
ny. stan b. dobry, RM, bez wypadku, serwisowany, dzielona 
tylna kanapa - 8.500 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, bordowa, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, + inst. gazowa, - 7.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-93-74,0605/69-80-93 
SKODA FORMAN KOMBI, 1993/94 r., 13.00 ccm, zielony, inst 
gazowa, katalizator, zadbany,.- 8.900 zł lub zamienię na inny. 
Wołów, teł. 071/389-48-06
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 25 tys. km, 1600 ccm, 75 KM, czer
wony, alarm, RO, centr. zamek, poduszka pow., wspomaga
nie, bez wypadku, I właściciel, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-30-88
SKODA OCTAVlA SLX KOMBI, 1998/99 r„ 85 tys.lcm, 1600 
ccm, benzyna, czerwony, relingi dachowe, alarm, centralny 
zamek z pilotem, el. reg. lusterka, serwo, komputer, eł. otw. 
szyby, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 
ABS + EDE, I właściciel, bez wypadku, - 42.000 zł. Opole, tel: 
0601/94-00-64
SKODA OCTAVIA, 1999 r. J 3 0  tys. km, 1600 ccm, SR, zielo
ny metalic, kupiony w kraju, serwisowany, centr. zamek, wspo
maganie, ABS, komputer, poduszka pow. i inne dodatki, •
36.000 zł. Oława, tel. 071/303-01-89, 0603/70-11-82

SUZUKISWIFT, 1988 r., 1100 ccm, czeiwony, stan dobTy, - '
5.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-77 ; \
SUZUKI SWIFT, 1991 r.', 1000 ćcm, benzyna 3-drzwiowy, na t 
białych tablicach, • 2.500 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
SUZUKI SWIFT, 1991 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy - 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
SUZUKI SWIFT GS, 1992 r„ 74 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, na białych tablicach, serwisowany w Niemczech, stan ide
alny, nowe opony, nowy ukił. wydechowy -1.750 DEM. Legni
ca, tel. 076/855-20-21,0503/70-67-17 

O  SUZUKI SWIFT GA, 1992 r., 993 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, ekonom iczny, • 8.500 
z ł., tel. 074/665-15-66 01033471

TALBO T
TALBOT, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, czerwony, wersja ame
rykańska, czerwone wnętrze, stan b. dobry, • 4.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/31-59-16

TA W R IJA
TAWRIJA 1102,1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm. biały, RO Phi
lips, koła z oponami zimowymi, nowy ukł. wydechowy i tarcza 
sprzęgła, - 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-29-52 
TAWRIJA, 1995 r., 43 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szaronie- 
bieski metalic, stan b. dobry, garażowany, alarm, immobilizer, 
nowy akumulator, welurowa tapicerka, nowe hamulce, konser
wacja, zarejestrowany do 11.2001 r., oznakowany, - 4.600 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-80-07
TAWRIJA LUX, 1995 r.. 49 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer-. 
wony, 3-drzwiowy, garażowany, Ściegowy,"RO, blokada skrzy
ni biegów, pokrowce, zadbany, katalizator, stan techn. b. do
bry, - 5.300 zł. Radków, tel. 074/871-25-53

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasno
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
halogeny, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, 
stan b. dobry, - 41.500 zł. Wrocław, tel. 071/316-84-69 po 
godz. 17,0603/81-40-97
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna, el. 
otwierane szyby (4), drewno, centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektryczne, halogeny, alarm, - 38.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
TOYOTA AVENSIS KOMBI, 1999 r„ 50 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, jasnozielony metalic, kupiony w salonie (gwarancja do
07.2002 r.), zarejestrowany jako towarowo-osobowy, 5-osobo
wy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, stan b. dobry, - 44.000 zł. Lubin, tel. 076/842-26-05, 
0601/59-78-95
TOYOTA CAMRY, 1988 r„  260 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
granatowy metalic, bez wypadku, kpi. felg z oponami letnimi, 
zimowymi, bogate wyposażenie, stan idealny, -10.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-79-76
TOYOTA CAMRY, 1988 r., 220 tys. km, turbo D, biały, wspoma
ganie, • 7.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/84-60-80 
TOYOTA CAMRY, 1989/94 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
jasnoniebieski metalic, błacharka do małego remontu, reg. kie
rownica, podgrzewane fotele i szyby, stan techn. b. dobry, - 6.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-35-55 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, turbo D, szary 
metalic, roleta, relingi dachowe, wspomaganie, - 9.400 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Legnica, tei. 0604/05-94-52 
TOYOTA CAMRY, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 9.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
TOYOTA CAMRY GLi KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
kolor grafitowy metalic, stan techn. b. dobry, wspomaganie, reg. 
kierownica, el. otw. szyby i szyberdach, ekonomizer, welurowa 
tapicerka, roleta, relingi dachowe, el. reg. lusterka, radio, ABS, 
zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, kpi. dokumenta
cja, - 10.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 2200 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 34.900 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Trzebnica, tel. 071/312-62-80 po 
godz. 15
TOYOTA CAMRY GOLD, 1996 r„ 90 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, czarny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, 
tempomat, alarm, centr. zamek, immobilizer, 2 pod. powietrz
ne, przyciemniane szyby, automatic, garażowany, wersja ame
rykańska, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0602/74-71-60
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szyby, nowe opony, garażowany, dużo wyposażenia, • 16.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-33-39 po 18, 0604/85-03-46, 
0603/86-23-05
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
śliwkowy, pełna el., siedzenia welurowe, ABS, pilot, immobili
zer, centr. zamek -18.500 zl lub zamienię na VW Passata, 1996 . 
r., Skodę Octavię 1996/97. Głogów, tel. 076/833*37*65, 
0604/81-01-55
TOYOTA CARINA. 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasno
niebieski, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szybyij kpi. 
dokumentacja, immobilizer, atrakc. wygląd, - 17.000 zl. Nowa 
Sól, tel. 068/387-85-36
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 1600 ccm, 16V, granatowy meta
lic, sprowadzony w całości, ABS, wspomaganie, stan b. dobry, •
18.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/54-71-05.
TOYOTA CARINA E. 1993 r;, 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, sporto
wa wersja GS, - 19.500 zl. Wtocław, teł. 0603/63-52-03 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 111 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny metalic, sedan, poduszka pow., ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, radio, - 22.200 zł. Góra, tel. 065/543-26-95, 
0603/70-95-52
TOYOTA CARINA, 1994 r., 135 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, ABS, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, • 26.000 zł 
lub zamienię na dostawczy. Rudna, tel. 076/843-43-80 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, GLi, nie
bieski metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, alarm 
+ pilot, inne dodatki, - 25.500 zł. Pokój, woj. opolslóe, tel. 
060Ś/16-88-52
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, 16V, szary 

metalic, kupiony w salonie w  Polsce, serwisowa
ny, I w łaścicie l, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, stan ideal
ny, • 23.900 zł., tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01033681

TOYOTA CARINA E, SEDAN, 1995 r., 125 tys. km, 1600 ccm, 
16V, brązowy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie 
elektryczne, ABS, klimatyzacja, alarm, • 27.000 zł lub zamienię 
na inny, do 10.000 zł. Lubin. tel. 0601/70-55-12 
TOYOTA CARINA E. 1995 r., 63 tys. km. 1600 ccm, 16V, perło
wogranatowy, sprowadzony w całości, oclony, rok w kraju, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, Wszyst
kie el. dodatki, centr. zamek, immobilizer, webasto, RO Pione
er, zadbany, • 26.000 zł. Świdnipa, tel. 0607/36-73-93 
TOYOTA CARINA E, 1995 r.. 149 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, - 26.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm, ciemnotur- 
kusowy metalic, 5-drzwiowy, 115 KM, 1. właściciel, klimatyza
cja, szyby el. otw., centralny zamek, immobilizęr, alarm, serwi
sowany garażowany, stan idealny, • 30.500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-34-78
TOYOTA CARINA SEDAN. 1996 r.. 2000 ccm, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, eł. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum. felgi, ABS, RM, 
bez wypadku, stan idealny, • 31.000 zl. Lubin, tel. 076/846-55-83,' 
0601/30-77-66
TOYOTA CARINA, 1996/97 r., 67 tys. km. 1600 ccm. kolor gra
fitowy metalic, centr. zamek + pilot, alarm, RO Pioneer, klimaty
zacja, stan b. dobry. - 29.500 zł. Lubin, tel. 076/846-23-48 
TOYOTA CARINA E, 1996/97 r., 78 tys. km. 1600 ccm. GLX, 
zielony metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, reg. kierowni-

metalic, ałarm, RO, • 6.500 zł. Dobromierz, te(. 074/858-67-84, 
0503/67-72-21
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, kupiony w salonie, stan dobry, - 7.000 zł. Le
gnica, tel. 076/852-24-77
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 

•' 12V, benzyna, czerwony, stan b. dobry, - 7.300 zł. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
TOYOTA COROLLA XL, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, nowy akumulator, dużo części zamiennych, do
datkowe światło .stop* w spoilerze, RO, hak, pełna dokumenta
cja, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 10.000 zł. Bolków, tel. 
075/741-46-78,0607/51-35-20
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, kupiony w Polsce w salo
nie, stan b. dobry, - 9.500 zł. Sucha, teł. 068/327-59-32 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 173 tys. km, 1587 ccm, 
benzyna, biały, T17, relingi dachowe, dodatkowe światło stopu, 
RM Panasonic. - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-62-60, 
0607/42-81-36
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 260 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, RO ♦ 4 głośniki, bez wypadku, kpi. dokumentacja, 
konserwacja, 2 opony zimowe z felgami, dod. światło „stop*, 
zabezp. antykradzieżowe, stan b. dobry, - 12.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-75-98,0606/43-28-03 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 230 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, hak, 5-drzwio- 
wy, stan dobry, -11.700 zl lub zamienię na tańszy, np. na Fiata 
126p. Jelenia Góra, tel. 075/641-30-65 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
12V, srebrny metalic, liftback, po tuningu, zadbany, -10.900 zł 
lub zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
074/666-28-22,0607/56-22-82 -  
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, Si, 16V, 
110 KM, czarny metalic, el. reg. lusterka, spoilery, e. reguł, świa
tła, centr. zamek, autoalarm, ekonomizer, fotele kubełkowe, 
welurowa tapicerka,. szyberdach, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-69-95
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 185 tys, km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, alarm, 
immobilizer, zadbany, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/347-12-41, 
0602/18-63-79
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobilizer, RM z RDS i panel, wersja HB, 
5-drzwiowy, techn. sprawny, lakierowany, stan wnętrza idealny 
-12.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz.18 .
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r.. 1300 ccm, wtrysk, grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, katalizator, 
zadbany, - 9.900 zl (możliwe'raty) lub zamienię. Legnica,- tel. 
0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r„ 165 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, RM, -13.400 
zl. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 182 tys. km, 1300 ccm. perłowo
czarny metalic, inst. gazowa, RM, centr. zamek, alarm, kupiony 
w salonie, nowe opony, -10.000 z ł.., tel. 0607/29-44-72 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ccm, 12V, sza
ry metalic, HB, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, ekonomizer, kpi. 
dokumentacja, -11.800 zł lub zamienię na Daewoo Matiz, Tico. 
Wałbrzych, tel. 0604/34-93-01
O  TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, 16V, czer

wony, nowy model, kupiony w  salonie w  Polsce, 
serw isowany, I w łaśc ic ie l, a larm, Mul-T-Lock, 
centr. zamek, RM stereo, stan idealny, • 15.900 
zł., tel. 074/666-60-50,0607/79-95-81 01033721

TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1600 ccm, 16V, czarny, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, centralny zamek z pilotem, alarm, wspo
maganie kierownicy, dzielona tylna kanapa, RM, stan b. dobry, 
- 16.000 zł. Kłaczyna, tel. 074/850-91-51 
TOYOTA COROLLA, 1992 r.. 1400 ccm, kolor grafitowy meta
lic, ABS, wspomaganie, nowy model, - 14.600 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA, 1992 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. reflektory, reg. kierownica, 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, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, • 13.500 zł. Krosnowice, tel. 074/868-53-87 
TOYOTA COROLLA XLł, 1993 r.. 1400 ccm, zielony metalic, 
automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, RM, - 47.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-65-62 wieczorem
TOYOTA COROLLA, 1997/98 r., 56 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, RO, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, ABS, klimatyzacja FRS, książka 
serwisowa, alum. felgi, - 29.500 zł. Opole, tel. 0606/55-51-10 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
malinowa, kupiona w salonie, na gwarancji, 5-drzwiowa, ABS, .2 
pod. powietrzne, halogeny, spoiler klapy tylnej, wspomaganie 
kier., centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby; RO *  4 głośniki, 
garażowany, - 32.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-50-66, 
0601/96-34-05
TOYOTA COROLLA, 2000 r., 15 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra-

TRA B A N T
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, KOMBI, 1976 r., biały, nadwozie z 1988 r., hak, 
alternator, - 1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-54-29 . 
TRABANT 601 S KOMBI, 1986 r., zielony, hak, ekonomizer, • 
900 zl. Wrocław, tel. 071/364-41-63,0503/86-99-00 
TRABANT 601, 1989 r , niebieski. - 1.000 zl. Wałbrzych, teł. 
074/848-31-08
TRABANT POLO, 1990 r., 125 tys. km, 1100 ccm, 4-suw, szary, 
garażowany, przegląd do 02.2002 r,, do małych poprawek la
kierniczych, - 1.800 zł. Grabowno Małe, tel. 071/315-78-62 
TRABANT POLO, 1990 r., 90 tys. km, 1043 ccm, beżowy, oryg: 
lakier, halogeny, przegląd do 04.2002 r., nowe klocki i okładzi
ny ham. • 3.800 zł. Szprotawa, tel. 0609/35-58-39 
TRABANT POLO, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, kolor - kość 
słoniowa, zarejestrowany, przegląd do 02.2002 r., silnik w sta
nie b. dobrym, nowe klocki hamulcowe, - 3.300 zł. Głuszyca, 
tel. 0607/48-18-42 lub 074/880-81-50 
TRABANT POLO, 1991 r., 90 tys. km. 1100 ccm, biały, II wła
ściciel, oryg. lakier, garażowany, RM, wdąglej eksploatacji, stan 
b. dobry, - 3.900 zł. Sobótka Zachodnia, tel. 0604/12-53^23

VOLVO
O  AUTON - sprowadzamy cale i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl, co ty 
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do  obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
te l. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033251

VOLVO 240 SEDAN, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, wspo
maganie, szyberdach, hak, pompowane amortyzatory, z doku
mentacją, - 6.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
V0LV0 244 GL, 1981 r.( 170 tys. km, 2100 ćcm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, alarm, 2 kola zimowe, stan dobry, - 5.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 244 GL, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, srebrny metalic,
4-drzwiowy, hak, wspomaganie, - 3.500 zl lub zamienię. Legni
ca, tel. 076/852-47-47,0602/40-18-56 
VOLVO 244 GL, 1982 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, bordowy, 
radioodtwarzacz, hak, welurowa tapicerka, el. otwierane szyby, 
stan dobry, przegląd do 2002 r, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/64-87-05
VOLVO 340,1984 r., 180 tys. km, 1400 ccm, beżowy, - 1.300 zł.
Polkowice, tel. 076/845-24-11,845-20-70
VOLVO 340,1988 r., 1600 ccm, turbo D, jasnozielony, kupiony
w salonie, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 7.850 zł. Nowa Sól, tel.
068/387-72-30
VOLVO 340 GL, 1989/90 r., 87 tys.Jcm. 1800 ccm, beżowy me
talic, 5-biegowy, centralny zamek, 5-drzwiowy, nowy ukł. wyde
chowy, - 2.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-06 
VOLVO 343 DC, 1979 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., nowe tar 
blice, -1.250 zł. Wocław, tel. 0501/03-63-17 
VOLVO 343,1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, z urzędu celnego, stan b. dobry, zarejestrowany, - 2.200 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
VOLVO 343 DL, 1988 r„ 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czer
wony, instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1991 roku, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, zadbany, - 8.000 zł lub zamiana na większy, 
w tej cenie. Kalisz, tel. 062/766-43-22 
VOLVO 360,1986 r., 124 tys. km. 1940 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, 4^drzwiowy, mało eksploato
wany w Polsce, stan silnika b. dobry, na wtrysku, tapicerka za
dbana, z urzędu celnego, faktura zakupu, - 5.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-95-56
VOLVO 440,1989 r., 150 tys. km‘ ;180Ó ccm, turbo, biały, RM, 
centr. zamek, komputer, alum. felgi, alarm, hak, spoiler, halo
geny, stan b. dobry, - 10.800 zł. Lubin, tel. 076/846-29-96, 
0603/89-80-29
VOLVO 440, 1990 r., 154 tys. km, t700 ccm, turbo E interco
oler, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierow
nica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzielone tylne sie
dzenia, ospoilerowany, 132 KM, alum. felgi, wspomaganie, RO, 
atrakc. wygląd, - 10.7.00 zl. Wrocław, tel. 071/321-96-75, 
0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem-AC0184www.autogielda.com.pl)
VOLVO 440, 1990 r., 56 tys. km, 1700 ccm, czerwony, po re
moncie silnika 56.000 km, I właściciel, zadbany, garażowany, 
■stan techniczny b. dobry, po przeglądzie, zasilany gazem, - 

• 8.700 zł. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440, 1995 r., 45 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku, odony w całości w 97 r., I właściciel, 
stan idealny, - 25.000 zl lub zamienię: Wrocław, tel. 
071/398-31-35,0603/49-99-92

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH WROCŁAW, ul. OKÓLNA 10, tel. 341-50-79, 0501 465-601

O  SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1600 ccm , czerwony, 
kupiony w sa lon ie  w Polsce, serwisowany, I w ła 
śc ic ie l, wspom aganie , ABS, poduszka  pow., 
alarm , im m ob ilizer, w e lurow a tap ice rka , stan 
id e a ln y , • 34.900  z ł. ,  te l.  074 /66 6-60 -5 0 , 
0607/79-95-81 01033671

SUBARU
SUBARU IMPREZA 555, 1996 r„  136,tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, turbo, niebieski, bez wypadku, stan idealny, nie eks
ploatowany sportowo, I właściciel, dodatki OMP, alarm x 2, 
pełna elektryka, 2 x SRS, ABS, atrakcyjny wygląd, • 53 000 zł 

...lub zamienię. Brzeg, tel. 0601/70-34-91 
SUBARU LEGACY 4WD, GX, 1991 r„  122 tys. km, 2200 ccm, 
16V, 125 KM, boxer, bordowy metalic, 4x4, ABS, wspomaga
nie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, ogrzewane przednie fotele, reg. kierownica i fotel 
kierowcy, centr. zamek, alarm, przegląd do 2002r., stan b. 
dobry, • 13.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/735-13-70, 
0604/47-32-15
SUBARU LEGACY, 1992 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, auto
matic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, 
alarm, immobilizer, pilot, RM, - 20.000 zł lub zamienię na busa. 
Wrocław, tel. 0501/83-21-54
SUBARU LEONE, 1982 r., 1800 ccm, biały, 4 WD, stan dobry, 
-1.350 zł. Świebodzice, tel. 074/854-28-47 _

S U Z U K I
SUZUKI BALENO KOMBI, 1997/98 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, radio, alarm, centralny zamek, relingi da
chowe, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, halogeny, 
hak, bez wypadku, kupiony w Polsce w salonie, faktura VAT, - 
.26.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-07-14 
SUZUKI MARUTI, )994 r., 76 tys. km, 800 ccm, kolor grafito
wy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, • 8.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/665-46-35
SUZUKI SWIFT, 1987/91 r., 1000 ccm 4-drzwiowy, nadwozie 
nowego typu, model przejściowy, bez korozji, oryg. lakier, stan
b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na większy. Wałbrzych, tel. 
074/664-89-54 po godz. 18, 0504/89-69-19

O  TOYOTA CAMRY, 1996 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, czarny metalic, wersja amerykańska, 
automatic, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, reg. kierowni
ca, 2 pod. powietrzne, RO Toyota + 4 g łośniki, 
ga rażo w a ny , • 40.000  z ł. W roc ław , te l.  
071/363-35-24 81012991

TOYOTA CARINA II, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, przegląd do 04.2002 r., nowe opony, 
amortyzatory i akumulator, idealny na taksówkę, - 7.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p el, 94/95 r., bez wypadku. Wrodaw, tel. 
071/353-52-15
TOYOTA CARINA II, 1988 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, kombi, alarm, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, relingi dach., RÓ z panelem Kenwood, 3 światło 
„STOP’,. hak, kpi. 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, SEDAN, 1990 r., 194 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, radio, hak, welurowa tapicerka, zadbany, •
10.500 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-87,0605/96-55-28 
TOYOTA CARINA II, 1991 r.. 2000 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, hak, RM, alarm, nowe amortyzato- 
ry, opony Pirelli, po przeglądzie, wymianie oleju, zadbany, II 
właśddel, kupiony w salonie, stan b. dobry - 14.500 zł. Legni
ca, teł. 076/854-33-15
TOYOTA CARINA SEDAN, 1991 r., 127 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, czerwony, serwo, welurowa tapicerka, centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, szyber
dach, blokada Dan-Lock, zderzaki w kolorze nadwozia, dodat
kowe światło .stop’ , zadbany, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-69-80
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 2000 ccm, GLi, bordowy metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, RM, hak, -12.900 zł. Wrocław, 
tel. 354-34-09,0604/81-36-85
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, centralny zamek, stan b. 
dobry, - 17.600 zł. Wałbrzych, tel. 0608/29-64-71 
TOYOTA CARINA II, 1992 r., 195 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy, centr. zamek, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby.
5-drzwiowy, • 16.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/10-95.-45 
TOYOTA CARINA II, 1992/96 r., 2000 ccm, 16 V, zielony, techn. 
sprawny, klimatyzacja, centr. zamęk, el. reg. lusterka, el. otw.

ca, wspomaganie, alarm, - 28.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/57-76-45
TOYOTA CARINA E, SEDAN, 1997 r., 131 tys. km, 1800 ccm, 
bordowy. ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, centr. za
mek, RO Toyota, welurowa tapicerka, nowe opony, stan b. do
bry, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-99-60 
TOYOTA CELICA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna ♦ inst. gaz, nie
bieska, sportowa sylwetka, alum. felgi, otwierane światła, obro
tomierz, zadbana, instalacja z butlą, opłacona, stan b. dobry, -
3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA, 1986 r„ 210 tys. km, 1600 ccm, turbo, 16V, 
biały, el. otw. szyberdach i reflektory, alum. felgi, skórzana kie
rownica, RO, i właściciel, - 5.000 zł. Opole, tel. 077/469-22-26 
po godz. 16,0602/55-19-33
TOYOTA COROLLA GT, 1979 r., 1600 ccm, DOHC, benzyna, 
srebrno-szary, wersja sportowa, alum. felgi, RM, nowe tarcze, 
pompa hamulcowa, alternator, sportowa kierownica, 118 KM, 
3-drzwiowy, drzwi bez ramek, dzielona tylna kanapą, inśt. ga
zowa, welurowa tapicerka; - 3.000 żł. Wrocław, tei. 
0600/26-06-73,071/350-15-58 po godz. 19 
TOYOTA COROLLA SEDAN, l984/85r„ 174 tys. km, 1600ccm, 
benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, reg. kierownica, weluro
wa tapicerka, RM ♦ 4 głośniki, stan tech. b. dobry, sprowadzony 
w całości, I właściciel w kraju, • 5.900 zł lub zamienię. Prusice, 
tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, biały, -
3.300 zł. Wrodaw, tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32 
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 214 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
16V, biały, 3-drzwiowy, obrotomierz, zadbany, -.3.800 zł. Legni
ca, tel. 076/866-09-19
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 213 tys km, "1800 ccm, 
diesel, niebieski metalic, centr. zamek, alarm* 2 piloty, RO ♦ 4 
głośniki, garażowany, stan dobry, • 5.600 żł. Gubin, tel. 
068/359-75-71
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, diesel, kolor platyno
wy metalic, kupiony w salonie, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, welurowa tapicerka, ekonomizer, stan idealny, • 6.400 zł. 
Nysa, teł.0603/99-51-84
TOYOTA COROLLA DX, 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, die
sel, szary metalic, hatchback, hak; szyberdach, blokada zapło
nu, - 6.600 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0600/33-73-88.
TOYOTA COROLLA, 1987 r.,: 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RO, 5-biegowy, wymienione oleje, filtry, 
paski, świece, przegląd do 04.2002r., garażowany, zadbany, 
tylne szyby uchylane, bez korozji, stan techn. b. dobry, • 7.300 
zł. Boczów, tel. 0602/29-33-24,068/341-40-.14 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 22 tys, km, 1300 ccm, 12V, szary

natowy metalic, wspom. kierownicy, ABS, el. reg. lusterka, Cen
tralny zamek, alarm, 2-drzwiowy (hatchback), kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie, - 36.000 zł lub zamienię, chętnie na kombi 
albo-busa. Wałbrzych, tel. 074/849-1 -
TOYOTA PASEO fcOUPE SPORT, 1996 r„ 1500 ccm, 16V, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw.- szyby, el! reg. lu
sterka, c. zamek, szyberdach, alum. felgi, - 22.500 zl. Kuczków, 
tel. 062/74f -85-13, 0603/64-75-88 
TOYOTA PICNIC, 1997 r., 84 tys. km, 2200 ccm, TDI, zielony,
6-ósobowy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, centr. zamek, 

' stan techn. b. dobry, • 47.500 ̂ zł (możliwe raty lub zamiana). 
Wrocław, tel. 0608/74-81-64
TOYOTA PICNIC VAN, 1998 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, automatic, ABS, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, RM + CD - 54.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-46-56
TOYOTA PREVIA MINIVAN, 1990 r., 2400 ccm, brązowy meta
lic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szyberdachy,
c. zamek, alum. felgi, welur, przydemniane i uchylne szyby, 
5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna dokumenta
cja, możliwość sprzedaży na raty, - 21.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65,0603/13-97-64
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, na białych tablicach - 1.100 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42

. TOYOTA STARLET, 1994 r ,  120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RO Grundig, el. reg. reflektory, «■ 12.500 
zł. Jawor, tel. 076/871-13-89 wieczorem 
TOYOTA SUPRA, 1992 r„ 150 tys. km, 3000 ccm, turbo, Twim 
Cam, czerwony, automatic, dach Targa, klimatyzacja, ABS, ser
wo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skórzane, alum. felgi, 
alarm, bez wypadku, I właściciel, zadbany, atrakcyjny wygląd, -
21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA TERCEL, 1981 r., 1300 ccm, brązowy metąlic, alum. 
felgi, mało eksploatowany. Świdnica, tel. 074/853-72-76, 
0605/83-96-80
TOYOTA TERCEL, 1981 r., 1219 ccm, brązowa, techn. spraw
ny, ekonomiczna, małe opłaty, stan b. dobry, pilne, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. Ó71/338t21-40, 0503/56-59-77 

TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na 
inny, prod. japońskiej. Wtocław, tel. 071/328-81-97 

O  TOYOTA YARIS, 1999 r., n ie b ie s k i m e ta lic , 
3-drzwiowy, radio, 2 poduszki pow, - 25.000 zł., 
tel. 0600/82-31-45 02027941

VOLVO 460.1993/94 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, stan b. dobry, zarejestrowany do 2002 r., el. otw. szy

łby, el. reg. lusterka, nowe zawieszenie, sprzęgło, pompa wspo
magania, garażowany, • 15.500 zł. Wtodaw, tel. 071/329-79-46, 
0601/96-43-94 '
VOLVO 460,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, zadbany, -19.900 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-10-47,0603/94-07-67
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłacony, szy
berdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewana, hak, -
5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempingową, 2-pokojową. 
Poznań, tel. 0602/66-23-75
VOLVO 760,1986 r., 2400 ccm, turbo D, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, bez wypadku, -. 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-70-37,0604/57-90-63
VOLVO 760 GL, KOMBI, 1987 r„ 2400 ćcm, turbo D el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, podgrzewa
ne siedzenia, alum. felgi, nowe opony, kpi. kół zimowych, -
14.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-05 po godz. 16, 
0607/85-66-84
VOLVO 850 GLT, 1995 r., 207 tys. km, 2500 ccm. benzyna, czar
ny, pełne wyposażenie, - 37.000 zł (możl. wyst. fakt VAT). Ka
mienna Góra, tel. 075/744-90-40
VOLVO S40, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, zielohy metalic, kli
matyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot 3 x po
duszka powietrzna, RM Kenwood, stan b. dobry, - 38.000 zł. 
Wrocław, tei. 0600/28-82-79 /
VOLVO V40 KOMBI, 1996 r.r 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 3 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, 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 V40,1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowobłękit- 
ny, w kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, pełne wyposaże
nie el., klimatyzacja, relingi dachowe, komputer, skórzana tapi
cerka. roleta bagażnika, - 46.700 zł. Lwówek Śląski, teU 
0603/39-53-23
VOLVO V40 KOMBI. 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic, stan idealny, w kraju od tygodnia, - 45.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0503/89-92-39
VOLVO V40, 1998 r„ 44 tys: km, 1800ccm. 16V elektr.-auto
mat. klimatyzacja, pełne wyposażenie elektroniczne, skórza- 

■no-welurowa tapicerka, 4 pod. powietrzne, immobilizer, kpi. 
dokumentacja, - 48.000 z ł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-68-81,0608/45-47-86
VOLVO V40,1998 r., 58 tys. km, 1800 ccm, 16V, perlowoczar-
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ny. skóra,klimatyzacja, ABS, ASR, palne wyposażenie elektrycz
ne. pełna dokumpgtacja; • 47.000 zł. Mysłakowice, tel. 
075/64>-9444,0502/55-90*51 |
VOLVO V4D, 1998 r., 81 tys. km, 1900 ccm, benzyna, granato
wy'ABS,'alum, felgi, el. reg. lusterka, el. ótw szyby, klimatyza
cja. szyberdach, tempomat, 4 pod. powietrzne, OSA, podgrze
wane fotele, • 64.500 zł. Olkusz, tel. 032/642-74-72 
VOLVO V40, 1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, centr. zamek, alarm, 3 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
po wymianie oleju, • 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/337-07-78,0601/73-15-18
VOLVO V40 TDI, 2000 r., 90 tys. km, 1900 ccm, ciemnozielony 
metalic, 95 KM, klimatronic, ABS, skóra, podgrzewane fotele, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, drewno, komputer, 
hak, bez wypadku, książka serwisowana, nie eksploatowany w 
kraju, - 59.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., 
tel. 062/782-92-72,0601/56-10-47, 0603/94-07-67

vw
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 z Wroławia do Belgii, k ilka  tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 

-01033261
VW BORA, 1999/00 r., 27 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, RO, I właściciel, stan b. dobry, - 56.000 zł. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-31-65,0602/17-45-39 
VW BORA, 2000 r., 12 tys: km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy meta
lic, klimatyzacja, eł. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, 
wyświetlacz komputerowy, 4 poduszki powietrzne, ABS, reg. 
fotele, - 61.000 zł łub zamienię na tańszy, diesel, VW Golf III. 
Kłodzko, tel. 074/811-24-83,0607/55-53-95 
VW BORA, 2000 r., 30 tys. km, 1400 ccm, metalic, I właściciel, 
bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, RM, alum. 
felgi, alarm + pilot kupiony w salonie, - 42.500 zł. Legnica, tel. 
0601/09-06-08
VW BORA, 2000 r., 1600 ccm, srebrny metalic, centr. zamek, 
blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, •
50.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-44-54 do godz. 18,325-82-02 
po godz. 18 ^
VW CORRADO G-60,1989 r., 147 tys. km, 1800 ccm, ciemny 
metalik, pełne wyposażenie elektr., ABS, komputer, szyberdach, 
alarm, alum. felgi, ciemne klosze, sportowy wydech, -15.400 zł 
lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-42-85 łub, 0501/60-77-39 
VW CORRADO, 1989 r., 163 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
spoiler, alum. felgi, kubełkowe fotele, komputer, kpi. dokumen
tacja, stan dobry, • 14.500 zł lub zamienię. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/52-58-33
VW CORRADO, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, czerwony, G-60, 
alum. felgi, el. otw. szyby i lusterka, el. szyberdach, el. wys. 
spoiler, wspom. kierownicy, centralny zamek, ABS, alarm, •
15.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-04-01 
VW CORRADO, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, G 60, perłowo- 
czarny, fotele kubełkowe, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, alarm, alum. 
felgi 15*, obniżony, sportowy wydech, garażowany, -15.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/21-34-89
VW CORRADO G-60,1990 r ,  1800 ccm, czarny, bogate wypo
sażenie, pełne wyposażenie elektryczne, skrzynia biegów Kar- 
mana, 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. lu
sterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spoiler na kla
pie, wspomaganie, atrakc. wygląd, • 18.500 zł. WTocław, tel. 
071/343-41 -17.0605/62-55-47
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czarny meta
lic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyp. elektr., 
ABS, komputer alum. felgi, • 15.800 zł lub zamiana na busa lub 
inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75-80 
VW CORRADO G60,1991 r., 1800 ęcm, brązowy metalic, ABS, 
alarm, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektryczne, skó
rzana tapicerka, centralny zamek, • 19.500 zł. Ziębice, tel. 
0608/25-06-40
VW CORRADO, 1992 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, perło wo- 
fioletowy, ABS, pełna el., szyberdach, alum. felgi, sportowe 
wyposażenie, zadbany - 20.000 zł. Wołów, tel. 071/389-29-84 
VW CORRADO, 1995 r., 2000 ccm. 16V, biały, - 20.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/850-73-66,0602/87-03-04 
VW DERBY, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan dobry,
• 2.300 zł. Głuszyca, teł; 074/845-68-73,0606/50-60-94 
VW GARBUS, 1957 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, dużo oryg. 
podzespołów, nowe opony tylne, nowy akumulator (gwarancja) 
Bosch, pompą, hamulcowa i tapicerka, techn. sprawny, po re
moncie silnika, konserwowane podwozie, stan dobry, • 3.900 
zł. Strzegom, tel. 0606/20-76-89 po godz. 16 
VW GARBUS, 1965 r., 1200 ccm, zielony, zarejestrowany, •
2.600 zł. Jelcz-Laskowice, tei. 071/318-83-52 
VW GARBUS, 1966 r., 1300 ccm, seledynowy, stan techn. do
bry, - 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-46-54 
VW GARBUS, 1967 r., 1300 ccm, fioletowy, kubełkowe fotele,' 
dodatkowe ogrzewanie, halogeny, RM, w ciągłej eksploatacji, 
zarejestrowany, części zamienne, szerokie tylne koła, • 3.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/88-20-44
VW GARBUS, 1969 r., 1300 ccm, błękitny metalic, po remoncie 
wnętrza, oryg. webasto, 50% OC, sportowa kierownica, RO 
Philips ♦głośniki, konsola, stylowe halogeny, konserwacja, czę
ści, - 5.500 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-80-39 
VW GARBUS, 1970 r., 1285 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
oryginalny w 100%, do poprawek lakierniczych, przegląd do
09.2001 r, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/4,6-13-42 
VW GARBUS, 1970 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, + części, 
skrzynia biegów, błotniki i innne, -. 2.300 zł. Opole, tel. 
077/454-72-11 wieczorem, 0604/16-81-13 
VW GARBUS 1302,1971 r., 1285 ccm, pomarańczowy, po re
moncie blacharki I mechaniki, sprawny, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 
0609/23-79-00
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, żółty, niklowane nadproża, 
aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, - 6.500 zł. Góra, tel. 
065/543-74-60,0603/46-08-30
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, boxer, zielono-żółty, po re
moncie silnika, zawieszenia, ukł. hamulcowego i blacharki, nowy 
lakier, fotele VW Vento, poszerzone felgi t  opony zimowe, 
atrakc. wygląd, gwarancja, - 9.500 zł lub zamienię na VW Golfa
III. WTocław, tel. 071/329-03-47 w godz. 10-18, praca 
VW GARBUS, 1974 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki, nowa podłoga i progi, nowy lakier, stan b. dobry, - 5.800 
zł. Wrocław, tel. 0501/16-93-32
VW GARBUS, 1976 r., 1100 ccm, benzyna, wielobarwny, (nie
bieski, czerwony, zielony i żółty), aluminiowe felgi, welurowa 
granatowa tapicerka, sportowe fotele, -8.000 zł. Kaszczor, gm. 
Przemęt, woj. leszczyńskie, tel. 0607/54-32-74 
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, benzyna, czarny, po remon
cie kapitalnym silnika, blacharki 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
O  VW GOLF II GTI, 170 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem- 

nofioletowy, przyciem nione szyby, szerokie zde
rzaki, sportowe zawieszenie i tłum ik, fo te le  Re
caro , dużo  n ow ych  częśc i, • 10.500 z ł., te l. 
0606/44-64-62 01032811

VW GOLF, 1976 r., 160 tys. km, 110Ó ccm, benzyna, pomarań
czowy, 5-drzwiowy, przegląd do 04.2002 r.. stan dobry, -1.800 
zł. Lubin, tel. 076/847-27-73
VW GOLF 1,1977 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, po remoncie silnika i przodu blacharki, • 1.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-62-94 
VW GOLF I GTI, 1977 r„  179 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perło- 
wogranatowy, obniżony, poszerzony, 110 KM, 5-drzwiowy, RO, 
alum. felgi 15*. sportowe zawieszenie, spoilery, • 5.700 zł. Nie- 
szkowice 15, k. Strzelina, tel. 0607/55-09-63

VW GOLF 1,1977 r. po wymianie skrzyni biegów, opon przed
nich, stan dobry, • 1.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-15, * 
0603/59-24-45
VW GOLF 1,1977/82 r., 220 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, • 2.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-71-31 
VW GOLF 1,1977/83 r., 90 tys. km, 1100 ccm, niebieski, oryg. : 
lakier, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, RM, deska 
rozdzielcza, siedzenia, kompletna tapicerka, model przejścio- 1 
wy, 4 zagłówki na tylnych siedzeniach,, spoiler na tylnej klapie,
- 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-69
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, po remoncie 
blacharki, ciemne szyby tylne i tylne światła, konsola z Golfa II, . 
nowe tablice, - 3.900 zł lub zamienię na Forda Escorta w tej 
cenie. Brzeg, tel. 077/416-23-90
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, żółty, blacharka do niewielkich 
poprawek, białe zegary, przegląd do 04.2002 r • 1.300 zł lub 
zamienię na Poloneza z instalacją gazową.. Domasław, tel. 
071/311-98-33
VW GOLF 1,1978 r., 1475 ccm, benzyna, zielony metalic, alum. 
felgi, sportowy ukł. wydechowy, 4 lampy z przodu, spoiler, sze
rokie lampy tylne + silnik 16V, stan dobry, - 3.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/751-55-58
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, techn. 
sprawny, zarejestrowany, szyberdach, hak, halogeny, -1.000 zł 
lub zamienię na piłę łańcuchową spalinową. Kłodzko, tel. 
0605/37-73-41
VW GOLF 1,1978 r., 150 tys. km, 1200 ccm, diesel, szary meta
lic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, alum. felgi, przyciem
niane szyby, stan dobry, • 3.000 zł. Poniec, tel. 065/573-12-65 
po 18
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwiowy, 
hak, przegląd do 03.2002, stan dobry, • 2.100 zł. Sośnica, gm. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0603/32-49-36 
VW GOLF I, 1978 r., 1500 ccm, diesel, żółty, szeroka deska 
rozdz. i tylne lampy, nowe sprężyny, atrakc. wygląd, stan dobry,
- 2.300 zł. Sułów, tel. 0607/22-44-40 po godz. 16
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, czarny, w ciągłej eksploatacji, 
hak, - 1.600 zł. WTocław, tel. 329-01-64,0503/89-77-74 
VW GOLF I, 1978/79 r., 1100 ccm, benzyna + gaz, czerwony, 
3-drzwiowy, roczna inst. gazowa, wymieniony silnik, po remon
cie blacharki, opony zimowe, • 2.600 zł. Wrocław, teł. 
071/332-34-86 wieczorem
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, hak, -
4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99,0502/84-30-95 
VW GOLF 1,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, stan dobry, - 2.800 zł. Chomiąża, tel. 
071/317-98-75
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, alum. fel
gi, dodatkowe światło .stop*, zadbany, stan b. dobry, -1.600 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/645-61-26 
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, po wymianie 
amortyzatorów i tłumika (2 lata gwarancji), silnik i skrzynia bie
gów (5) od Golfa II, nowe opony, instalacja gazowa, spoiler, 
łapacz powietrza, sportowa kierownica, - 3.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/34-69-08,0606/78-54-64 
VW GOLF I, 1979 r., 96 tys. km, 1100 ccm, ciemny metalic, 
konsola VW Golfa II, srebrne zegary, el. antena, ciemne szyby, 
duże lampy z tyłu, szerokie zderzaki, nakładki na błotnikach, 
spoilery na progach, atrakcyjny wygląd, • 2.900 zł. Kowary, tel. 
075/718-32-32,075/761-43-88
VW GOLF i, 1979 r., 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy, nowe ta
blice, do remontu, - 1.600 zł. Łagów, gm. Zielona Góra, teł. 
0609/50-29-93
VW GOLF, 1979 r>, 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
blacharka do remontu, -1.500 zł. Miłkowice, tei. 0605/78-53-31 
VW GOLF I, 1979 r., 40 tys. km, 1500 ccm, djeseł, srebrny, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, po przeglądzie, - 3-700 zł lub Pas- 
-satTO.wersja przejściowa, Fiat 126p. Oława, teł. 071/313-86-76 
VW GOLF GTI; 1979 r., 1600 ccm, wtrysk, żółty, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, sportowa kierownica i układ wydechowy, ciemne 
szyby, spoilery, - 3.600 zł. Smołice, k. Nysy, tel. 0604/07-60-88 
VW GOLF, 1979 r., 225 tys. km, 1500 ccm, benzyna, wiśniowy, 
stan b. dobry, 3-drzwiowy, hak, sportowa kierownica, nowe ta
blice, ukł. kierowniczy, w ciągłej eksploatacji, - 1.900 zł. Sobo
ta, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-21-22 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, do 
drobnych poprawek inst. elektr, - 2.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-88-49
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel zarejestrowany, opłacony, 
aktualny przegląd, 3-drzwiowy, silnik w dobrym stanie, blachar
ka do remontu, • 2.100 z ł. '. , woj. zielonogórskie, tel. 
0501/22-36-87
VW GOLF I, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
sportowa kierownica, RO, czarna tapicerka, stan b. dobry + dużo 
części blacharskich, - 2.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-30 po 
godz. 17,075/752-27-00 w godz. 8-17 
VW GOLF, 1980 r., 230 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 5-drzwio- 
wy, nowe amortyzatory, ukł. kierowniczy i wydechowy, nowe 
opony, RO, - 4.500 zł. Lubań, tel. 075/722-53-93 
VW GOLF, 1980 r., diesel, czerwonyt - 3.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-08-59 w godz. 18-20
VW GOLF, 1980 r., 170 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty, zareje
strowany, opłacony, aktualny przegląd, bez wypadku, 3-drzwio
wy, po wymianie wielu części, stan dobry, - 4.000 zł. Pobor- 
szów, gm. Reńska Wieś, tel. 077/482-83-08 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, silnik z 1982, 
oclony w 1999 r., kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
hak, RO, - 3.500 żł. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19, 
0607/12-63-56
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VW GOLF I, 1982 r.; 1600 ccm, diesel, beżowy, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, ekonomiczny, ważny przegląd, zadbany, - 4.700 
zł. Legnica, tel. 076/723-05-36
VW GOLF, 1982 r., 1.100ccm, benzyna stan b. dobry, - 4.800 zł. 
Prusice, tel. 07.1/312r54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF I, 1982 r., 1100 ccm 3-drżwiowy, brak przeglądu, -
1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tęl. 0600/85-35-79 
VW GOLF 1,1982/83 r., 125 tys. km, 1600 cćm, diesel, czerwo
ny, oryg. szyberdach, RM, 4 zagłówki, 5-drzwiowy, biała tapi
cerka, atrakc. wygląd, stan idealny, - 5.700 zł lub zamienię na 
inny, może byó uszkbdzony. Świdnica, tel. 0603/56-54-46, 
0601/27-43-15 -
VW GOLF I,. 1983 r., 201 tys. km, 1500 ccm, diesel, srebrny 
metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, - 5.500 zł. Lesz
no, teł. 065/529-24-65
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, po wymianie amor
tyzatorów, nowy akumulator, wymienione półosie, hak, zareje
strowany, opłacone OC, ważny przegląd, stan silnika dobry, • 
4.850 zł. Opole, tel. 077/454-14-61 po godz. 19 
VW GOLF I LX, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, zielony metalic, 
model przejściowy, garażowany, po wymianie oleju, kupiony w 
komisie, 5-drzwiowy, - 4.000 zł lub zamienię na inny w tej sa
mej cenie. Radziechów, tel. 076/877-37-50 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, model przej
ściowy, 3-drzwiowy, zadbany, nowe amortyzatory, stan dobry, -
4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-65-38,0600/43-03-02 
VW GOLF, 1984 r., 1600 ccm, niebieski metalic, hak, szyber
dach, - 6.500 zł. Biskupice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-65-83
VWGOLFII, 1984/85 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, szyberdach, zadbany, garażowany, • 7.600 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-42-86
VW GOLF II, 1985 r., 200 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
automatic, szyberdach, folęle Recaro, sportowa kierownica, 
pojedyncza wycieraczka, dużo części zapasowych, - 5.000 z). 
Słubice, tel. 0601/87-75-60
VW GOLF II, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, po wymianie przekładni kierowniczej i klocków ha
mulcowych, przegląd do 21.03.2002 r., stan b. dobry, - 6.200 zł. 
Jawor, tel. 076/870-02-71 Marcin 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm. TD 4 lampy przednie, szyber
dach, alum. felgi, rejestracja do 2002 r., stan dobry, • 8.700 zł. 
Paczków, tel. 077/431-37-39 po godz. 20 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnografitowy, inst. 
gazowa, RO, 4 światła z przodu, dodatkowe światło .stop*, 
3-drzwiowy, hak, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 354-39-14, 
0605/13-16-40
VW GOLF, 1985 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości w 1991 r., pełna dokumentacja, instalacja ga
zowa z homologacją alarm, szyberdach, hak holowniczy, I la
kier, garażowany, zadbany,. - 7.500 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 _
VW GOLFj .1985/86r., 187 Tys".km, 1600 ccm, turbo D 4 lampy 
z przodu, halogeny, szyberdach, hak, plastikowe nadkola i pro- 

. gi, jasnozielone szyby, RM Blaupunkt, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd - 8.400 zł. Radków, tel. 074/871-28-39,0601/22-68-53 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, srebrny metalic, szyberdach, 
do małych poprawek lakierniczych, • 6.500 zl lub zamienię na 
Audi B3, lub inny. Niechlów, tel. 065/543-57-98 
VW GOLF II, 1986 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, techn. sprawny, garażowany, zabezpieczenia antykradzie- 
żowe i antykorozyjne, RO, nowy hak i paski, 5-biegowy, 4 re
flektory, stan b. dobry, - 9.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 4 
lampy z przodu, hak, zadbany, sprowadzony w całości, kom
pletna dokumentacja, - 8.100 zł. Brzeg, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
na białych tablicach, stan dobry, - 3.000 zł. Czepielowice, tel. 
077/415-97-43
VW GOLF II GTI, 1986 r., 221 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, spoiler, alum. felgi, sportowa kierownica i pedały, • 7.000 
zl. Kamienna Góra, tel. 075/744-10-62 
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, na białych 
tablicach, bez wypadku, - 2.000 zł. Kochanowice, woj. śląskie, 
tel. 0608/02-58-36
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 3.400 zł. Lubin, tel. 0609/35-80-38 
VW GOLF II, 1986 T., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, 
5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
• 8.200 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42,0602/79-04-72 
VW GOLF II, 1986 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, alum. felgi, szyberdach, nowe amortyzatory i sprzęgło, ob
niżony, sportowy układ wydechowy, podwójne reflektory, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wroclawj tel. 333-93-27 
VW GOLF II, 1986 r ,  130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
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VW GOLF I, 1980/81 r., 25 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, po remoncie kapit silnika i wymianie amortyzatorów, 
centr. zamek, alarm, • 3.500 zł lub zamienię na inny w tej cenie 
(z dużą pojemnością). Legnica, tel. 076/854-27-75 po godz. 19, 
0607/52-52-19
VW GOLF I GTi, 1981 r., 1800 ccm, bordowy metalic, stan b. 
dobry, garażowany, obniżony, przyciemnione szyby tylne i bocz
ne, z urzędu celnego, zadbany, kpi. dokumentacja, 4 lampy z 
przodu, • 3.400 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-76-76 
po godz. 20,0604/67-97-14
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel, zielony, techn. sprawny, 
po remoncie silnika, nowe opony i rozrusznik, szyberdach, •
2.900 zł. Dąbrowa/woj. opolskie, tól. 0601/77-00-94 
VW GOLF I GTI, 1981 r., 100 tys. km, 1800ccm, 16V, seledy
nowy pastelowy, silnik z roku 1987,139 KM, sportowe zawie
szenie Amex i Koni, sportowy układ wydechowy, aluminiowe 
felgi ATS 7 x 13, unikat, stan idealny, - 11.000 zł lub zamienię 
na kombi lub motocykl ścigacz, z dopłatą. Głogówek, tel. 
077/437-20-01
VW GOLF I, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
alum. felgi, szyberdach, RM, • 4.000 zł. Kamień, tel. 
071/315-26-43
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm,-benzyna, niebieski, po lakiero
waniu 04.2001 r., przegląd do 04.2002 r., alarm ♦ 2 piloty, sze
roki zderzak, szyberdach, ciemne szyby tylne *  żaluzja, reg. 
lusterka, obrotomierz, dodatkowe zegary, wydech 2 x fi 90, RO, 
stan b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 
0600/38-75-65
VW GOLF 1,1981 r., 1300 ccm, bordowy. 3-drzwiowy, hak, ob
rotomierz, blacharka do poprawek, • 2.300 zł. Nowogrodzioc, 
tel. 075/731-71-38
VW GOLF, 1981/82 r., 1600 ccm, diesel, zielony, stan b. dobry, 
po remoncie blacharki i malowaniu, nowe amortyzatory, sprę
żyny, opony, RM, model przejściowy, • 4.500 zł lub zamienię na 
inny lub uszkodzony. Paczków, tel. 077/431-75-32 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 1.400 zł. ., tel. 
0601/19-44-86
VW GOLF, 1982 r., 95 tys. km, 1093 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, po remoncie blacharki. pełne ubez
pieczenie OC i AC, alum. felgi (4 szt), tłumik końcowy, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Jawor, tel. 076/870-59-57

3-drzwiowy, hak, centr. zamek, alarm, 2 kpi. kluczy, • 6.700 zł. 
Wrocław, tel. 338-21-36,0604/08-46-42 
VW GOLF II, 1986 r., 110 tyś. km, 1600 ccm, diesel, biały, 900 
DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87
VW GOLF II GT, 1986/87 r„ 172 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 139 KM, 3-drzwiowy, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, fotele kubełkowe, ciemne szyby, komputer, RO, 
sportowy wygląd, stan dobry, - 9.000 zł (możliwe raty) lub za
mienię. Bogatynia, tel. 0605/73-37-07 
VW GOLF Ił, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna instal. gazowa, •
8.000 zł. Ligota Trzebnicka, tel. 071/312-33-38'
VW GOLF II, 1986/87 r., 1800 ccm, wtrysk, benzyna, ciemno
brązowy metalic, GTI, spoilery; alum, felgi, komputer, białe ze
gary, drewno, szyberdach, el. reg. (usterka’, pokrowce, 4 zagłów
ki, sportowy wydech i kierownica, sportowe pedały, szerokie 
zderzaki, centralny zamek, 4-drzwiowy, sportowy wygląd, • 7.900 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-55-47 
VW GOLF II, GTI, 1986/94 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, kolor gra
fitowy metalic, komputer, obrotomierz, sportowy ukł. wydecho-
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wy, kubełkowe fotele, alum. felgi 14*, 4 lampy z przodu, alarm, 
139 KM, - 8.900 zl. Bolków, tel. 075/741-33-40.
VW GOLF II, 1987 r., czerwony, szerokie zderzaki, szyberdach, 
5-biegowy, - 8.500 zł. Blfezczyce, tel. 077/486-83-18, 
0608/73-90-46 . .
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm; diesól, granatowy, 5-biegowy, 
podwójne reflektory, alarni, RM, stan b. dobry, • 11.000 zł, Bole
sławiec, teł. 075/736-55-18 do godz. 167 0608/61-66-73 
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, GTi, niebieski metalic, stan do
bry, centr. zamek, alum. felgi, RO, atrakc. wygląd, sportowe 
zawieszenie, - 9.000 zł. Głuchołazy, tel. 0600/30-21-31, 
077/439-38-20
VW GOLF II, 1987 r., 1600 cćm, diesel 3-drżwiowy, 4-biegowy, 
szyberdach, stan b. dobry, -.2.300 zł. Jęlenia Góra, tel. 
0609/63-96-19
VW GOLF II, 1987 r., 193 tys. km, 1800 ccro,benzyna, wtrysk, 
granatowy metalic, garażowany, zadbany, obrotomierz, kompu
ter, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, 115 KM, nowe amorty
zatory i ukł. wydechowy, przegląd do 05.2002 r, - 7.900 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, 1997 r., silnik 1,6 lub 1,8. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-61-84
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, atrakc.
wygląd, - 8.000 zł. Leszno, tel. 0600/61-81-64
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, złoty metalic,
4-drzwiowy, hak, alum. felgi, alarm, oznakowany, centr. zamek, 
atrakcyjny wygląd, - 8.500 zł lub zamienię na Daewoo Tico, Rata 
Cinquecento,. Uno lub inny (mała poj.),v Lwówek Śląski, tel. 
0601/19-66-30
VW GOLF II, 1987 r., 165 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, 
3-drzwiowy, alum. felgi 15*, 4 lampy z przodu, listwy na błotni
kach. - 9.900 zł. Miejska Górka, tel. 0501/44-92-56 
VW GOLF II, 1987 r„  110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, GTI, 
czarny, szyberdach, szerokie zderzaki, alum.'felgi 14*, 4 reflek
tory, obrotomierz, sportowa kierownica i wydech, - 9.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-50-27,0604/79-31-41 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w urzędzie celnym, - 9.200 zł. 
Prusice, tel. 071/312-53-41,312-63-41
VW GOLF, 1987 r., 1300 ccm, E, biały, 3-drzwiowy, na białych 
tablicach, - 1.400 zi. Szczecin, tel. 0503/05-57-89 
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, 16V, ciemnozielony metalic, 
moc silnika 139 KM, szerokie zderzaki, alarm, centralny zamek 
♦ pilot, RO Blaupunkt + CD *  6 głośników, 3-drzwiowy, przy
ciemniane szyby i lampy, szyberdach, el. reg. fotele Recaro, 
tuningowany, wnętrze w kolorze niebieskim, nie składak, -10.500 
zl. Wałbrzych, tel. 0608/29-38-21
VW GOLF, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, RO, ciemne szyby, garażowany, zadbany, 4 lata w 
kraju, - 6.800 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, po 95 r.. 
Wroniniec, tel. 065/543-54-45 _ ....
VW GOLF II GTD, 1987/88 r., 201 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, koła 14*. szyberdach, 
obrotomierz, 4 lampy z przodu, sportowa kierownica, szerokte 
nadkola, listwy, amortyzatory i opony na gwarancji, kompletna 
dokumentacja, - 10.200 zł. Opole, tel. 077/442-82-13 po 
godz. 20,0604/82-59-12
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, szary metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, podwójne światła z przodu, stan dobry, • 6.800 zł. 
Wrocław, teł. 0502/84-72-88
VW GOLF II, 1987/96 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy akumulator, ekono
miczny, stan b. dobry, zadbany, - 7.500 zł lub zamienię na Polo
neza Trucka, 5-osobowego. Głogów, tel. 076/834-90-28, 
0603/30-60-68
VW GOLF II, 1987/96 r., 1800 ccm, GTI, 16V, kolor śliwkowy 
metalic. obniżony, szerokie zderzaki, alum. felgi ATS CUP 15, 
białe zegary, sportowe fotele i zawieszenie, ciemne szyby, szy
berdach, wspomaganie, 4 lampy z przodu, tylna klapa pełna, 
stan dobry, • 7.000 zł lub zamienię na inny: MB 190, Sierra lub 
komputer z dopl.. Międzyrzecz, tel. 0608/53-87-06 
VW GOLF II, 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, kompu
ter, wspom. kierownicy, szyberdach, centralny zamek, stan b. 
dobry, - 8.500 żł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/664-28-08 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, szyberdach, 
stan idealny, - 9.500 zł. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, czarny, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi 15*, przyciemnione lampy, tylne lampy niebieskie, 
sportowa kierownica, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, 
szyberdach, RO +głośniki, -13.300 zł. Karpniki k. Jeleniej Góry, 
tel. 075/713-72-72
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 9.600 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/867-13-73 po godz. 18 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, klimatyzacja, centr. za
mek, el. otw. szyby, szyberdach, odcięcie zapłonu, komputer, ■ 
szerokie zderzaki, obniżony, alum. felgi, fotele Recaro, sport, 
kierownica, białe zegary, zadbany, atrakc. wygląd, -10.700 zł. 
Lubań, tel. 0607/31-50-61
VW GOLF II, 1988 r., 102 tyś. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, garażowany, aluminiowe felgi, koła zimowe, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Lubań, teł. 075/721-31-99 
VW GOLF, 1988 r., 135 tys. km, 1300 ccm, 1, biały, 3-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, zadbany, - 8.500 zł. Oława, tel. 
071/313-98-61
VW GOLF II, 1988 r., 201 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, hak, szyberdaęh, RO Kenwood, ej. otw. szyby, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe 
fotele, szerokie listwy boczne, stan b. dobry silnika, felgi stalo
we od Golfa III, - 9.800 zł lub zamienię na VW Golfa II diesel, do
20.000 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF II GTI, 1988 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, 4 lampy z przodu, szerokie zderzaki, komputer, 
fotele kubełkowe, przegląd do 06.2002 r., 5-biegowy, udoku
mentowane pochodzenie i przebieg, zadbany, - 8.900 zł. Wro
cławi tel. 071/342-42-99,071/782-88-51 
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 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
VW GOLF II, 1988/89 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, nie wyeksploatowany, oryg. przebieg, atrakc. wygląd, 
na białych tablicach, stan idealny, • 2.400 zł. Legnica, teł. 
0600/15-81-56
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, RM 
hamulce tarczowe z tyłu, 2-drzwiowy, • 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18
VW GOLF II, 1989 r., 135 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, I rej. 10.89 r., stan b. do
bry, -11.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-92-60 
VW GOLF, 1989 r., 77 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, katalizator, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, 
zadbany, przegląd do 05.2002r., stan dobry, -10.500 zł. Byczy
na, woj. opolskie, tel. 0605/61-67-86 
VW GOLF GTE, 1989 r., 101 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, syncro, quattro, ABS, 2 komputery, wspomaga
nie kier., hak, RO, -11.000 zł. Czarnowąsy, tel. 077/469-14-27 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, alarm, stan b. dobry, • 9.700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-24-50
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, RM, -10.000 
zl lub zamienię na Opla Vectra, z dopłatą do 2.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-10-84
VW GOLF II, 1989 r.. 118 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, reg. wys. pasów, alum. felgi, obrotomierz, zegar, 
plastikowe nakładki, sygnalizator niewyłączonych świateł, peł

na konserwacja, garażowany, zadbany, ekonomiczny, 5-biego- 
Wy, katalizator, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 9.900 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/742-55-30,0606/73-05-94 
VW GOLF Ił, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, GT, ciemnopana- 
towy metalic, alum. felgi, szyberdach, 5-drzwiowy, komputer 
pokładowy, ciemna tapicerka, kubełkowe siedzenia, szerokie 
zderzaki, RO, opony zimowe, - 10.200 zł. Marcinkowice, gm. 
Oława, tel. 071/302-85-17
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki, instal. gazowa, alarm, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 1.100 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel. 077/435-23-75 
VW GOLF II, 1989 r., 145 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, garażowany, RO, dodatkowe światło .stop’ , w kraju od 5 lat,
I właściciel, katalizator, komplet ̂ ół zimowych, udokum. pocho
dzenie, stan dobry, - 9.500 zł lub zamienię na VW Golfa z 
1992/93 r.. Oława, tei. 071/313-39-81 
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony akrylowy, 
stan tech. b. dobry, katalizator, ekonomiczny, atrakc. wygląd, 
radio, garażowany, serwisowany, nowe amortyzatory, zadbany,
I właściciel, kpł. dokumentacja, - 9.200 zl lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km)' 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, 
alum. felgi 14* + kpi. felg z oponami zimowymi,-RM, reg. fotel 
kierowcy, szerokie zderzaki, - 9.900 zł. Struga, tel. 
0603/52-09-39
VW GOLF II, 1989 r., czerwony, szyberdach, wspomaganie, 
5-biegowy, szerokie zderzaki,-alarm, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, RM, - 8.800 zł. Strzegom, teł,.074/855-73-03 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, granatowy/wspomaga
nie, 5-drzwiowy, 4 lampy, stań dobry, kpł. dokumentacja, dużo 
nowych części, • 10.000 zl. Strzegom, tel. 074/855-40-39, 
0608/35-17-05
VW GOLF GL, 1989 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 5-drzwio
wy, komputer, katalizator, centr. zamek, alarm. - 8.300 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-24-64, 0606/43-66-25 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny.
3-drzwiowy, oryginalny szyberdach, centralny zamek, podwój
ne reflektory, RM, skórzana tapicerka, stan dobry, - 7.700 zł. 
Wtocław, tel. 0607/28-93-15
VW GOLF II, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, sprowadzony w całości, 4 lampy z przodu, szyberdach, 
alarm, zadbany, stan blacharki, silnika i podzespołów b. dobry, 
po remoncie zawieszenia, - 9.600 zł. Wocław, teł. 071/781-85-14 
wieczorem, 0606/16-73-15
VW GOLF II, 1989/90 r., 136 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, RM stereo, bez wy
padku, oryg. lakier, 4 reflektory, el. reg. reflektory i fotele, kata
lizator, I właściciel, stan b. dobry, • 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-39-40,0601/88-01-62
O  VW GOLF II, 1990 r.f 1600 ccm, ko lor grafitowy 

metalic, 5-biegowy, wspomaganie, • 8.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026261

VWGOLFII, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, MPi, biały, 4-drzwto- 
wy, 5-biegowy, alarm, Mul-T-Lock, garażowany, zadbany.* koła 
zimowe, - 11.400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-18-80 
VW GOLF II, 1990 r, 118 tys.-km, 1600 cćm, benzyna, srebrny 
metalic,-BnlrZwiowy, 5-biegowy, alarm, RM dodatkowe światło 
.stop”, szerokie zderzaki, ciemne szyby, w kraju 7 miesięcy, 
sprowadzony w całości, • 12.000 zł. Jawor, tel. 0607/04-07-39 
VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwiowy,
4-biegowy, RM Pioneer, stan dobry, inst gazowa - 8.500 zł. 
Kobylin, tel. 062/548-13-02,0601/43-50-58
VW GOLF GT, 1990 r., 187 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
szyberdach, alum. felgi, wspomaganie kier., podgrzew. przed
nie fotele, RM, - 9.500 zł. Krotoszyn, tel. 0502/32-19-17 
VW GOLF II, 1990 r., 142 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony, 
hak, blokada skrzyni biegów, radio, oznakowany, nowy ukł. . 
wydechowy, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, 4-biegowy, stan 
dobry, -10.500 zł. Lubin, tel. 0605/25-76-94 
VW GOLF II, 1990 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, radio, halogeny soczewkowe, dodatkowe światło .stop’ , 
alum. felgi, przegląd do 05.2002 r, - 11.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-85-79,0603/98-22-65
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VW GOLF II, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, nowe 
zawieszenie z amortyzatorami, el. reg. lusterka, • 12.000 zł. 
Małowice, tel. 071/389-63-72
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, wspomaganie, 
radio, alarm, alum. felgi *  komplet felg stalowych, tylne lampy 
przyciemniane, 5-biegowy, stan dobry, - 11.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/847-74-97 wieczorem. 0603/80-64-37 
VW GOLF II, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, -11.000 
zł. WTocław, tel. 071/789-43-84,0501/47-37-01 '
VW GOLF Ił. 1990 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, 4 lampy z przodu, szy
berdach, komputer, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
podgrz. fotele, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, spor- 

• towy wydech, atrakcyjny wygląd, - 14.700 zł. WTocław, teł. 
071/357-29-41
VW GOLF CL, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, 90 KM, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, oznakowany, alarm, centr. zamek z pilo
tem, hak, RM, obrotomierz, 5-biegowy, przyciemnione szyby, 
listwy progowe i błotnikowe, stan b. dobry, zadbany, nowe sprzę
gło, ukł. wydechowy, akumulator, bębny i szczęki, klocki i tar
cze hamulcowe, - 10.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-04-00, 
0608/45-94-14
VW GOLF II, 1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, benzyna, turkuso
wy metalic, 3-drżwiowy, 5-biegowy, RM Blaupunkt, Mul-T-Lock, 
alarm, centr. zamek, 2 piloty, stan b. dobry, atrakc. wygląd, prze
gląd do 28.05.2002 r, -11.000 zł. WTocław, tel. 071/781-91-42 
wieczorem, 0601/18-13-43
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemnozielony metalićf 
techn. sprawny, do małych poprawek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, -
7.900 zł. WTocław, tel. 0601/77-87-40 
VW GOLF II, GL. 1990 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, popielaty 
metalic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO + 4 głośniki, szy
berdach, el. reg. lusterka, szerokie zderzaki, 4 lampy z przodu, 
halogeny w zderzaku, el. reg. reflektory, reguł, foteł kierowcy, 
nowe opony, sprzęgło, zawieszenie, tarcze hamulcowe, łoży
ska kół, kpł, - 11.200 zł. Wrocław, tel. 0503/18-05-11 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic. 
5-drzwiowy, - 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF GT, 1990/91 r., 105 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic, szyberdach, komputer, - 9.800 zł. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 
VW GOLF, 1990/91 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic,
3-drzwiowy, stan b. dobry, dodatki, - 11.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-71-10
VW GOLF II, 1990/91 r., 140 tys. km, 1800 ccm, grafitowy, ob
rotomierz, zegar, immobilizer, RO Pioneer, nowe opony, nowy 
akumulator (gwarancja), zadbany, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95 1
VW GOLF II SKŁADAK. 1990/94 r„ 188 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, 4-drzwiowy, instal. gazowa, przegląd do 2002 r, • 7.600 zł. 
Kobylin, tel. 062/548-13-02,0601/43-50-58 
VW GOLF II, 1990/96 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, kataliza
tor, kpi. dokumentacja, RO, szyberdach, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/83-04-12 
VW GOLF II, 1991 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 3-drzwio
wy, szyberdach, RM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-tlie- 
gowy, -12.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18,0607/0^-07-75 
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, wspomaga
nie, RM, sprowadzony w całości, II właściciel w kraju, bez wy
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padku, po przeglądzie, atrakc. wygląd, zadbany, * 9.700 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-93-37,0600/74-59-62 
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy, 
5-drzwiowy, radio, szyberdach, -12.500 zł lub zamienię na tań
szy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 cćm, biały, wspomaga
nie kierownicy, hak, szyberdach, • 12.500 zł. Stronie, tel. 
0603/26-35-67
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały,wspomaga
nie kierownicy, hak, szyberdach, - 12.500 zł. Stronie Śl., woj. 
wałbrzyskie, 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 ta
picerka, stan b. dobry, delikatna rysa z prawej strony, sprowa
dzony z Niemiec, w kraju od 5 dni, - 12.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-57-39,0604/85-41-36
VW GOLF II, 1991 r ,  116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, stan b. dobry, nie eksploatowany 
w kraju, bez wypadku, • 11.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-50-85,0600/20-22-65
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, obniżony, ciem
ne 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., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna,‘niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, nie eks
ploatowany w kraju, stan b. dobry, - 10.500 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-25-77,0602/70-18-39
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, katali
zator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w całości, I 
właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -11.300 zł. 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF GTD, 1991 r., biały, stan b. dobry, - 15.400 zł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-89 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, stan dobry, - 9.500 zł. 
Legnica, tel. 076/852-56-32
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
oryg. lakier, RO, alarm, stan b. dobry, • 11.700 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
VW GOLF, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -9.300 zł. Me- 
rzowice, gm. Prochowice, tel. 0603/91-07-44 
VW GOLF GL, 1991 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, welur, c. zamek, el. regulowane reflektory, 1 wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, - 11.500 zł. 
Brzeg Dolny, 4el. 071/317-81-19,0605/10-16-36 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, aluminiowe felgi, RO, bagażnik z 3 uchwytami na 
rowery, szeroki zderzak, po wymianie silnika, zadbany, garażo
wany, stan b. dobry + 2 opony zimowe, - 13.000 zł. Oława, tel. 
071/313-52-32,0603/91-73-38
VW GOLF II, 1991 r., 159 tys, km, 1600 ccm, turbo D, perfó- 
wogranatowy, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otwierane szyby, RO 
Betą, felgi 14*, bez wypadku, nie eksploatowany w krąu, -.13.500 
Zł. Polanicą Zdrój. teł. 0601/56-61-53 ..
VW GOLF ii,Tl991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, turbo D; srebrny 
metalic,-5rdrzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, RO, za
dbany, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, - 13.500 zł. 
Polanica Zdrój, teT. 074/869-08-3.5^
VW GOLF II, 1991 r.. 129tys. km, 1300 ccm,'Wtrysk, błękitny, 
metalic, 5-biegowy, dodatkowe światło .stop", RO, alarm, koł
paki, zegarek, obrotomierz, zadbany, garażowany, .atrakc. wy- 
ląd, I właściciel, kpi. dokumentacja, -10.000 zł. Pszenno, gm. 
widnica, tel. 074/851-91-60

VW GOLF II, 1991 r., 138 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, • 11.500 
zł. Syców, tel. 062/785-17-05,0608/05-30-70 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, bez 
wypadku, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, ty
dzień w kraju, stan b. dobry, - 10.500 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14,0607/30-88-08

A U T O  tr/jo  OP010“ 1 
SKLEP -*- SERWIS

AUDI - VW
Wrodaw, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serwis 339-82-66

VW GOLF, 1991 r., 160 tys, km, 1600 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, hak, nowe opo
ny, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan idealny, • 14.500 zi. 
Świdnica, lei. 074/851-33-88 lub, 0501/72-86-22 
VW GOLF GTI II, 1991 r., 1800 ccm, turbo, wrzosowy metalic, 
160 KM, obniżany, alum. felgi BBS, centr. zamek, szyberdach, 
kubełkowe fotele, ABS, komputer, obrotomierz, do poprawek 
elektrycznych,.- 8.900 zł. Wtocław, tel. 0601/71-69-78 
VW GOLF, 1991 r., 102 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju, stan 
dobry, -10.500 zł. V\frocjaw, tel. 344-71-32 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 

, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, RO, alum. felgi, alarm, 
bez wypadku, stan b. dobry, -11.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815^27-96
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerWony, szyber
dach, I właściciel, - 9.900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
VW GOLF, 1991/92 r., 170 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwony, 
stan b. dobry, - 11.800 zł lub zamienię. Lipniki, woj. opolskie, 
tej. 0608/72-56-19
VW GOLF III, 1991/92 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, RO, kpl.kół zimowych, 
w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, - 14.600 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
VW GOLF GL, 1991/92 r., 80 fys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 70 PS, 5-drzwiowy, bez wypadku, centralny zamek, szyber
dach, książka serwisowa, RM, b. ekonomiczny, w kraju od ty
godnia, stan b. dobry, -10.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05 
VW GOLF III, 1992 r., 106 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, oclony w całości, 
bez wypadku, -18.900 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm wspomaganie 
kier., 2-drzwiowy, -14.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-35 
VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, 
RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielona tylna ka
napa, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja stan idealny, cena • 16.600 zi. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
VW GOLF III, 1992 r., 139 tys. km, 1900 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie kierownicy, alarm, RO, kubełkowe Jotele, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, peina dokumentacja, bez 
wypadku, opłata skarbowa w cenie, stan b. dobry, - 21.000 zł 
lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, ęl. reg. lusterka, reg. reflektory, halogeny, zderza
ki w kolorze nadwozia, nie eksploatowany w kraju, stan b. do
bry, -17.300 zł. Syców, tel. 062/78^-36-81,0603/92-75-63 ~ 
VWGOLF III, 1992r„ 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia -16.500 zi. Szpro
tawa, tel. 068/376-32-07;
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ćcm. diesel, biały, wspomaganie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, nie eksploatowany 
w kraju, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 

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

O  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspom a
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 14.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026411

VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, b§z wypadku, 5-drzwiowy, w kraju 2 dni, kpi. dokumen

tacja, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, haloge
ny,eł. reg. lusterka, stan idealny, - 20.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-00-51,0503/09-95-45
VW GOLF III, 1992 r., 115 tys. km, 2000 ccm, GTi, śliwkowy 
metalic, alum. felgi, komputer, wspomaganie, elektryka, kubeł
kowe fotele, • 14.600 zł. Kotlin, tel. 0605/78-12-09 
VW GOLF Ili, 1992 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm + pilot, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, zadbany, stan idealny, - 17.600 zł 
lub zamienię, z dopłatą. Legnica, tel. 076/855-03-09 
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, ciemne szyby, do malowania, koszt 
naprawy • 500 zł, atrakcyjny wygląd - 8.000 zł + cło, na gotowo 
-13.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1992 r.t 140 tys. km, 1600 ccm, czerwień meksy
kańska, katalizator, bez wypadku, 5-drzwiowy, szyberdach, 
alum. felgi, obniżony, tłumik Remus, atermiczne szyby, szero
kie zderzaki, atrakcyjny wygląd, w kraju od 7 mies, • 12.900 zl. 
Leszno, tel. 0502/30-52-36
VW GOLF III, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, pod. powietrzna, el. otw. szyberdach, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, -16.200 zł. Lubań, 
tel. 0606/69-89-38
VW GOLF, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony me
talic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, ABS, RM, -19.500 
Zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
VW GOLF III, 1992 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, 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. 1992 r., 1900 ccm, turbo D. czerwony, -18.800 zł. 
Luboradz. tel. 076/872-85-69,0603/54-48-10 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, GT, czerwony, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry - 5:500 
DEM ♦ cło. Nowogród Bobrzański, tel. 068/327-67-45 
VW GOLF III GTD, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach el., wspomaganie, 
kubełkowe fotele, bez wypadku, nie składak, alarm, RO .♦ pilot, 
- 20.000 zł. Oława, tel. 07.1/313-0'142 '  ■ * • ~ v . .
VW GOLF lii, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, czarny,-2-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 5.300 DEM Sulików, tel. 
075/775-58-22
VW GOLF III, 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi Azev 16*, obniżony, po 
tuningu, bez wypadku, -17.900 zł. Syców. tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW GOLF, 1992 r., 132 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, szyberdach, wspom. kie
rownicy, 3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, -16.900 żł. Szczaw
no Zdrój, tel. 074/840-28-67,0603/53-31-57 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemno- 
fioletowy metalic, moc silnika 75 KM, 3-drzwiowy, centralny za
mek, wspom. kierownicy, katalizator, RM + 6 głośników, alum. 
felgi 14" ♦ 2 opony zimowe, halogeny, el. otw. szyberdach, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory z nakładkami, w 
kraju od 03.2001 r, • 18.300 zł lub zamienię na tańszy z dopła
tą. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79 
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO, 
w kraju od 9 lat, -15.000 zł. Wocław, tel. 071/368-12-99 
VW GOLF, 1992 r., 2800 ccm, kolor grafitowy, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, sportowy wygląd, instalacja gazowa, MUL-T-lock, -
16.000 zi. Wrocław, tel. 398-82-65,0601/73-18-75 
VW GOLF GT, 1992 r., 146 tys. km, 1800 ccm, czarny, skórza
na tapicerka (czarna), 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach el., 
spoiler, alum. felgi, szyby atermiczne, centr. zamek, alarm + 
pilot, RO, bez wypadku, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, możliwe raty, - 19.200 zł. Wrocław, tel. 071/328-04-93, 
0607/66-05-04
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic,
2-drzwiowy, ABS, 2xpoduszka powietrzna, alum. felgi, wspo
maganie, stan b. dobry, -14.800 zł. Wtodaw, tei. 0605/05-33-05 
VW GOLF III, 1992 r., kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, • 16.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-63-95
VW GOLF lii, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, czarny metalic, 
centr. zamek, alum. felgi, halogeny, wspomaganie, komputer, 
szyberdach, -16.500 zl lub zamienię. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, SDi, biały, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, el. reg. lusterka, halogeny, el. reg. reflektory, 5-drzwio
wy, zadbany, stan b. dobry, • 19.700 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-53-51 po godz. 20,0605/14-83-78 
VW GOLF III, 1992/93 r., 115 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, reflektory, szyberdach, -17.000 
zł. Kobylin, woj. leszczyńskie, tel. 0601/33-31-87 
VW GOLF III, 1992/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TD, czyny, 
szyberdach, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, RO, • 19.500 
zł. Oleśnica, tel. 0603/07-21-61
VW GOLF, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflektory, 
alarm, radio VW, oryg. lakier, bez wypadku, atrakc. wygląd, -
20.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-64-46,0602/67-58-35
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. fęlgi./sportowy tJumlk, 
halogeny, szyberdach,£centr. zamek, aJ»m+j)iiot.jmmobiłizer, 
kubełkowe fotele, - " i9.900 zł. lub'zamienię. Polkowice, tel. 

^604/89-03-20
VW GO.LFNI,.1992/93 r...1900 ćcm, turbo-D, czerwony; wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, .wslurowa tapicerka,
4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, w kra
ju od 2 tygodni, • 22.500 zł. Sobótka, tel. 0605/73-61 -45
VW GOLF GTD III, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, zielony 
metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, 5-drzwiowy, radio, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, halogeny, kubełkowe fo
tele, atrakc. wygląd, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
y w  GOLF, 1993r., 160 tys. km, ,1800 ccm, benzyna, niebieski,
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, 

'-17 .900  zł (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW GOLF, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D. biały,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alumJetgi, - 21.500 
zl (możliwe raty) lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kierownicy, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka 
(podgrzewane), centralny zamek, regulowana kolumna kierow
nicy, - 20.500 zl. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-24-45 

O  VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, d ie
sel, ko lor gra fitowy metalic, wspomaganie, centr.

zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, kupujący zwoln iony z 
o p ła ty  ska rb o w e j, • 17.500 z ł. R aw icz, te l. 
0605/22-90-89' 01033461 

VW GOLF l|l GTI, 1993 r., 146 tys. km, 2800 ccm, V6, perłowo
czarny, 5-drzwiowy, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, reflektory, ABS, 2 poduszki pow., 
spoilery, wydech sportowy, aluminiowe felgi, zadbany, stan b. 
dobry, - 22.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0606/97-58-11 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RO, zadbany, - 20.500 
zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37,0608/23-76-74 
VW GOLF III, 1993 r., 80 tys. km, 2000 ccm, GTi, fioletowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach,
3-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, -14.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-32-77

AMORTYZATORY 
ZAKŁAD 

REGENERACJI 
I WYMIANY 

WSZYSTKIE 
TYPY 

SAMOCHODÓW  
USŁUGI EKSPRESOWE 
Wrocław, ul. Letnia 15 

tel. 339-74-88,0-601 41 51 88
OP976737

VW GOLF III, 1993 r., 190 tys. km, 1900 ccm, dieseł, czarny, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, ha
logeny, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, 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., 141 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, per
łowoczarny, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, 2 pod. powietrz- 
ne, centr. zamek, alum. felgi 15", szeroki rant, kubełkowe fote
le, atrakc. wygląd, • 20.500 zł lub zamienię na BMW 3,5. Lwó
wek Śląski; tel. 075/782-55-11
VW GOLF III GT, 1993 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 2 po
duszki pow., ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rany szyberdach, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, • 19.500 
zł. Marcinowice, tel. 074/858-52-60,0605/53-61-67 
VW GOLF III, 1993 r., 151 tys. km, 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, eł. otw. szyberdach, alum. felgi, 5-drzwiowy, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan b. dobry, -
20.800 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71 -73, 
0604/13-21-09

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

0P994157

VW GOLF III. 1993 r., 1900 ccm, TD. czerwony, Mul-T-Lock, el. 
otw. szyberdach, właściciel niepalący, garażowany, radioodtwa
rzacz, - 21.000 zł. Pleszew, tel,062/74241-38,0600/14-72-01 
VW GOLF III, 1993 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, książka serwisowa, stan b. dobry, RM, • 16.400 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-48-86,0603/06-64-71 
VW GOLF III, 1993 r„ 139 tyś. km, 1800 ccm, granatowy meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, 
-18.500 zł. -Raszków, tel. 062/734*31-51 
VW GOLF III, CL, 1993 r„  132 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
eł. reg. reflektory, RM, rozkł. siedzenia, reguł. wys. mocowania 
pasów, atermiczne szyby, nowe opony, zadbany, kpi. dokumen
tacja, stan idealny, • 15.400 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
071/392-06-55,0503/84-98-70
VW GOLF, 1993 r., 102 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy, 
wspom. kierownicy, 5-drzwiowy, szyberdach, w kraju-od tygo
dnia, bez wypadku, - 21.100 zł. Szczawno Zdrój, tel. 
074/840-28-67,0603/53-31-57
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys.. km, 1600 ccm, bordowy, szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg; reflektory, 
immobilizer, alarm, aluminiowe felgi (5-ramienna gwiazda), ra
dio JVC + zmieniacz na 12 CD, w kraju od 5 miesięcy, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 20.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-10-58,0603/81-97-70

TULEJE !EnL0wa0UM0ŵ
PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE

REGENERACJE. SKUP, SPRZEDAŻ 
ZESTAWY USZCZELNIAJĄCE O 

ELEMENTY ZAWIESZEŃ 3
(WYSYŁKA) S

Wrocław, ul. Nyska 59 5
tel. 333-94-57. 367-35-87 w. 38

VW GOLF III, 1993 r.. 1400 ccm, czerwony metalic. zderzaki w 
kolorze nadwozia, halogeny, centr. zamek, el. otw. szyberdach 
> 17.800 zł lub zamienię na tańszy ewentualnie uszkodzony, 
np. Opel, VW, Fiat Cinquecento, Punto lub Uno, Ford Escort, 
Mercedes. Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-30-67, 
431-57-48
VW GOLF III, 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. świateł, el.-reg. lusterka, c. 
zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, welur, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 2 miesiące w kraju, stan b. 
dobry, - 15.900 zł. Turek, tel. 063/288-35-94.0604/07-57-44 
VW GÓLF. 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, el. otwierany szyberdach. aluminiowe felgi 16‘ ,

Mul-T-Lock, nowe sprzęgło, nowe amortyzatory tylne, wspoma
ganie kler., stan b. dobry, ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, -
17.300 zł. Wrocław, tel. 071/789-98-90,0608/69-44-71 
VW GOLF III, 1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, w 
Polsce od 2000 r.r 3-drzwiowy, wspomaganie, lakierowana zde
rzaki, dzielona kanapa, blokada biegów, -18.500 zł lub zamia
na na Passat, 1.9 D, kombi. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/61-49-50
VW GOLF III, 1993 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, alarm, blokada wtrysku, wspomaganie, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, kpi. opon zimowych, -
18.900 zł (możliwe raty). Wrocław, teł. 071/350-90-28, 
0605/28-71-90
VW GOLF III, 4993 r. pełna elektryka, wspomaganie, centr. za
mek, reg. kierownica, - 20.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-07-62 
VW GOLF III, 1993/94 r ,  198 tys. km, 1900 ccm, diesel, perło- 
woniebieski, w kraju od miesiąca, kpi. dokumentacja, oclony w 
całości, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, wspomaganie, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, książka serwisowa, stan idealny, 
-17.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, relingi dachowe, dzie
lona 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. otw. szyby i szyberdach, 101 PS, wspomaga
nie, centr. zamek, radio, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -
22.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-10
VW GOLF III, 1993/94 r., 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, radio, relingi dacho
we, roleta, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stoi w 
Gerlitz • 6.500 DEM ♦ cło, na gotowo • 17.000 zł. Legnica, tel. 
0603/49-82-83
VW GOLF, 1993/94 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyberdach, 
reguł, fotel kierowcy, reg. kierownica, hak, radio + CD, nowe 
opony i amortyzatory, • 19.900 zł. Leszno, Wtocław, tel. 
0502/91-64-04
VW GOLF, 1993/94 r., TDi GT, zielony metalic, obniżony, szy
berdach, serwo, ciemne szyby, alum. felgi, pełna dokumenta
cja, - 23.300 zł. Lubań, tel. 075/646-29-12,0600/54-27-26 
VW GOLF III, 1993/94 r.,; .117 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, stan dobry, RO, odcięcie zapłonu, - 17.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-17-52
VW GOLF III, 1993/94 r., 118 tys. km. 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, lakierowanie zderzaki, wyłącznik zapłonu, nowe opony, RM, 
- 16.800 zł. Milicz, tel. 071/384-17-52 
VW GOLF III, 1993/94 r., 12 tys. km, 1900 ccm, tUrbo D, perło- 
wośliwkowy, 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 
VW GOLF III, 1994 r., 2000 ccm, GTi, czarny metalic, wszystkie 
el. dodatki, a|um. felgi, RM + CD, ABS, alarm, odcięcie zapło
nu, spoilery, obniżony, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, -
21.000 zł. Chojnów, tel. 0604/82-06-‘98 
VW GOLF III GT SPECIAL, 1994 r., 115 tySv km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, 90 KM, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, el. reg. szyberdach, obrotomierz, reg. kierownica i sie
dzenia, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, dzie
lone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
immobilizer, alum. felgi książka śerwisoWa, stan idealny. Cena •
18.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-71-47
VW GOLF HI KOMBI, 1994 r., 1900 ćcm, turbo D, czarny, wspo

maganie kier., el: reg. szyberdach, centr. zamek, biokadaskrzyni 
biegów, alamf, w kraju od 8 mies., stan br dobry, - 22.500 z ł , 
możliwe raty przez komis. Legnica,Teł. 0606/49-79-90 
VW GOLF III GTD, 1994 r., 138 tyś. km,‘ 1900 ccm, turbo D, 
atramentowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
relingi dachowe, el. reg. lusterka, roleta, RO, hak, stan idealny, 
w kraju od 3 dni, - 23.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, sprowadzony w całości, ćentr. zamek, alarm, 
el. otw. szyberdach, reguł, fotel kierowcy, RM, - 22.500 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Zloty Stok, tel. 074/817-52-93, 
0604/17-92-85
VW GOLF III, 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm, biały, c. zamek, 
wspomaganie, el! otw. szyberdach, 1 właściciel w kraju, welur, 
pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, możliwość sprze
daży na raty, - 20.000 zł. Bralin; tel. 062/781-29-65, 
0603/13-97-64
VW GOLF III, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, centr. 
zamek, oznakowany, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyber
dach, blokada skrzyni biegów, • 23.000 zł (możliwe raty przez 
komis). Chocianów, tel. 0606/82-97-86 
VW GOLF III, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, biały, napinacze 
pasów, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, centr. 
zamek + pilot, alarm, serwisowany, - 20.000 zl. Kalisz, tel. 
062/766-03-86,0602/63-43-61
VW GOLF III, 1994 r., 155 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, insi gazowa, alum. felgi, wspomaganie,. 5-drzwiowy, 
szyberdach, el. reg. lusterka, zadbany, • 22.000 zł. Legnica, tel. 
0604/78-57-83
VW GOLF KOMBI, 1994 r„ 173 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, reguł, 
fotel kierowcy, alum. felgi, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, po tuńingu, atrakc. wygląd, - 28.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-72-04,0602/30-16-93
VW GOLF III, 1994 r., 124 tys! km, 1600 cćm, niebieski, 3-drzwio
wy, alum. felgi, sportowe zawieszenie i układ wydechowy, wspo
maganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, alarm, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach-, atrakc. wygląd, - 23:000 żł. Lubin, tel. 
0603/12-30-33
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, perlowoniebieski, inst. gazo
wa, nowe opony, amortyzatory i hamulce, • 22.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-65-56,0503/32-12-41
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestracja 
96 r, -19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r.; 130 tys. km, 1900 ccm, TD!, kolor grosz
kowy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kierow
nica i fotel kierowcy, hak odpinany, alarm, blokada skrzyni bie
gów, dzielona tylna kanapa, RO, 3-drzwiowy, - 21.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591-52-96
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ćcm, diesel, perłowy, I właściciel, 
bez wypadku, oryg. lakier, kupiony w salonie, serwisowany, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, alum. felgi, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, 4 zagłówki, RO, stan idealny, - 19.800 zł lub zamienię, 
(możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW GOLF III, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony, el. otw. Szyberdach, reg. kierownica, immobilizer, •
15.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-77-01 *
VW GOLF lir, BON JOVI. 1994 r.. 57 tys. km, 1800 ccm. kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, ei. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, immobilizer, RM, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, - 17.900 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Rawicz,- tel. 0603/45-52-97 
VW GOLF, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., centralny zamek, 
wspomaganie kier., 4-drzwiowy, • 26.000 zł. Sobótka, tel. 
0601/42-18-99 -
VW GOLF III, -1994 r.. ‘111 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
intercooler, I właściciel, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, - 24.500 zł. Syców, teł.062/785-36-81.0601/92-03-50 
VW GOLF III.GT, 1994 r., 150 tys. km. 1900 ccm, turbo D. kolor 
grafitowy metalic, alum. felgi 15*. centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. otw. ązyberdach, wspomaganie kier., ciemne szyby, tłumik 
Sebring, 90 KM, poduszka pow. kierowcy, garażowany, I wła
ściciel w kraju, stan i wygląd b. dobry, - 25.500 zł. Świdnica, teł. 
0603/03-70-78
VW GOLF III, 1994 r., TDI eł. reg. lusterka i szyberdach, centr. 
zamek, 4 dni w kraju, kpi. dokumentacja, - 24.500 zl. Wilanowa, 
tęl. 077/431-75-31,0606/27-19-37.
VW GOLF III, 1994 r.. 84 tys. km. 1800 ccm, "benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. reg. lusterka, centr. za
mek, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia. 4 zagłówki, 
dzielona tylna kanapa, alum. felgi, kpi. kół zimowych, zadbany, 
stan b. dobry. - 19.500 zl. Wrocław, tei. 0607/22-32-01 
VW GOLF III, 1994/95 r.( 140 tys. km. 1900 ccm; TDi, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el. reg. luster

ka, el. reg. reflektory, podgrzewane lusterka i fotele, wspoma
ganie kier., centr. zamek, atrakcyjny wygląd, w kraju od 6 mies, 
- 27.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/51-90-81 
VW GOLF III, GTI, 1994/95 r., 2000 ccm, srebrny metalic,
5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, I właściciel, kompl. dokumentacja, • 22.900 zł. 
Kępno, tel. 0604/23-37-24
VW GOLF III, 1994/95 r.. 148 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
ABS, klimatyzacja, wszystkie eł. dodatki, atrakcyjny wygląd, w 
kraju od 6 mies, - 29.500 zł. Legnica, tel. 0605/07-28-37 
VW GOLF III, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fiole
towy, pełne wyposażenie, w kraju od 6 mies., atrakc. wygląd, •
28.500 zł. Lubin, tel. 0604/57-82-37 
VW GOLF KOMBI, 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm, butelko
wa zieleń, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, stan b. do
bry, - 17.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
VW GOLF GT, 1994/95 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
alum. felgi OZ, centr. zamek, alarm ♦ pilot, wspomaganie, el. 
otw. szyby, halogeny, reflektory jak w VW Golfie IV, białe zega
ry, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, atrakc. wygląd, stan 
techn. J>. dobry, - 27.900 zł. Unikowice. gm, Paczków, tel. 
077/431-63-78
VW GOLF, 1994/95 r., 82 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster
ka, el. otwierane szyby, szyberdach, 2 poduszki ppw., alumi
niowe felgi 15" BBS, regulowana kierownica; kubełkowe fotele, 
zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, serwisowany, stan b. 
dobry, -19.300 zł. Wrocław, teł. 071/357-89-90 
VW GOLF III, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, czerwony,-śtan 
idealny, szyberdach, wspomaganie, 3-drzwiowy, książka serwi
sowa, garażowany, zadbany • 21.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/57-94-46
VW GOLF III CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalio, katalizator, ABS, alum. felgi, centr. zamek, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, wspomaganie, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, immobilizer, kpi. dokumentacja, • 28.200 zł lub 
zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF III, 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, dieseł, zielony, 
wspomaganie, immobilizer, 5-drzwiowy, obrotomierz, centr. za
mek, spoiler, w kraju od 5 dni, stan b. dobry, 2 elem. do lakiero
wania, kpi. dokumentacja, - 22.800 zł (możłiweraty). Bralin, tel. 
062/781-25-19; 0602/26-90-03
VW GOLF III, 1995 r., 1400 ccm, czerwony, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, el, otw. szyberdach, wspomaganie, bez wypad
ku, garażowany, -22.400 zł. Gostyń, teł. 065/572-06-05 
VW GOLF III; 1995 r., 76 tys! km, biały, 3-drzwiowy, -17.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-39-15,0609/63-75-20 
VW GOLF III, 1995 r., 68 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, sprowadzony w całości, alarm, centr. zamek, Immobilizer, 
wspomaganie, - 21.000 zł. Jordanów Śląski, tel. 071/316-12-46, 
0603/10-06-65
VW GOLF III, 1995 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
wersja Pink Floyd, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, wspomaganie kier., bez wypadku, 4 zagłówki, stan ide
alny, - 23.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
VW GOLF III, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby (x4), el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, welurowa tapicerka, kupujący 
Zwolniony z  opłaty skarbowej - 18.900 zł.- Krotoszyn* tel. 
062/722-05-30,0602/15-39-55
VW GOLF KOMBI, 1995 r„  160 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, Wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach el., sprowadzony w całości, obrotomierz, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 26.200 zł. Krotoszyn, tei. 
062/722-00-13 po godz, 17 V
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 1900 ccm, TDi, biały, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, relingi, wspomaganie,'c. zamek, halogeny, 
lewy bok do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 23.500 zł. Kuczków, tel. 062/741-86-77,0603/64-75-58 
VW GOLF III, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, szyberdach el., immobilizer, zderzaki 
w kolorze nadwozia, hak, RO, - 22.500 zł. Oława. tel. 
071/313-24-96,0605/05-74-13
VW GOLF III, 1995 r.; 1600 ccm, benzyna, czerwóhy, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyberdach, zadbany, - 22.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-24-56,0605/06-74-13. - ~ ..
VW GOLF (II, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, Zielony metalic,
5-drzwiowy, immobilizer, stan idealny, - 20.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25,0602/60-39-67
VW GOLF III KOMBI, 1995 r.,-135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, nie eksplo
atowany w kraju, alum. felgi, - 25.200 zł. Sobótka, tel. 
071/316-23-18
VW GOLF III VARIANT, 1995 r., 123 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
zielony metalic, intercooler, I właściciel, wspomaganie, centr. 
zamek,'el. otw. szyberdach, alum. felgi, białe zegary, roleta, 
relingi dachowe, reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan b. dobry, - 25.600 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63^
VW GOLF, 1995 r., 2800 ccm, benzyna, V6, czarny metalic, 
pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
alum. felgi 17*, ciemne szyby, sprowadzony w całości, atrakc. 
wygląd, - 22.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/27-29-75 
VW GOLF III, 1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie elektr., te
lefon, RM, klimatyzacja, webasto koloru antracyt, bez pośred
ników, pełna dokumentacja, wersja amerykańska, • 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek z pilotem, obrotomierz, 
alum. felgi, immobilizer, dodatkowe światło .stop*, oznakowa
ny, CD z RDS + 6 głośników (z pilotem), garażowany, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 25.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0604/59-24-04
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 miesiące, stan b. do
bry, - 24.900 zł. Bolesławiec, tel. 0600/85-95-23 
VW GOLF III, 1995/96 r ,  1900 ccm. TDI szyberdach. 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi, sprowadzony w całości, serwisowany, 
stan b. dobry, - 20.800 zl. Janków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-82,0606/49-19-53
VW GOLF III, KOMBI, 1995/96 r., 176 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony metalic, roleta, hak, relingi dachowe, immobilizer, 
centr. zamek, RO, szyberdach, wspomaganie, • 25.400 zł. Lu
bin, tęl. 076/842-53-85,0605/73-48-49 
VW GOLF III KOMBI. 1995/96 r., 125 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D 2 pod. powietrzne, wspomaganie, alum. felgi, komplet kół zi
mowych, bez wypadku, I właściciel,- 24.500 zl. Miękinia, tel. 
071/317-87-27,0601/15-54-50
VW GOLF III, 1995/96 r.. 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, w 
kraju od tygodnia, wspomaganie, poduszka pow, - 17.200 zl 
(zwolnienie z opłaty skarb.), środa Śląska, tel. 0600/37-40-75 

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, 071/317-25-54 01031531

O  VW GOLF III GTI EDITION, 1996 r., perłowoczar- 
ny, klimatronic, wspomaganie, ABS, pełne wypo
sażenie el., kpi. kół zimowych, atrakc. wygląd, 
pilne, • 27.900 zł. Wrocław, tel. 0601/53-48-4^ 
81013321

VW GOLF III, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic.
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el.
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otw. szyberdach, kubełkowe fotele, oje eksploatowany w kraju, 
- 24.600 zł lub zamieniana VW T4. Głogów, teL 0503/0045-62, 
0602/65*47-99 “  .. '
VWGOLFIłl, 1096 r,, 145 tys. km, 1800ccm, benzyna, grana
towy, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., kubełkowe fotele, 
RM, komplet opon zimowych, - 26.5,00. .^Jelen ia  Góra/ tel. 
075/755-03-51 po godz. >7,0801/56-58-52 
VW GOLF, 1996 r., 130 tys. kfh, 1800 ccm, granatowy metalic, 
klimatyzacja, wspomaganie, otwierany dach, • 23.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 075/783-35-29, 
0601/22-87-72
VW GOLF III, 1996 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo O, fioletowy 
metalic, bogate wyposażenie, intercooler, - 26.000 zł (możli
wość rat przez komis). Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
VW GOLF III, KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, TDi, błękitny metalic, 
wersja Bon Jovi, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, - 30.000 zł. Kowary, tel. 0604/13-56-41, 
075/761-32-41
VW GOLF III, 1996 r., 87 tys. km, zielony metalic, 2-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby„Mul-T-Loek, centr. zamek, - 23.000 
zł (możliwe raty lub zamiana). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
VW GOLF, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebieski, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, immo
bilizer, - 27.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW GOLF III, KOMBI, WARIANT, 1996 r., 125 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, czerwony, bez wypadku, RM, telefon, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, 3 dni 
w kraju, sprowadzone z Niemiec, stan idealny, - 24.900 zł. So
bótka, woj. wrocławskie, tel. 0604/14-21-23,0604/29-95-43
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VW GOLF III, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, 
wspomaganie kier., centr. zamek *  pilot, poduszka powietrzna, 
alarm, el. otwierany szyberdach i szyby, RO, kompletna doku
mentacja, - 23.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-62-01, 
0502/30-63-31
VW GOLF IM, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, klimatyza
cja, centr. zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, zderzaki w kolo
rze nadwozia, Mul-T-Lock, - 20.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/854-43-20 po godz 18,0606/82-01-22 
VW GOLFGTI, 1996 r., 83 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perlowo- 
czarny, obniżony, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
otwierany dach, fotele Recaro, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/841 -99-77 po godz. 20,0601/77-13-57 
VW GOLFKOMBI, 1996 r., 82 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
2 poduszki pow., ABS, wspc/maganie, w kraju od 3 dni, - 22.300 
zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15
VW GOLF III, 1996/97 r., 1600 ccm, perłowosrebrny,-5-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyber
dach, podgrzewane fotele, radio, białe zegary, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 24.000 zł. Lubin, tel. 076/842-50-36 
VW GOLF KOMBI, 1996/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szy
berdach, el. roleta bagażnika, relingi dachowe, nowe opony ♦ 
opony zimowe, książka serwisowa, stan teGhn. idealny, • 22.900 
zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
VW GOLF III, 1997 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor gra
fitowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, alarm, immobilizer, centr. za
mek, tylne lampy przyciemniane, zderzaki w kolorze nadwozia, 
kpi. opon zimowych, • 30.500 zi. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-95-27
VW GOLF III, 1997 r„ 86 tys. km, 1400 ccm, biały, centr. za
mek, alarm, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, - 23.000 zł lub zamiana. Jarocin, tel. 0605/56-02-89 
VW GOLF III, 1997 r., 84 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowozielo
ny, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, białe 
zegary, ciemne lampy tylne, oryg. RO, w kraju od roku, | właści
ciel, immobilizer w kluczyku, kpi. dokumentacja, książka serwi
sowa, garażowany, - 36.000 zł lub zamienię na VW Passata lub 
Audi 80 B4 TDi kombi. Kluczbork, tel. 077/418-48-93, 
0600/37-61-22
VW GOLF III, 1997 r, 98 tys. km, benzyna, granatowy, 4-drzwio
wy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby przednie, halogeny, 2 pod. powietrzne, RO RDS, alarm, 
nowy rozrząd, opony zimowe i letnie, - 23.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-64-49 po godz. 20,0602/81-06-62 
VW GOLF III, 1997 r., 40 tys. kra, 1800 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, Odrzwio
wy, immobilizer, - 25.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25, 
0602/60-39-67
VW GOLF III, KOMBI, 1097 r„ 107 tys. km, 1900 ccm, tur^o D, 
zielony, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, hak, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, relingi dachowe, alum. felgi, ąiarm, haloge
ny, el. otw. szyberdach. Mul-T-Lock, 2 lata w kraju, - 33.000 zł 
lub zamienię. Wtocław, tel. 071/354-48-79 wieczorem 
VWGOLF III FAMILY, 1997 r., 78 tys. km, 1900 ccm, TDi, 90 KM 
bez wypadku, 4 poduszki pow., klimatyzacja, automatic, tem
pomat,-oryg. radio, relingi dach., stań idealny, - 34.500 zł. Wto
cław, tel. 071/321-77-57,0608/17-96-55 
VW GOLF III, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic. wersja Family, sprowadzony w całości z Niemiec w 1997 
r., kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 4 poduszki pow., im
mobilizer, centr. zamek, szyberdach, 4 zagłówki, garażowany, 
zadbany, r 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52, 
0606/35-83-25
VW GOLF III, 1997 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, fiole
towy, 2 poduszki pow., wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, lam
py od Golfa IV Jooker, nie eksploatowany w kraju, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-12-20
VW GOLF IV, 1997/98 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 PS, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, c. zamek ♦ pilot, alarm, alum. felgi 16*0, fotele 
.Recaro*, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, stan b. dobry, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, • 41.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
VW GOLF IV, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, SDi, biały, 3-drzwio- 
wy, 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 DEMJub 32.300 zł (na gotowo). Legnica, tel. 
0607/35-47^1
VW GOLF IV, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowonie- 
bieski, ABS, klimiatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, im
mobilizer, I właściciel, - 42.900 zł., tel. 0608/35-65-12 
VW GOLF III, 1998 r., 56 tys. km, 1900 ccm. SDi, biały, kombi, 
ABS, RO, wspomaganie kier., roleta, immobilizer, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 30.500 zł (zwolnieniez opłaty skarb.). Kęp
no, tel. 062/781-27-03,0606/49-89-13 
VW GOLF IV, 1998 r„ 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny meta
lic, 3-drzwiowy, 110 KM, ałum. felgi, wspomaganie kier., immo
bilizer, oryginalny RO, blokada skrzyni biegów, 4 pod. powietrz
ne, ABS, bez wypadku, - 41.500 zł. Łęknica, gm. Żary, tel. 
0601/77-40-54
VW GOLF IV, 1999 r., 10 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny,
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, ei. otw. szyber
dach, centr. zamek, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, -
47.000 zl. Lubin, tel. 076/849-30-26
VW GOLF IV, 1999 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowo
zielony • ciemny, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, kupiony w Polsce, I właściciel, •
49.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50
VW GOLF IV, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 3-drzwiowy, - 53.000 zł. Świętko 63, gm. Kłodzko, tel. 
074/871-43-75

VW GOLF IV VARIANT, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI, 100 
KM, perłowoczerwony, klimatronic, el. reg. lusterka i szyby, centr. 
zamek, alarm, antynapad, kupiony w Polsce, stan idealny, -
61.900 zł, Wtocław, tel. 0608/55-22-66 
VW GOLF, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 115 
KM, alum. felgi 15*, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 071/346-43-15, 
071/341-66-33 po 17
VW GOLF IV, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowo- 
biały, wspomaganie, el. reg. świateł, reg. kierów., RM + oryg. 
nagłośnienie, alarm, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, 
ABS, alum. felgi, atrakc. wygląd, I właściciel, z salonu w Pol
sce, bez wypadku - 39.500 zł. Wrocław, tel. 0605/85*35-26 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielony 
metalic. 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby (4), eł. reg. lusterka, centr. zamek, - 44.900 zł. Leszno, 
tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
VW JETTA, 1980 r., 230 tys. km, 1439 ccm,"benzyna, zielony 
metalic, stan dobry, • 2.200 zł. Nowa Cerekwią, gm. Kietrz, tel. 
077/485-17-01 po godz. 20
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, przegląd do
11.2001 r., bez korowi, szyberdach, RM, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry <• 1.650 zł. Oława, tel. 071/303-07-91, 
0807/72-02-46
VW JETTA, 1982 r., 300 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżowy 
metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowy akumulator, 
hak, - 4.500 zł. Lubań Śl., tel. 075/646-12-95,0607/76-80-65 
VW JETTA I, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy,
2-drzwiowy, po Wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, filtrów, 
stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, ekonomiczny, -
6.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03,0501/57-68-28 
VW JETTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-biegowy,
4-drzwiowy, hak, • 7.500 zł. Minkowice Oławskie, tel. 
071/318-61-41
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, hak, spro
wadzony w całości, ekonomiczny, zadbany, stan b. dobry, - 6.400 
zł lub zamienię na Mercedesa 207 busa, diesla, w tej cenie. 
Jelenia Góra, tel. 0601/15-71-08 
VW JETTA, 1§86 r., 1600 ccm, benzyna, biały, RO, 5-biegowy,
4-drzwiowy, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
0606/53-74-95,0604/49-93-59
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, el. reg. luster
ka, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, • 6.500 zl lubza- 
mienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/72-41-52

'  VW JETTA, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
klimatyzacja, centr. zamek, alarm, obrotomierz, zderzaki w ko
lorze nadwozia, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW JETTA II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, 4-drzwiowy, 4-biegowy, zadbany, garażowany, kpi. doku
mentacja, nowe opony, I właściciel, - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/84-03-75
VW JETTA, 1988 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna,'biały, 
instalabja gazowa, zadbany, garażowany, - 9.700 zł lub zamie
nię na działkę w okolicy Wrocławia. Wocław, tel. 071/365-72-53 
rano, 071/348-00-87 wieczorem
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VW JETTA GT, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metajić, alum. felgi, ABS, centr. zamek, ciemne szyby,
4-drzwiowy, wspomaganie, komputer, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewane, podłokietnik, szy
berdach, zadbany, dużo nowych części, • 9.500 zł lub zamie
nię. Zgorzelec, tel. 075/777-80-46 po godz. 15,0605/60-31-95 
VW JETTA, 1988/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, szero
kie zderzaki w kolorze nadwozia, gażnik sterowany elektronicz
nie, duży bagażnik, nowy akumulator, na gwarancji, po wymia
nie przegubów i innych części zawieszenia, kpi. dokumentacja, 
nowe amortyzatory, - 9.700 zł. Wtocław, tel. 0501/94-46-55 
VW JETTA, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny meta
lic, komputer, kubełkowe fotele, RM, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
szerokie zderzaki, atrakc. wygląd, - 9.000 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-79-79,0602/15-56-34 
VW JETTA, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor grafi
towy, ABS, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele, 5-bie
gowy, hak, 4-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 782-69-85
VW JETTA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
szyberdach, el. reg. reflektory, oryginalny lakier, bez wypadku, 
I właściciel, stan b. dobry, - 13.900 zł. Domanowiće, tel. 
071/312-87-00
VW JETTA SKŁADAK, 1991 r. po remoncie silnika, przegląd do
11.2001 r, - 4.000 zl. Osetna, tel. 075/544-44-47 
VW JETTA, 1991/92 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, eł. 
reg. reflektory, szerokie zderzaki, nakładki na progi, serwiso
wany, - 13.800 zł. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA, 1991/92 r., 132 tys. km, 1800 ccm, czerwony, szy
berdach, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, 
reguł, fotele (góra-dół), RO ♦ 4 głośniki, welurowa tapicerka, 
zadbany, stan ogólny b. dobry, -12.200 zł lub zamienię na Escor- 
ta 1.4. Paczków, tel. 077/431-78-26 
VW JETTA, 1991/92 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szerokie 
zderzaki, alum. felgi, • 11.000 zł. Rudna, tel. 0603/11-13-62 
VW JETTA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, szerokie 
zderzaki, nowy wydech, stan b. dobry, -11,200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-35-14
VW LUPO, 1998 r., 66 tys. km, 1700 ccm, SDI, niebieski, el. 
otw. szyby, - 26.000 zł lub zamienię na Golfa IV. Lubin, tel. 
076/844-49-73,724-06-94
VW LUPO, 1998/99 r., 15 tys, km, 1400 ccm, wtrysk 16V, perło- 
woniebieski, el. otw. szyby, immobilizer, wspomaganie, ABS, 
zderzaki, lusterka i tapicerka w kolorze nadwozia, alum.-felgi, 2 
poduszki powietrzne, sprowadzony z Niemiec,. na chodzie*, 
po przeglądzie technieżnyra, - 26.900 zl. Kalisz, tel. 
062/502-32-25,0603/69-19-06 -
VW NEW BEETLE, 1999 r., 26 tys. km, 2000 ccm, czarny, bo
gate wyposażenie, • 53.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 13 tys. km, 2000 ocm, czany, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, ESP, ASR, EDS, centr. za
mek + pilot, alarm, RM oryg., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
bez wypadku, nie eksploatowany zimą, stan idealny, kpi. doku
mentacja -61.900 zł. Opole, tel. 0608/37-73-31 
VW PASSAT, 1976 r. po remoncie blacharki i malowaniu, inst. 
gazowa, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-23-03 
VW PASSAT, 1977 r., 1600 ccm, zielony, 5-biegowy, 4-drzwió- 
wy, poszerzone felgi, dużo części zamiennych, -  1.200 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Prusice, tel. 0600/18-72-50 
VW PASSAT, 1978r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy, 3-drzwio
wy, przegląd do 12.2001 r, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -
1.800 zł. Wtocław, tel. 0601/71-69-78 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, szyberdach, po 
remoncie blacharki I malowaniu, przegląd do 12.2001 r, • 2.700 
zl. Oleśnica, tel. 071/398-74-85 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, niebieski metalic. alum. 
felgi, relingi dachowe, szyberdach, ekonomizer, - 3.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/591-15-18,0602/83r00-67 
VW PASSAT SEDAN, 1980 r., 1600 ccm, diesel ważny prze
gląd (do 12.2001 r.), • 1.400 zł. Ruda Sułowska, gm. Milicz, tel. 
0503/75-30-83
VW PASSAT KOMBI, 1982 r„ 1600 ccm, diesel, biały, hak, bla
charka do małych poprawek, 5-biegowy, RM, - 3.300 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/784-31-13,075/784-30-97 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, biały, blacharka do 
małych poprawek, w ciągłej eksploatacji, stan silnika b. dobry, •

2.400 zł łub zamienię na Fiata 126p albo Poloneza, do 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-54-40; 327-47^0 
VW PASSAT, 1982/83 r., 1600 ccmł biały, garażowany, sprowa
dzony w całości, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, zadbany, prze
gląd do 06.2002 r., stan b. dobry, nie wymaga napraw, - 3.600 zl 
lub zamienię. Paczków, tel' 077/431-69-82 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.( 400 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
szary, szyberdach, 5-biegowy, hak, RO, po wymianie oleju i fil
trów, W ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 5.200 zl. Żagań, tel. 
0600/42-35-78
VW PASSAT KOMBI, 1983/84 r ,  1600 ccm. diesel alum. felgi, 
hak, skórzana tapicerka, szyberdach, - 4.800 zl. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/816-04-95
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.V 1600 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwioWy, 5-biegowy, RO, howe opony, akumulator, przeguby 
i silnik, blacharka, w b. dobrym stanie, reguł, fotele, gaażowa- 
ny, atrakcyjny wygląd, -  5.600 zł łub zamienię na Fiata 126p, 
Opla Kadetta, VW Golfa, Forda,. Skodę, Renaulta itp., Leszno, 
ter. 065/54(M2-17V" . v 
VW PASSAT KOMBI, 1084 r., 202 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnobeżowy, RO, garażowany, 5-biegowy, hak, nowe amorty
zatory i hamulce, przegląd do 05.2002 r, - 5.300 zł. Lubsko, tel 
068/372-07-85
VW PASSAT KOMBI, 1084 r. stan dobry, na białych tablicach • 
000 DEM. Mojesz, tel. 075/780-20-04,05Q2/67-28-28 
VW PASSAT, 1085 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, ozna
kowany, hak, -6.000 zł. Świebodzin, teł. 0501/55-11-18 
VW PASSAT, 1085 r., 172 tys! km, 1600 ccm, benzyna, beżowy, 
model przejściowy, szerokie zderzaki, szerokie lampy tylne,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan techniczny b. dobry, • 5.900 zł. 
Wtocław, tel! 071/325-43-84,0606/94-81-66 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, żółty, 
na białych tablicach, stan b. dobry - 800 DEM. Żary, tel. 
0503/01-64^20
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, biały, stan b. 
dobry, 5-biegowy, relingi dachowe, hak, 5-drzwiowy, zadbany, 
przegląd do 04.2002 r., kpi. dokumentacja, - 8.500 zł. Wińsko, 
tel. 071/389-89-57
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny meta
lic, relingi, rolety, hak, 4-biegowy, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 1.000 DEM. Jelenia Góra, tel: 0609/63-96-19 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 16Ó0 ccm, diesel] - 9.800 zł lub 
zamienię na mniejszy. Lubiąż, tej. 971/389-74-40 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 173.tyś. km, 1800 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, bezwypadkowy, oryg. lakier, sprowadzony 
wcałości w96r., kpi.dokumentacja, 5-biegowy, RO, jasna, we
lurowa tapicerka. roleta, szerokie listwy i zderzaki, nadkola pla
stikowe z przodu, wymienione tylne reperaturki błotników, kloc
ki hamulcowe, szczęki tuleje wahaczy, opony, olej, filtry, stan 
dobry - 6.800 z l Paszowice, tel. 076/870-14-63,0603/28-71-42 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, 5-biegowy, relingi dach, - 7.400 zł. Prusice, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
stan siłnika.b, dobry, roleta bagażnika, obrotomierz, katalizator, 
alam, spoilery, szerokie zderzaki, oryginalny szyberdach, -
5.500 zł. Trzebnice, woj. legnickie, tel. 0603/21 -42-98 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1600cćm, benzyna, 
metalic, techn. sprawny, na obcych tabl.«1.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-7Ź-15 ' - : :
VW PASSAT, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, pełny wtrysk, sza
ry metalic, 5-biegowy, szyberdach, hak, szerokie zderzaki, ro
leta bagażnika, trzecie światło .stop*, obrotomierz, katalizator, 
stan b. dobry, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-46, 
0605/32-11-46
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel model przej
ściowy, szyberdach, szerokie zderzaki, relingi dachowe, stan 
opon dobry, stan ogólny b. dobry, - 8.500 zł. Góra, teł. 
065/543-34-28
VW PASSAT, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, stan techn. dobry, • 9.000 zł. Lubin, teł. 076/847-52-49 
po godz. 16
VW PASSAT, 1987 r., 30 tys. km, 1600 ccm, diesel blacharka i 
lakier po kapitalnym remoncie, silnik po remoncie, - 9.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0605/11-54-04
VW PASSAT KOMBI, 1988 r ,  1600 ccm, turbo D, czerwony, 
model przejściowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, RM, pokrow
ce, dzielona tylna kanapa, ekonomiczny, szerokie zderzaki, 
sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, gaa- 
żowany, nowy akumulator, atrakc. wygląd, stan idealny, - 8.500 
zł. Kamienica, tel. 077/431-79-56,0606/48-91-65 
VW PASSAT, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, el. otw. szybadach, RM ♦ 4 głośniki, pokrowce, stan b. do
bry, ekonomiczny • 11.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-00-88 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy rriStalic, nowy model, inst. gazowa, centralny zamek, 
alam *  pilot sprowadzony wcałości, stan b. dobry, -12.300 zł 
iub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 342-83- TO
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VW PASSAT, 1988/89 r., 201 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, 7 lat w kraju, I właściciel, RO, oznakowany, 
dodatkowe zabezpieczenie, - 9.900 zł. Lubin, tel. 076/749-75-38 
VW PASSAT GT SEDAN, 1988/89 r., 177 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, eł. otw. szyberdach, szerokie listwy, inst. gazowa, 
nowe alum. felgi, komputer, wspomaganie, centr. zamek, atrakc. 
wygląd, po wymianie tacz i klocków hamulcowych, pasków, 
płynów hamulcowych i silnikowych, amortyzatorów, pompy i 
hamulca ręcznego, 115 PS, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-35-83,0502/98-65-81

O  VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, ko lor gra fitowy 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, • 13.800 zł lub zamienię. Żary, 
u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026291

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 SEDAN, 1989 r„ 217 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, eł. reg. reflektory, el. szyberdach, Mul-T-Lock, hak, 
- 9.900 zł. Wrocław/teł. 0609/40-22-74 
VW PASSAT, 1989 r./230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty 
metalic, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, hak, RO, • 10,500 
zł lub zamienię na tańszy ♦ dopłata, stan techn. b. dobry. Wro
cław, tel. 071/793-52-52,0608/89-13-78 
VW PASSAT CL, SEDAN, 1080/00 r., 175 tys. km, 1800 ccm, 
srebrny metalic, katalizator, hak, szyberdach, RO Beta, antena 
do telefonu komórkowego, reguł. wys. mocowania pasów, ater
miczne szyby, pokrowce, 5^biegowy, zadbany, garażowany, 
przegląd do 01.2002 r, • 12.000 zł. Nysa, tel. 077/431-03-28, 
0600/82-25-72
VW PASSAT KOMBI, 1080/00 r., 1600 ccm, wtrysk, śnieżnobia
ły, wspomaganie, cóntr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi da
chowe, roleta bagażnika, 5-biegowy, RM, kpi. dokumentacja, 
podłokietnik, dzielona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, •
10.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0608/68-16-42 
VW PASSAT SEDAN, 1089/90 r., 141 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kola grafitowy metalic, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, 
halogeny, 4 zagłówki, lakierowane zderzaki, bez wypadku, 
alam, oznakowany, blokada skrzyni biegów, kpi. dokumenta
cja, - 12.900 zl. Wtocław, tel. 071/788-15-03,0501/12-56-09 

O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r ,  1600 ccm, turbo  D, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 18.900 zl lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l.  068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026521

VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
limuzyna, wspomaganie, centr. zamek, szybadach, el. reg. re- 
flektory, reguł. wys. mocowania pasów, RO, hak, immobilizer,

dużo nowych części, -18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075^734*73r41 
wieczorem . .
VW PASSAT, 1990>„ 199 tys. km, 1900 ccm,, diesel, bi^ły. el. 
otw. szyberdach, RM, ałum. felgi + drugi komplet, wspomaga
nie, alarm, welurowa tapicerka, - 16.500 zł. Chróścina Nyska, 
gm. Skaoszyce, tel. 077/431-85-39 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 250 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alam, hak, 
stan b. dobry, • T5.000 zł. Legnica, tel. 0601/54-12-43 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., RO,.spoiła, zielone 
szyby, -14.500 zł. Leszno, tel. 0605/06-94-90 
VW PASŚAT KOMBI, 1990 r ,  1800 ccm, morski metalic, hak, 
wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, relingi dachoWe, 
roleta, centralny zamek, alam + pilot, Mul-T-Lock, RM, nie skła
dak, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, dodatkowe światło 
stopu, gaażowany, 'odcięcie zapłonu, stan b. dobry, -15.500 
zł. Leśna, tel. 075/724-24-36,0604/75-99-52 
VW PASSAT KOMBI, GT, 1990 r.. 150 tys. kmj 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, sprowadzony w 2000 r., centr. zamek, el. reg. 
lusterka, relingi dachowe, halogeny, komputer, 4 zagłówki, hak, 
szeroka" listwa, szyberdach, -. 15.500. zl. Namysłów, tel. 
0608/68-37-31
VW PASSAT, 1990 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony w całości, -
12.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-52-30 ..
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, alam, komplet kół zimowych, stan b. dobry, -12.500 
zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15
VW PASSAT SEDAiy, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, yyelurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne sie
dzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, zadba
ny, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośników, - 16.400 zł. Wto
cław, tel. 350-07-55,0601/79-15^61'.
VW PASSAT GL KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
by i szybadach, el. reg. lusterka, relingi dachowe, roleta, welu
rowa tapicerka, RM, termotronic, tempomat, w kraju od tygo
dnia, • 19.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
VW PASSAT, 1991 r., 184 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, Wspomaganie, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, alarm, alum. felgi, halogeny, stan b- dobry -
18.500 zl lub zamienię na uszkodz. Lubań, tel. 075/724-13-04, 
0602/87-91-90
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 170 tys. km,. 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, stan b. dobry, > ,18.800 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, kola grafitowy 
metalic, stan b. dobry, -14.600 zł. Brzeg, tel. 077/469-70-90 
VW PASSAT KOMBI GL, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szy
berdach, hak, relingi, RM, welur, I właściciel, stan b. dobry, -
20.400 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-84,0608/31-47-32 
VW PASSAT, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, kupiony w salonie w Polsce. I właściciel, bez 
wypadku, -15.500 zł. Kalisz, tel: 062/769-12-18.0605/69-48-82 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 83 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
badowy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie kia., centr. 
zamek, relingi, stan b. dobry, • 20.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80,074/867-65-86
VW PASSAT KOMBI, 1991 r ., 175 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
biały, katalizator, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 4 za
główki, el. reg. reflektory, RO Beta, bez wypadku, I właściciel, w 
kraju od 1995 r, • 15.900 zł. Kowary, tel! 075/718-31-38, 
075/761-52-75
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 18 ccm, benzyna, kola • kość 
słoniowa, automatic, szyberdach, sprowadzony w całości, -
14.500 zł. Legnica, tel. 076/887-86-12
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, centralny zamek, wspomaganie kia., relingi dacho
we, sprowadzony w całości, stan idealny, bez wypadku, I wła
ściciel, • 19.200 zł. Leszno, teł. 065/520-74-90,0608/22-25-46 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r„ 175 tys. km, 1600 ccm, TDi, kolor 
śliwkowy metalic, welurowa tapicerka, relingi dachowe, wspo
maganie kier, • 15.500 zl. Łubków, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI, T991 r„ 160 tys. km, 1800 ccm/benzyna, 
czerwony, wspomaganie, centr.- zamek, szybadach, -12.900 zi 
lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431-75-08, 
431-78-88
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, RM, wspomaganie, el. reg. reflektory, • 15.000 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-10-83
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony metalic, relingi dachowe, roleta, wspomaganie kia., 
centralny zamek, -14.800 zł. Sobótka, tel. 0601/42-18-99 
VW PASSAT GT, 1991 r., 126 tys. km, 1800 ccm, pałowocza- 
ny, bez wypadku, I właściciel, pełne wyposażenie, stan b. do
bry, - 16.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52,0604/14-16-85 
VW PASSAT, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, wspomaganie, cenfr. zamek, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, - 13.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
centr. zamek, alarm, alum. felgi, -16.000 zł. Szczodre, gm. Dłu
gołęka, tel. 0602/45-07-82
VW PASSAT, 1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, limuzyna, po remoncie silnika, - 16.000 zl. Świdnica, 
tel. 0601/57-76-45
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany 
szybadach, -16.900 zł. Walidrogi, tel. 077/464-46-05 
VW PASSAT, 1991 r., 148 tys. km, 1800 cćm, zielony, I właści
ciel, książka serwisowa, stan idealny, • 14.800 zł. Wałbrzych,' 
tel. 074/842-47-23,074/846-17-13 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, diesel, kremowy, wspo
maganie kier., szyberdach, ABS, - 12.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-53,0607/74-91-17
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 139 tys. km, 1800 ccm, biały, el. 
otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, RM Grundig, zadba
ny, I właściciel w kraju; -12.900 zł. Wtocław, tel. 0608/09-31-95 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm. diesel, czerwony, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyberdach, alu
miniowe felgi, hak, -16.500 zł. Wtocław, tel. 0602/32-53-04 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 94 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
morski metalic, oryg. hak, wspomaganie kier., dzielona tylna 
kanapa, RO, zadbany, oryg. przebieg, kupiony w salonie w kra
ju, -19.500 zł. Wtocław, tel. 071/789-97-75
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VW PASSAT KOMBI, 1901/02 r., 204 tys. km, 1900ccm, diesel, 
biały, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany 
szybadach, 4 zagłówki, relingi dachowe, el. reguł, reflektory, 
el. reguł, lusterka, immobilizer, RM, roleta bagażnika, -18.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-81-99 wieczaem, 0601/56-07-77 
VW PASSAT, 1991/92 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, sedan, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
badach, bez wypadku, welurowa tapicerka, ABS, zdazaki i lu
sterka w kolaże nadwozia, atrakc. wygląd, zadbany, stan ide
alny. • 14.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW PASSAT, 1991/92 r., 107 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
techn. sprawny, wspomaganie, oryg. hak, kpi. dokumentacja, 
RM, podwójna blokada zapłonu • 17.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-29-91,0605/05-84-06
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, bez wypadku, w Polsce od bm., zwolnie
nie z opłaty, - 18.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
VW PASSAT GL, 1991/92 r„ 2000 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyber
dach, el. reg. reflektory, lampy soczewkowe, immobilizer, welu

rowa tapicaka, spoiler, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -14.600 
zl (możliwe raty lub zamiana). Nysa, tel. 077/431-64-46, 
0602/67-58-35 #
VW PASSAT KOMBł CL, 1991/92 r., 1800 ccm, biały,1 pełne 
wyposażenie, - 13.200 Zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, relingi dach., RM, alarm, centr. za
mek, 4 zagłówki, blokada zapłonu, kpi. dokumentacja, hak, za
dbany, blokada tylnych drzwi - 14.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411 -17-58,0502/69-23-93
VW PASSAT, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm,'zielony metalic, -
14.300 zl. Garwolin, woj. siaadzkie, tel. 0602/15-84-85 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
wersja Arriva, centr. zamek + piloL wspomaganie, el. otw. szy
berdach, hak, alam, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, 
zadbany, -17.000 zł. Leszno, tel. 0604/36-90-52,0607/20-34-60 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyberdach, 
RO, relingi, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, opła
ta skabowa w Cenie, stan b. dobry, - 15.800. zł lub zamienię. 
Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 - 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, 16V, kola grafitowy 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja, komputer, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, -
17.500 zł lub zamienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT G-60 KOMBI SYNCRO, 1992 r.,195 tys. km, 1800 
ccm, turbo E, granatowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie el., szyberdach, skaa, ABS,'aluminiowe felgi, Mul-T-Lock, 
podgrzewane fotele, - 22.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-52-72 
VW PASSAT VARIANT, 1992 r., 144 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic. tydzień w kraju, oclony, relingi dacho
we, alum. felgi, welurowa tapicerka, wspomaganie, radio + CD, 
roleta,- el. otw. szyberdach, - 18.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-35-43
VW PASSAT KOMBŁ 1992 r„ 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, relin
gi dachowe, roleta bagażnika, 4 zagłówki, obrotomierz, hak, I 
właściciel, w kraju od pół roku, kupujący zwolniony z opłaty ska- 
bowej, -16.900 zi lub zamienię na tańszy (VW Golf II). Kobyla 
Góra, tel. 062/731-71-65 po godz. 19 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r„ 140 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
czany metalic, inst gazowa, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek ♦ pilot, szyberdach, alam, blokada skrzyni biegów, we
lurowa tapicerka, stan dobry, - 18.300 zł. Legnica, tel. 
076/857-03-42,0502/66-94-19
VW PASSAT KOMBI, 1992 r ,  177 tys. km, 2000 ccm, biały, ka
talizator, bogate wyposażenie, stan b. dobry, - 19.000 zł. Lesz
no, tel. 065/526-28-51
VW PASSAT, 1992 r,, 1900 ccm, diesel, niebieski, centr. za
mek, wspomaganie, sprowadzony, nie zarejestrowany, • 17.500 
zł. Leszno, teL 065/527-12-86 w godz. 9-17,0609/45-99-56
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VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 150 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
bordowy metalic, • 6.000 DEM ♦ cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r„  109 tys. km, 1600 ccm,TDi, kolor 
perłowoczany meta, centr. zamek, wspomaganie kia., klima
tyzacja, ciemne szyby, składana tylna kanapa, spoiler tylny, 
żaluzja, dodatkowe światło .stop*, fabrycznie wzmocniona wer
sja, oszczędny, 61/100 km w mieście, bez wypadku, zadbany, 
serwisowany, - 21.500 zł. Opole, tel. 077/457-37-05, 
0603/10-23-73
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 151 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, 5-biegowy, immobilizer, ABS, alarm, 
RM ♦ 4 głośniki, relingi dach^-stan tech. b. dobry, - 15.500.zł 
lubZamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31. 0604/36-3W5 ^ 
VW PASSAT, 1992r, 160 tys. kra, 1800 ccm, wtiysk, biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, roleta bagażnika, re- 
Tingi dachowe, alum. felgi 15*. radie, - 14.800 zł. Rawicz, tel. 
0604/34-83-75
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kola grafitowy metalic, wspomaganie, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, el. otw. szyberdach, el- reg. reflektory, 4 zagłówki, 
stan b. dobry, w kraju od 2 tygodni, kpi. dokumentacja, - 20.500 
zł. Sobótka, tel. 0604/78-63-41
VW PASSAT GL, KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kola maski metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspoma
ganie, wszystkie el. dodatki, relingi dachowe, roleta, atermicz
ne szyby, RM, welurowa tapicerka, sprowadzony z Niemiec, 3. 
dni w kraju, stan idealny, - 19.300 zł. Sobótka, woj. wrocław
skie, tel. 0604/14-21-23, 0604/29-95-43 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. lusterka i reflektory, relingi dach., zdazaki w kolorze nad
wozia, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 15.400 zł. 
Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. reflektory, relingi dachowe, RM, zabezp. przed kradzieżą, •
16.300 zł lub zamienię na naczepę. Zebrzydowa, tel. 
075/736-21-52,0607/20-73-87
VW PASSAT, 1993 r., 152 tys. km, 2000 ccm. 115 KM, biały, 
serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
radio, książka serwisowa, roleta, do sprow. z Niemiec, .na cho
dzie* - 4.200 DEM + cło i transport. Wrocław, teł. 0502/53-21-62 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00529 www.autogielda.com.pl)
VW PASSAT SEDAN, 1993 r„ 123 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony, sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, właściciel niepalący, jasne wnętrze, bogate wy
posażenie, stan idealny, - 22.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/774-16-53
VW PASSAT, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana- 
towo-perłowy, wspomaganie, centr. zamek, alam, el. reg, lu
sterka, el. otw szyby, tamotronik, alum. felgi, udokum. pocho
dzenie, reg. kiaownica, w kraju od 19996 r, I właściciel, stan b. 
dobry, - 19.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-33 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86,0601/58-20-80
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 1900 ccm. diesel, ciemńografito- 
wy, termotronic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, konserwacja, obrotomiaz, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, sprowadzony, niereje- 
strowany, bez wypadku, - 20.500 zł. Lubań, tel. 075/646-47-15, 
0606/11-35-80^ ,
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 240 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy, wspomaganie, alam, immobiliza, RO + 4 głośniki, 
ciemne szyby, relingi dachowe, roleta, 4 zagłówki, ekonomicz
ny, zadbany, - 21.000 zł. Lubin, tel. 076/841-55-55, 
0605/61-23-24
VW PASSAT KOMBI, 1903 r.. 170 tys. km, 1000 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, we
lurowa tapicerka, • 21.000 zł lub zamienię, (możliwe raty). Pacz
ków, tel. 077/431-75-08,431-78-88 
VW PASSAT ARIVA, 1003 r., 115 tys. km, 1000 ccm, turbo D, 
czany metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
wspomaganie kia., półklimatyzacja, welurowa tapicerka, reg. 
kierownica i wys. mocowania pasów, gaażowany, RO, • 21.600 
zł. Rawicz, tel. 065/546-19-27
VW PASSAT VR6, KOMBI, 1993 r., 128 tys. km, 2800 ccm, czar
ny metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, relingi dachowe, 
roleta, wszystkie el. dodatki, bez wypadku, klimatronic, szero
ka listwa, alum. felgi, nie eksploatowany wkraju, stan idealny, -
23.000 zl lub zamienię na tańszy. Sobótka, tel. 071/316-26-51, 
0600/58-62-89
VW PASSAT, 1993 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDi, 90 KM, czer
wony, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec (pól roku temu), 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, oryg. radio, stan idealny, •
21.000 zł. Wtocław, tel. 071/321-77-57,0608/17-96-55
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 146 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. reflektory
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1 szyberdach, 4 zagłówki, reguł fotel kierowcy, alarm, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-74-06,0501/81-01-49
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 113 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kolor śliwkowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, wszystkie el. dodatki, szyberdach, RM z RDS, relingi 
dachowe, roleta, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, wersja 
Trend, sprowadzony z Niemiec, 3 dni w kraju, stan idealny, -
23.000 zł. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 0604/14-21-23, 
0604/29-95-43
VW PASSAT GL, 1993/94 r., 118 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, model przejściowy, 7 lat w kraju, 
wspomaganie, ABS, e^ otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RM + pilot, kpi. kół zimowych, •
23.500 zł lub zamienię na tańszy. Świdnica, tel. 0602.'76-87-49 
VW PASSAT SEDAN. 1994 r., 135 tys. km. 1900 ccm, cz<my, 
centralny zamek, eł. otw. szyberdach, halogeny, RO ♦ głośniki, 
aluminiowe felgi .Borbet T \  była taksówka, - 8.300 zł. Legnica, 
tel. 076/857-03-42
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 200 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
akrylowobiały, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, 2 poduszki 
pow., centr. zamek, alarm, kpi. dokumentacja, serwisowany, 
sprowadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, - 28.000 zł. 
Legnica, tel. 0605/40-00-98,0607/73-86-58 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 143 tys. km, 1800 ccm, biały, kpł. 
dokumentacja, I właściciel,-oclony w całości, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, re
lingi dachowe, RMatereo, stan b. dobry, - 20.900 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 -  
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 19 tys. km, 1800 ccm, niebieski, 
model przejściowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 2 
pod. powietrzne, alarm, immobilizer, RM, • 22.500 zł. Smolna 
84, gm. Oleśnica, tel. 071/398-88-81 po godz. 20,0605/65-95-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
relingi dachowe, roleta, alum. felgi, zdejmowany hak, podgrze
wane, el. reg. lusterka, w kraju od 2 dni, stan idealny, - 29.800 
zł. Głubczyce, tel. 077/485-62-16,0604/24-04-56 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 197 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały,
2 poduszki pow., ABS, el. otwierany szyberdach, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm *  pilot, roleta bagażnika, relingi 
dachowe, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, RM Panasonic, I 
właściciel w kraju, - 26.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-67-04, 
0607/46-08-57
VW PASSAT VARIANT, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
zielony metalic, model przejściowy, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, eł. reg. lusterka, alum. felgi, 4 zagłówki, dzielona ka
napa, - 26.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 117 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, bez wypadku, centr. za
mek, RM, szyberdach, w kraju od 2 dni, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, - 25.900 zł iub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TD, czar
ny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, szyber
dach, relingi, roleta, c. zamek, ks. serwisowa, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 26.500 zł. Kuczków, tel. 
062/741-86-77,0603/07-95-52
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 125 tys. km, 1900 ccm. TDi, czer
wony, ABS, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, relingi da
chowe, alum. felgi, • 28.000 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-65-17,0603/48-30-59
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 135 tys. km, 1900 ccm, TDi. 115 
PS, kolor śliwkowy metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, kpł. dokumentacja, atrakc. wygląd, -
32.500 zi. Sobótka, tel. 0602/55-43-77
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDI, czer
wony, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, relingi 
dachowe, ABS, wspomaganie, hak, bez wypadku, stan b. do
bry, • 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspom: 
kierownicy, ABS, centralny zamek, relingi dachowe, roleta ba
gażnika, w kraju od 4 lat, kpi. dokumentacja, • 25.500 zl (możli
we raty lub przeż komis). Wałbrzych, tel. 074/843-43-65 
VW PASSAT GT, KOMBI, 1994 r., 164 tys. km, 2000. ccm, kołor 
śliwkowy metalic. klimatyzacja, ABS, centralny zamek + pilot, 
alarm, RM, alum. felgi, relingi, roleta, wspom. kierownicy, hak, 
el. reg. lusterka i reflektory, sprowadzony w całości, - 25.000 zł 
lub zamienię na diesel, bus, van, kombi. Wałbrzych, tel. 
074/842-17-36,0604/13-80-65
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 80 tys. km, 1800 eon, benzyna, 
niebieski metalic, szyberdach, RM, roleta bagażnika, - 28.500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-89-67
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 130 tys. km, 18Ó0 ccm, benzy
na, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, haloge
ny, bez wypadku, stan b. dobry, - 23.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, reguł, fotele, stan b. 
dobry, • 20.900 zł Wrocław, tel. 071/310-71-38,0606/60-13-92 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 146 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
zielony, wspomaganie kier., centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, roleta, RM, el. otw. szyberdach, - 27.800 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-85-64,0604/17-22-89
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 142 tyś. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, alarm *  pilot, immobilizer, - 23.900 zł. Leszno, tel. 
065/571-22-88,0607/38-00-40
VW PASSAT KOMBI .BIKER’ , 1995 r „  100 tys. km, 1800 ccm, 
kolor stalowy metalic, ABS ♦ serwo, 2 poduszki powietrzne, szy
berdach 3-stopniowy, RM Beta, reg. fotel kierowcy, 4 zagłówki, 
dzielona tylna kanapa, podłokietniki, ęł. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, roleta, relingi, haik (na gwarancji), książka serwisowa, 1 
właściciel) - 28.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-72-77- 
VW PASSAT, ,1995 r:, 1900 ccm, turbo D limuzyna, RM, alarm, 
Mul-T-Lock, pełne wyposażenie el., centralny zamek, serwo, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 25.600 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od 1999 roku, udokumentowane po
chodzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, 
lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, - 22.500 
zł lub zamienię na tańszy, może być uszkodzony. WTocław, tel. 
0601/70-76-45,071/348-26-11
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 115 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
90 kM, granatowy, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, centr. zamek, RO Beta, zdejmowany hak, kpi. doku
mentacja, - 29.000 zł. Zduny, tel. 0604/41-72-06 
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
granatowy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, ABS, klimatyzacja, roleta, alarm, radio, relingi, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, - 30.500 zł. Kłodzko, teł: 
074/647*23-97
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 134 tys. km.-1900-ccm, TDi, 
perłowobiały. wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach,
2 poduszki pow., ABS, relingi dach., roleta, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 28.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77
VW PASSAT, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granato
wy metalic, ABS, RM, centr. zamek, poduszka pow., klimatyza
cja, centr. zamek, relingi dachowe, wspomaganie, - 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, re ling i, stan dobry, • 25.300 
zl. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 84017711

VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
fitowy metalic, 110 KM, ABS, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, klimatyzacja, -
32.000 zł. Leszno, teł. 0605/69-32-77 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r„ 210 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 
pełne wyposażenie, stan idealny, w kraju od 25.01.2001 r, -
33.500 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 72 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
czarny, pełne wyposażenie, stan tech. idealny, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/28-05-90 '
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy

by, el. reg. lusterka, relingi, 2 pod. powietrzne, hak, RO, - 32.500 
Zł. Wocław, tel. 071/348-14-96
VW PASSAT, 1997 r., 160 tys. km, 1781 ccm. benzyna, zielony 
metalic, stan b. dobry, garażowany, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, centr. zamek - 42.000 zł ♦ faktura Vat Strzegom, tel. 
074/855-54-95
VW PASSAT B 5,1997 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, abs, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alarm, RM, garażowany, serwisowany, 
kupiony w salonie, blokada skrzyni biegów, - 42.000 zł. Gło
gów, tel. 0603/87-86-54

' VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, kli
matyzacja, RO, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 45.000 
zł. Kluczbork, tel. 0607/19-07-88 
VW PASSAT, 1997 r., 102 tys. km. 1600 ccm, benzyna, grana
towy, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, immobilizer, el. reg. 
reflektory, RM, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, serwisowany, garażowany, - 42.000 zł. Legnica, 
tel. 076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B5,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, I wła
ściciel, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka 
i szyberdach, centr. zamek, alarm ♦ pilot immobilizer, oznako
wany, RM Kenwood + zmieniacz CD ♦ 8 głośników, alum. felgi 
15', stan idealn, - 43.000 zł lub zamienię. Legnickie Pole, tel. 
076/858-21-00,0606/42-07-27
VW PASSAT, 1997 r., 1900 ccm, TDi 110 PS, zielony metalic, 
model z grudnia, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 4 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + pilot welur, stan 
idealny, do lakierowania 4 elementy,. na chodzie’ , 2 dni w kra
ju, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 44.500 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
VW PASSAT B5,1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
zielony metalic, I właściciel w kraju, 4 poduszki pow. (całe), cli
matronic, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi
cerki, - 53.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesla. Pacz
ków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95 
VW PASSAT B5.1997 r., MTM kupiony w salonie, I właściciel, 
pełne wyposażenie, • 46.900 zł. Wałbrzych, tel. 0604/40-47-11 
VW PASSAT, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 110 kM, 
perłowowiśniowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właściciel, 
serwisowany, stan idealny, - 54.000 zł. Wałbrzych, tei. 
0602/74-09-74
VW PASSAT, 1997/98 r., 68 tys. km, 1600 ccm, zielony, ABS, 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby (4), komputer, radio
odtwarzacz, aluminiowe felgi, - 42.000 zł lub zamienię na kom
bi. WTocław, tel. 0607/10-76-99 
VW PASSAT, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, biały, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, ałum. felgi 16*. grill Kamei, • 49.000 zł 
łub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0603/64-64-14 
VW PASSAT, 1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny, kli
matyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, alarm 
*  pilot 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, im
mobilizer, automatic, garażowany, • 46.500 zł., tel. 
061/292-02-40,0604/31-66-99
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Leszno, tel. 065/543-27-29, 
0603/75-51-40
VW PASSAT B5. KOMBI. 1998 r.. 52 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, • 58.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
VW PASSAT SEDAN, 1998 r., 72 tys. km, 1900 ccm, kołor wi
śniowy, TDI, ABS, 4 poduszki powietrzne, RO ♦ CD, pełne wy
posażenie elektryczne, centralny zamek, dwa zabezpieczenia, 
alum. felgi *  opony zimowe, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
55.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-34-28 po godz. 18, 
0601/05-19-98
VW PASSAT, 1998 r., 92 tys: km, 1900 ccm, srebrny metalic, 
TDI, moc silnika 110 KM, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobi
lizer, - 50.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08,0602/50-33-20 
VW PASSAT, 1998 r., 81 tys. km, 1900 ccm, czarny metałic, 
TDI, moc silnika 110 KM, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
skóra, RO, immobilizer, 4 el. otw. szyby, centralny zamek ♦ pi
lot, - 54.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08,0602/50-33-20 
VW PASSAT B 5,1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wyposażenie 
elektr. reg., bez klimatyzacji, 4 zabezpieczenia, ABS, RO firmo
wy, opony zimowe, -  44.000 zł lub zamienię na inny, do 30.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-18-46,0501/95-00-35 
VW PASSAT, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony, I 
właściciel, bez wypadku, serwisowany, ABS, 2 pod. powetrz- 
ne, klimatyzacja, książka serwisowa, pełna elekfón., podłokiet
nik, welurowa tapicerka ♦ opony zimowe Micheiin, lodówka w 
schowku, - 54.000 zł. Opole, tel. 077/474-68-85,0502/55-65-03 
VW PASSAT. 1999 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, czarny, I rej. kwie
cień 2000, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyzacja, RM, 
immobilizer, centr. zamek, pełna el., stan b. dobry • 55.000 zł. 
Opole. tel. 077/453-08-43.0608/43-64-49 
VW POLO, 1978 r., 215 tys. km, ,1085 ccm, czarny, stan bla
charki i silnika dobry, przednie zawieszenie nowe, zarejestro
wany, przegląd do 04.2002r., dużo nowych części, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/63-41-91
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, czerwony, nowy akumulator, amor
tyzatory, sprzęgło i pompa paliwa, halogeny, tylna szyba ogrze
wana, zadbany, stan dobry, - 2.200 zł. Owsianka, teł. 
071/311-84-16,0501/38-53-35
O  VW POLO, 1981 r., 950 ccm inst. gazowa, RM, stan 

dobry, -  2.700 z ł. Rawicz, te l. 065/545-41-45, 
0503/31-11-13 01033401

VW POLO, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan b. do
bry, nowe opony, - 3.400 zL Prusice, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
VW POLO, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, garażowany, nowe 
opony, inst. gazowa (7 i/100km), stan b. dobry, przegląd do
03.2002 r., dodatkowo skrzynia biegów, półosie, alternator, roz
rusznik, reflektory przednie, • 5.000 zł. Zbąszynek, woj. zielo
nogórskie, tel. 0608/22-27-65
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, inst. gazowa w 
miejscu koła zapasowego, hak, - 4.700 zł lub zamienię. Miero
szów, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny meta
lik, stan dobry, - 3.800 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO KOMBI FOX, 1985 r., 1100 ccm, biały, kpł. doku
mentacja, katalizator - 850 DEM. Pęcherzew, tel. 063/214-10-21, 
0609/59-27-48
VW POLO COUPE, 1985 r., 140 tys. km, 1035 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-biegowy, boczne plastiki, stan dobry, • 4.000 
Zł. Gryfów Śl., tel. 0606/58-24-36 
VW POLO, 1985 r., 180 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
katalizator, garażowany, tylna szyba ogrzewaha, zadbany, stan 
dobry, • 4.700 zł. Opole, tel. 0503/97-13-86 
VW POLO, 1985 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna,- złoty me
talic, stan dobry,'- 4.900 zł lub Zamienię. Paczków, tel. 
077/431-75-08,431-78-88
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 5.900 

z łJ u b  za m ie n ię . Ża ry, u l.  O k rze i 9, te l.  
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026501

VW POLO, 1986/87 r., 1035 ccm, czerwony, oryg. lakier, bez 
wypadku, tapicerka w kolorze nadwozia, RM, kpł. dokumenta
cja, kołpaki, zadbany, garażowany, stan idealny, - 5.400 zł lub 
zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93 po godz. 20, 
0608/49-74-01
VW POLO KOMBI, 1987 r., 84 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, w kraju 4 lata, stan dobry, • 5.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-91-24
VW POLO ĆOUPE, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, na białych 
tablicach, radio, stan techn. b. dobry, zadbany, cena 900 DEM. 
Gubin, tel. 0607/12-57-62
VW POLO SEDAN, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, po wymianie 
łożysk, nowe amortyzatory, oryg. lakier, stan b. dobry, - 5.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Michałowice, gm. Lubsza, tel. 
0503/84-86-50,077/411-90-08
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, za
dbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie wy
maga napraw, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-10, 
0603/75-17-15
VW POLO, 1988 r., 164 tys. km, 1050 ccm, czerwony, sportowa

kier., welurowa tapicerka, immobilizer, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Opole, tei. 0604/79-00-72
VW POLO FOX, 1988 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 7.800 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
VW POLO, 1988 r., czerwony, RO, stan b. dobry -1.200 DEM. 
Słubice, tel. 0609/63-83-84
VW POLO FOX, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, kołor wiśniowy, 
stan dobry, - 7.200 zł. Wocław, tel. 071 n 83-96-94 
VW POLO GT, 1988/89 r., 160 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony 
metałic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, alum. 
felgi, dzielona tylna kanapa, zielone szyby, - 7.700 zł. Pieńsk, tel. 
075/775-50-31 wewn. 388
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, - 6.000 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
VW POLO COUPE, 1989r„ 109 tys. km, 1000 ccm, ciemnoszary 
metalic, na białych tablicach, zadbany, stan techn. b. dobry, cena 
1200 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
VW POLO FOX, 1989 r., 1000 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 1.350 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
VWPOLOĆOUPE, 1989/94 r., 104 tys. km, 1043 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-biegowy, szyberdach, RO, garażowany, kie
rowca niepalący, kpł. dokumentacja, nowe filtry, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-52-15 
VW POLO COUPE, 1989/94 r, 122 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, centr. zamek, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory, 
szyberdach ♦ opony zimowe, 4 głośniki, przegląd do 05.2002 r., 
po przeglądzie, • 8.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-20-75, 
0603/46-75-48
VW POLO FOX, 1990 r., 190 tys. km, benzyna, pomarańczowy, 
poj. skokowa 1272 ccm, pełny wtrysk, komputer, sprowadzony w 
całości, - 9.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-21-25,741-50-27 
VW POLO, 1990 r., 135 tys. km, 1045 ccm, wtrysk, czarny, kata
lizator. • 7.800 zł. Turek. tel. 0608/88-12-55 
VW POLO COUPE, 1990 r., 100 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, tur
kusowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, hak, bez wypadku, 
garażowany, - 12.500 zł. Zerniki Wlk„ tel. 071/316-57-62 po 
godz 18
VW POLO KOMBI, 1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, alarm, katalizator, stan dobry, • 11.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-31-23,0607/75-60-90 
VW POLO, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, radio, katalizator, nowe opony, garażowany, -11.000 
zl. Henryków, tel. 074/810-50-33 w. 34, (po 15) w. 31, 
0603/78-27-07
VW POLO FOX, 1991 r.. 1000 ccm, wiśniowy metalic, 2-drzwio
wy, • 9.500 zł. Janków, tel. 062/751-10-65 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1043 ccm, benzyna, srebrny, tapicer
ka materiałowa, roleta bagażnika, • 8.400 zł lub zamienię na busa 
maxi, możliwa mała dopłata. Kłodzko, tel. 074/867-32-51, 
0609/06-63-10
VW POLO, 1991 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna katalizator, -
8.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-14-28 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja. -10.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/388-87-96,0601/56-57-30 
VW POLO KOMBI, 1992 r ,  1100 ccm, srebrny metalic, stan b. 
dobry, zadbany, centr. zamek, garażowany, I właściciel, • 11.300 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-76-76 po godz. 20, 
0604/67-97-14

O  VW POLO COUPE, 1992 r., 1000 ccm, ko lor mor- 
ski, 5-biegowy, stan idealny, • 12.600 zł lub zamie
n ię . Żary, u l. O krze i 9, te l.  068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026621 

VW POLO KOMBI, 1992 r., 69 tys. km, 1400 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, dzielona tylna kanapa, zarejestrowany, stan silni
ka i karoserii b. dobry, 3-drzwiowy, -12.700 zł. Iłowa Żagańska, 
tel. 068/377-42-24
VW POLO G-40,1992 r, 97 tys. km, 1300 ccm, turbo po tuningu, 
alum. felgi, • 12.800 zł. WTocław, teł. 0602/87-30-99 
VW POLO COUPE, 1992 r., 82 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
szyberdach, el. reg. światła, 5-biegowy, książka serwisowa, stan 
b. dobry, bezwypadku, -10.500 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, 
0602/36-81-48
VW POLO FOX, 1992/93 r., 140 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, odony, książka serwisowa, bez 
wypadku, - 13.900 zł. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 
071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
VW POLO COUPE, 1993 r., 76 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, czer
wony, światła przedwmgielne, szyberdach, el. reg. reflektory, 
bagażnik, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -11.800 zł. Namy
słów, teł. 077/410-11-46,0602/26-27-08 
VW POLO, 1993 r., 95 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wypadku, na. 
białych tablicach; stan idealny, - 3.500 zir Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
VW POLO COUPE. 1994 r . 49 tys. km, 1400 ccm, biały, stan 
idealny, -12.000 zł. Iłowa, teł. 068/374-26-24,0603/57-38-56 lub 
Niemcy. 0049/17-34-08-97-94
VW POLO, l994r.,99.tys. km, 1000 ćcm, granatowy, • 12.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 0606/63-16-29
VW POLO FQX, 1994 r., 63 tys. km, 1100 ccm, turkusowy, 
3-drzwiowy, immobilizer, atrakc. wygląd, • 10.000 zł. Bolesławiec, 
tei. 075/734-54-87
VW POLO III, 1994 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, poduszka pow., serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach. 4 zagłówki, reguł, kierownica, alum. felgi, RM, za
bezpieczenie, - 21.000 zl. Sława, teł. 068/356-67-14, 
0605/07-46-86
VW POLO COUPE, 1994 r., 81 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-biegowy, z salonu, oznakowany, alarm, RO, regulacja świa
teł, garażowany, stan b.' dobry, - 13.800 zł. Ziębice, tel. 
0606/64-65-76
VW POLO, 1995 r., 114 tys. km, zielony, 2 pod. powietrzne; reg. 
kier., RO z RDS, -16.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/47-47-40 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, el. otw. szyby;- .19.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
VW POLO, 1995 r., 78 tyś. km, 1100 ccm, benzyna, biały, nowy 
model, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW POLO, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 4-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, bez wypadku, wszystkie el. dodatki, I 
właściciel, ABS, wspomaganie, - 19.500'zł. Księginice, tel. 
071/317-00-90,0602/79-40-47
VW POLO, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, zielony, 3-drzwiowy, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, immobilizer, obro
tomierz, blokada zapłonu, aluminiowe felgi 15", książka serwi
sowa, atrakcyjny wygląd, w kraju od 3 lat, i właściciel, -18.500 
zł.Lasodce, tel. 065/533-82-53,0503/99-30-32 
VW POLO, 1995 r., 50 tys.-km, 1300 ccm, benzyna, niebieski, 2 
pod. powietrzne, el.otw. szyby, 5-drzwiowy, RM, serwisowany, 
garażowany, stan,b. dobry, - 20 000 zł. LUbiri, tel. 076/84&51-00, 
0601/55-33-28 •
VW POLO, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna,' perłowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek, 
RO, kupiony w salonie, -19.500 zł. Łubnice, tel. 062/784-71-33 
VW POLO, 1995 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, radio, zadba
ny, - 18.800 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
VW POLO, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, perłowozielony, wspo
maganie kier., el. reg. światła, nowe opony *  zimowe, w kraju 
od 3 miesięcy, stan b. dobry, -18.500 zł. Śdnawka Średnia, tel. 
074/871-52-51
VW POLO, 1995/96 r., 59 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, reguł, kierownica, immobilizer, centr. za
mek, książka serwisowa, rok w kraju, stan b. dobry, -19.300 zł. 
Wrocław, tel. 0501/80-52-66
VW POLO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony metalic,
5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, RO, kupiony w salonie, 1. 
właścidel, bez wypadku, opłata skarbowa w cenie, stan b. do
bry, - 23.300. zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-20-58.0604/68-33-44
VW POLO CLASSIC. 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie kierownicy, RO fabryczny, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, centralny zamek, dod. światło .stop’ , 
kupiony w salonie, 1. właściciel, bez wypadku, pełna dokumen
tacja ♦ książka serwisowa, opłata skarbowa w cenie, stan b. 
dobry, - 26.000 zl. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
O  VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1400 ccm, czerwo

ny, kupiony w  salonie w  Polsce, serwisowany, I

w łaścicie l, wspom aganie, eł. otw. szyby, alarm, 
im mobilizer, centr. zamek, RM stereo, welurowa 
ta p ic e rk a , s ta n  id e a ln y , • 27 .900  z ł. ,  te l.  
074/666-60-50,0607/79-95-81 01033741

VW POLO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, poduszka pow., alum. felgi, atrakc. wygląd, garażowa
ny, stan b. dobry, • 19.500 zł. Głuszyca, tel. 0502/63-23-38, 
0607/36-85-66
VW POLO, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, poduszka pow., el. reguł, reflektory, RM, dzielona tylna ka
napa, regulowana kierownica, zadbany, stan b. dobry, - 21.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/72-16-37 
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., 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, kata
lizator, 5-drzwiowy, kupiony w Polsce, I właściciel, bez wypad
ku, oryginalny lakier, garażowany, zadbany, - 22.300 zl. Kłodz
ko, tel. 074/867-16-95,0609/36-08-22 
VW POLO, 1996 r„ zielony metalic, 3-drzwiowy, w kraju od 3 
dni, 4 elementy do malowania, -16.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/56-02-60 
VW POLO, 1996 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, centralny za
mek, el. otwierane szyby, radio, regulowana kierownica, - 24.800 
zł. Paczków/, tel. 077/431-76-59
VW POLO, 1996/97 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, atrakcyjny wygląd, w 
kraju od 2 dni, bez wypadku, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, - 24.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Głuszyca, tel. 
0607/36-85-66
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czarny metalic, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, wspomaganie kier., immobilizer, - 29.000 zł. Wocław, teł. 
0603/59-73-90
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, alarm, el. reg. re
flektory, 2 poduszki pow., dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, 
kupiony w salonie, - 23.700 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0606/89-23-58
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, grafitowy metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
radio, • 23.500 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
VW POLO, 1997 r., 75 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozielo
ny metalic, immobilizer, zielone szyby, - 21.000 zł. Leszno, tel. 
0603/84-43-21 x
VW POLO, 1997 r., 35 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, RM, el. ótw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, reg. kierowni
ca, - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-29-45 
VW POLO, 1997 r., 98 tyś. km, 1400 ccm, 16V, zielony metalic, 
101 KM, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., 
kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, centr. zamek, alarm, RO, 
dzielona tylna kanapa, nowe amortyzatory i pasek rozrządu, - 
26:900 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-65, 071/392-09-27 po 
godz. 18
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 69 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, 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 rn 41 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, alum. felgi, reg. kie
rownica, immobilizer, dzielona tylna kanapa, garażowany, ku
piony w salonie, serwisowany, koła zimowe, zadbany, - 26.200 
Zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-91-49 po godz. 16 
VW POLO KOMBI, 1998 r., 46 tys. km, 1800 ccm, SDI, yanato- 
wy metalic, 2 poduszki pow., RM, wspomaganie kier., ABS, centr. 
zamek, roleta, wszystkie el. dodatki, kpł. dokumentacja, - 29.000 
zł. Głogów, teł. 0603/38-44-24
VW POLO, 1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, immobilizer, reguł, fotele, regulowana kierownica, 
dzielona tylna kanapa, RM, aluminiowe felgi, - 24.000 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/641-65-78
VW POLO VARIANT. 1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, z salonu, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., 
radio, • 33.000 zł lub zamienię na inny samochód, tańszy albo 
na terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW POLO, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, reg. siedzenia, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., dodatkowe światło 
.stop*, książka serwisowa, -  26.000 zł. Proszkowice. tel. 
071/390-77-93,0605/62-00-07
VW POLO, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 60 kM, 
kolor pistacjowy, autoalarm, immobilizer, RO, dzielona tylna 
kanapa, el. reg. reflektory, reg. kierownica, kupiony w salonie, 
książka serwisowa, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0603/88-92-25 
VW POLO, 1998/99 r., 21 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, ABS, immobilizer, 
szerokie zderzaki, demne lampy, belgijska książka serwisowa, 
kpł. dokumentacja, - 26.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lesz
no, tel. 065/526-27-44,0603/40-96-89 
VW POLO, 1998/99 r., 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, 2  pod. powietrzne, immobilizer, RO, wspomaganie, -
26.500 zł lub zamienię na większy, Mmivan, z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/846-77-07,090/64-03-38 ■
VW POLO, 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm, butelkowa zieleń,
3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, ABS,. cen
tralny zamek, alarm+pilot, immobilizer, 4 głośniki, komplet opon 
zimowych, pierwszy właśddeł, książka serwisowa, - 23.800 z i 
Oława. tel. 0502/50-46-29
VW POLO, 1998/99 r., 18 tys. km, 1600 ccm, perłowoczerwony, 
wspomaganie kier., ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. 
otw. szyby, koła 14", sportowy wygląd, stan idealny, - 27.600 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0605/94-11-67
VW POLO, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby,
I właśddeł, garażowany, • 32.000 zł. Leszno, teł. 065/534-22-14, 
0607/13-08-20
VW SANTANA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan b. do
bry, - 4.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/849-59-59 
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, spoilery, 
szyberdach, - 1.500 zł. Domaszowice, gm. Brzeg, tel. 
077/419-45-39
VW SCIROCCO II, 1983 r., 1800 ccm, czarny, GT, obniżony, 
ospoilerowany, fotele Recaro, po przeglądzie, - 4.800 zł. WTo- 
daw, tel. 0502/98-71-18
VW SCIROCCO GTI, 1984 r., 1800 ccm, zielony metalic. 115 
KM; alarm, szyberdach, felgi alum. 15* ATS, atrakcyjny wygląd,
- 5.500 zł. Lubin, tel. 076/846-17-61 
VW SCIROCCO II, 1985 r., 137 tys. km, 1600 ccm. biały, ospo
ilerowany, biała kierownica i wnętrze, sportowe zawieszenie, 
zadbany, -7.000 zł lub zamienię na VW Transportera (diesel). 
Jelenia Góra, tel. 075/764-63-99
VW SCIROCCO II, 1985 r., 1600 ccm, zielony metalic, nowy 
lakier, klimatyzacja, alum. felgi, ospoilerowany, halogeny, ku
bełkowe fotele, 5-biegowy, RO, 4 koła zapasowe, dużo częśd 
zapasowych, stan b. dobry, bez korozji, - 6.500 zł. Kowary, tel. 
075/718-31-68
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ćcm, benzyna, biały, obniżony, 
ospoilerowany, 5-biegowy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, alum. felgi, białe zegary, kubełkowe fotele, kpł. doku
mentacja, dużo nowych części, zadbany, stan techn. b. dobry, -
7.200 zł. Żary, tel. 0603/29-99-34 
VW SCIROCCO II, GTI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, 
niepowtarzalny kolor, alum. felgi 15* z szerokim rantem, RO, 
zadbany, nie wymaga napraw, • 10.000 zł lub zamienię na busa. 
Wrodaw, tel. 0501/17-44-71
VW SCIROCCO GT II; 1991 r., 230tys. km, czarny metalic, pierw
szy właściciel, w kraju 2 lata, karta pojazdu, wspomaganie, stan 
b. dobry, • 9.500 zł. Zielona Góra, tei. 0602/19-46-71 
VW SCIROCCO GT, 1992 r., 156 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, nie składak, ospoilerowany fabrycznie, alum. felgi ♦ 
kpi. opon zimowych, wspom. kierownicy, szyberdach, kubełko
we fotele (regulacja x 3), komputer, nowy tłumik, kierownica 
skórzana, amortyzatory (gwarancja), -12.000 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-50-60
O  VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDi, 110 PS peł

ne wyposażenie oprócz skóry, - 68.000 zł. Oła
wa, tel. 0603/88-04-70 . 02027251 

VW SHARAN CARAT, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło
wobordowy metalic, bez wypadku, ABS, kupiony w salonie w 
Polsce, 6-osobowy, dimatronic, poduszka pow., alum. felgi,

książka serwisowa, pełne wyposażenie, stan idealny, - 67.900 
zł łub zamienię. Bralin; teł. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW SHARAN, 1998 r„ 50 tys. km, f900 ccm, TDi, czarny, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie i reg. kierownicy, 
podłokietniki, zagłówki, relingi dachowe, ABS, 7-osobowy. we
lurowa tapicerka, stan b. dobry, • 67.000 zL Jelenia Góra, tel. 
075/753-35-01,0601/55-38-79
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900ccm, TDi, 110 KM. per- 
łowogranatowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, dimatronic, 
pełne wyposażenie el., 5-osobowy, roleta, • 67.000 zl. Leszno, 
tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 110 kM, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, kli
matronic, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, 
RO, książka serwisowa, stan idealny, - 64.500 żł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25,0602/60-39-67
VW VENTO VR6,1992 r., 200 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalik, ABS, pełne wyposażenie elektr., klimatyza
cja, alum. felgi, obniżony, sportowe zawieszenie (nowe), szy
berdach, hak, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/30-29-74
VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
inst. gazowa, ekonomiczny, szyberdach, wspom. kierownicy, 
centralny zamek, el. reg. lusterka i reflektory, • 16.500 zl. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-07-05
VW VENTO, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metalic, wełu- 
rowa tapicerka, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 20.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-89-40, 
0600/42-15-67
VW VENTO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błękitny 
metalic, wspomaganie, bez wypadku, radio, 4 zagłówki, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd, - 16.600 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-71-73,0604/13-21-09 
VW VENTO CL, 1992/93 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, ja
snoniebieski metalic, 1 właściciel w Niemczech, udokum. prze
bieg, w kraju od 3 dni, centr. zamek, oryg. radio, wspomaganie, 
opony zimowe, stan idealny, - 22.500 zł lub zamienię na VW 
Passata sedan, diesla. Sobótka, tel. 071/316-25-40, 
0602/55-12-11
VW VENTO VR6,1993 r., 130 tys. km, DOHC 24V, śliwkowy 
metalic, ABS, ei. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, 
komputer, Mul-T-Lock, demne lampy, spoiler, możliwe raty, -
20.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/761-40-45 
VW VENTO, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, bezwypadku, oryg. lakier, wspomaganie, podłokietnik, RM, 
przegląd do 6.2002 r., atrakc. wygląd, garażowany, stan tech. 
b. dobry, • 16.400 zi. Paczków, tel. 077/431-65-41, 
0604/63-33-41
VW VENTO GT, 1994 r., 99 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot el. otw. szyby 
x4, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, alum. felgi, alarm, immo- 
biiizer, radio, - 24.500 zł. Leszno, tel. 065/529-26-42, 
0601/88-17-49
VW VENTO, 1994 r., 108 tys. km, 1900 ccm, TD, bity, bez wy
padku, kpł. dokumentacja, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, dzielona tylna kanapa, hak holowniczy, zabezp. przed 
korozją, kradzieżą, garażowany, I właśddeł, stan b. dobry, ory
ginalny RO, opony zimowe, - 23.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-94-60
VW VENTO, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm, diesel, perłowobia
ły, poduszka pow., ABS, serwo, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyberdach, halogeny, immobilizer, kubełkowe fotele, 
dzielona tylna kanapa, napinacze pasów, bez wypadku, w kraju 
od 4 dni, kpi. dokumentacja, - 29.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0604/46-38-42
VW VENTO, 1997/98 r., 51 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek ♦  pilot eł. 
otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, kubełkowe fotele, atrakc. 
wygląd, - 33.000 zł (kupujący nie pład podatku). Leszno, teł. 
0604/36-90-52,0607/20-34-60

W ARTBURG
WARTBURG 353,1982 r., 992 ccm, benzyna, czerwony, spraw
ny, nowy akumulator (gwarancja), bez przeglądu, cżęśd zapa
sowe, - 600 zł. WTocław, tel. 071/357-22-28 
WARTBURG 353,1983 r., 38 tys. km, 992 ccm, kolor malinowy, 
zarejestrowany, pierwszy właścidel, nowy lakier, tapicerka, po
krowce, silnik z 1988 r., dobry ogumienia stan, nowe okładziny 
hamulcowe i układ wydechowy, stan ogólny dobry, w zapasie 
dużo nowych części blacharki,' - 600 zł. Ziębice, tel. 
074/816-11-02
WARTBURG KOMBI, 1983 r., kolor morski, szyberdach, hak, w 
ciągłej eksploatacji, atrakcyjny wygląd, -1.600 zł. Legnica, teł. 
076/818-80-44
WARTBURG 353, KOMBI, 1984 r., 124 tys km, 1000 ccm,
2-suw, kolor piaskowy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, 
hak, RO z panelem, nowe opony, po remonde silnika, nowy 
ukł. wydechowy, przegląd do 12.2001 r., + części, • 1.400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/363-41-42 po godz. 17,0605/20-85-43 
WARTBURG 353,1985 r., 40 tys. km, 900 ccm, żółty, po prze
glądzie, garażowany, techn. sprawny, - 450 zł. Borów, tel. 
071/393-30-87 .
WARTBURG 353 W, 1985 r., 1000 ccm zapłon elektron., stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 1.000 zł. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74
WARTBURG 353W, 1985 r ,  97 tys. km. 992 ccm, żółty, 2-suw, 
-1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-55 
WARTBURG 353 LUX, 1987 r.. 9 tys. km, 992 ccm, czerwony, 
nowy silnik, oryginalny lakier, biegi w podłodze, garażowany, w 
dągłęj eksploatacji, • 1.800 zł. WTodaw, tel. 071/352-41-06 wie
czorem, 0601/55-30-54
WARTBURG GOLF, 1989 r., 1300 ccm, - 800 zł. Porajów, gm. 
Bogatynia, tel. 075/773-82-17
WARTBURG GOLF, 1990 r.. 91 tys. km, 1300 ccm, biały, prze
gląd do 11.2001 r, - 3.000 zł. Lewin Brzeski, teł. 0606/43-66-71 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, biały, • 4.700 
z ł.., tel. 0502/29-22-95
WARTBURG GOLF, 1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, kość słonio
wa, RO, nowe opony, hak, tylna szyba ogrzewana, zadbany, 
stan b. dobry, - 5.300 zł. Mikstat, tel. 062/731-07-16 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 94 tys. km; '1300 ćcm, popielaty, 
nowe opony, amortyzatory i inne części zapasowe, - 4.300 zł. 
Sady Górne, gm. Bolków, tel. 075/741-20-78 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, szyberdach, hak, nowy akumulator, szczę
ki, klocki, ważny przegląd i OC, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-26-60
WARTBURG GOLF, 1991 r., 80 tys. km. 1300 ccm, benzyna ♦ 
gaz, beżowy, hak, kubełkowe fotele, szyberdach, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wtodaw, tel. 071/349-25-50 
WARTBURG GOLF, 1991 r ,  1300 ccm, zielony, do małego re
montu, - 2.200 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, popielaty, inst 
gazowa, RO, nowe opony, pokrowce,.-.4.000 zi. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-64-04wieczorem, 0602/82-33-82 ’m 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 89 tys. km, 1300 ccm, szary, halo
geny, szyberdach, bez wypadku, RM, stan idealny, zadbany, 
cena 1100 DEM. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73-, 
0601/76-56-97

ZASTAW A
ZASTAWA 1100P, 1980 r., 1100 ccm, benzyna w dągłej eks
ploatacji, przegląd do 04.2002 r., po remoncie silnika, hak ♦ 
skrzynia biegów, hak, chłodnica, zbiornik paliwa, alternator, 
przekl. kier. i inne częśd, • 700 zl. Wrodaw, tel. 071/321-77-53 
po godz. 17
ZASTAWA 1100P, 1981 r., 1116 ccm, benzyna, granatowy, II 
właściciel, brak aktualnego przeglądu, 5-drzwiowy. stan do
bry, - 700 zl lub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/848-34-17 
ZASTAWA YUGO FLORIDA, 1992 r., 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. reflekto
ry, welurowa tapicerka, na białych tablicach, stan b. dobry - 
1.250 DEM. 2ary, teł. 0503/01-64-20

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 40 spis treści ̂ patm strona  6 1 (rozkładowa) 15.06.2001



AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H10-11:1986 SW-680, biało-niebie-
ski, po lakierowaniu, ciemne szyby, stan b. dobry, - 19.000 zi 
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 H6-06,1991 r., 330 tys. km, 4680 ccm, 
diesel 20-osobowy, nowe opony, akumulatory, po remoncie pod
wozia. • 25.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-28-03 
AUTOBUS IKARUS 256,1983 r„ niebieski, po remoncie kapi
talnym silnika, wysokie siedzenia, 46 miejsc, telewizor, barek, 
nagłośnienie, mikrofon, radio, nowe opony bezdętkowe, nowe 
hamulce, stan b. dobry, • 27.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/762-12-47,0602/60-00-51
AUTOBUS IKARUS 256, 1986 r. autokar turystyczny, ilość 
miejsc 45 ♦ 2, w wyposażeniu barek, chłodziarka i nagłośnie
nie, w ciągłej eksploatacji, • 20.000 zl. Karpacz, tel. 
0601/69-54-41,075/761-96-51
AUTOBUS JELCZ 080,1984 r., SW-400, zielony, 32 miejsca, -
4.500 zl. Gryfów Śl.. tel. 075/781-28-95 po godz. 20 . 
AUTOBUS JELCZ PR110, 1984 r., 360 tys. km; 11100 ccm, 
SW-680. zielony, w kolorowe pasy, wersja Lux, dzielona szyba, 
wysokie kufry, 48 miejsc, w ciągłej eksploatacji, stan opon i bla
charki b. dobry, • 19.500 zł lub zamienię na busa osobowego. 
Głogów, tel. 076/834-70-76,0601/88-01-62 
AUTOBUS JELCZ PR110U, 1986 r., 25 tys. km stan b. dobry, •
10.000 zl. Kruszyn, tel. 075/732-14-16 
AUTOBUS JELCZ PR110U, 1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
SW-680 biały w niebiesko-czerwone pasy, po remoncie blacharki 
i malowaniu, drzwi otwierane pneumatycznie, szyba prosta, sil
nik leżący, • 19.800 zł lub zamienię na osobowy, lub busa. stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 071/311-21-37,0600/52-77-42 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1989 r., srebrny metalic, w ciągłej 
eksploatacji, po remoncie blacharki i silnika, stan b. dobry, + 
części zamienne, opony bezdętkowe, • 35.000 zl. Wrocław, tel. 
071/372-12-60,071/348-31-00 po godz. 20 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00394 www.au- 
togielda.com.pl):
AUTOBUS KAROSA 734,1988 r., turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, -15.000 
zl + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA LC-735.1989 r. turystyczny, - 28.000 zl + 
VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r., turbo wersja turystyczna, 
kawobar, lodówka, telewizor, video, stan techn, i wizualny b. 
dobry, - 29.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stan b. dobry, wersja 
turystyczna, opony bezdętkowe, kawobar, TV, lodówka, - 37.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r., 11000 ccm, biały. 50 miejsc 
siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na poduszkach, 
welur, oclony, nie rejestrowany,.faktura VAT, - 28.000 zł. Bralin, 
tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane. TV, wc, bar, lodówka, konce
sja WKŚr przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wymianie 
silnika w 1998 r, I rejestracja w kraju w 1990 r, - 31.000 z l  Wro
cław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic, wysoki 
pokład, klimatyzacja, retader, barek, WC, IV, lodówka, stan b. 
dobry, - 95.000 zł + VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS NEOPLAN N 4016,1988 r., 500 tys km, diesel, bia
ły, silnik Deutz, ABS, ASR, Kheeling, N/oight, automatic, l.m. 30 
+ 70, -122.000 zł. Długołęka, tel 071/315-30-20 
AUTOBUS RENAULT PR 12,1980 r., 9000 ccm, turbo wersja 
turystyczna, tachograf, przygotowany do jazdy, po remoncie we 
Francji, • 50.000 zl (zwolniony z podatku VAT). Legnica, tel. 
0607/04-08-88^0606/49-30-80
AUTOBUS TAM 190,1985 r turystyczny, -15.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-35-36
AVIA A20 F, 1981 r., 3600 ccm, kolor wiśniowy, stan ogumienia 
i akumulatora dobry, stan tech. dobry, - 3.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 123,3000 ccm, kombi, z dopłatą. Świdnica, tel. 
074/857-70-44,0607/08-82-90,0603/56-54-46 
AVIA A31,1985 r.,20 tys. km, 3596 ccm, czerwono-biały, izo
terma, dl. 420 cm, stan dobry, zarejestrowany, opłacone OC, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, • 5.000 zł. Marcinko
wice, gm. Oława, tel. 071/302-85-58 
AVIA A31,1985 r., 3600 ccm, niebieski, kontener, ład. 3.51, w 
ciągłej eksploatacji, zadbany, stan b. dobry, • 6.000 zl. Opole, 
tel. 0503/97-13-88
AVIA A31, 1986 r. ładowność 3,5 t, izoterma (2 szt.), stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15 
AVIA A 31,1987 r., 10 tys. km, diesel, niebieski, po remoncie 
silnika, biegi w podłodze, wały przednie nowe, most tylny po 
regeneracji, - 7.000 zl. Kłodzko, tel. 074/873-61 -65 
AVIA A31, 1987 r., diesel kontener, - 5.700 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-99-35,071/314-92-56
AVIA A31,1988 r., .110 tys. km, 35.96ocm, niebieski, lad: 3.51, 
izoterma, - 3.500 zl. Bogunów, gm. Żórawina, tel. 0604/48-40-85 
O  AVIA A 31 ,1989 r. kontener, stan dobry, w  c iągłej 

eksploatacji, 4 świece żarowe, lewarek w  podło
d ze, • 4 .500 z ł. O s o lin , te l.  071/310-60-31 
02025801

AVIA A 31,1989 r., diesel izoterma, lad. 3100 kg, stan dobry, 
przegląd do 04.2002 r, - 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-60 
AVIAA31,1990 r., 3600 ccm izoterma, lad. 3,2t, biegi w podło
dze, zarejestrowany, opłacony, • 8.000 zł lub zamienię na inny 
dostawczy w tej cenie, może być do. małego remontu, Głub
czyce, tel. 0607/36-57-85 po godz. 17 
AVIA A31,1990 r., 193 tys. km, 3600 ccm óplandekowany, wym. 
530 x 210 x 210 cm, zadbany, nowe sprzęgło, opony i ukł. kie
rowniczy, mało eksploatowany, • 8.900 zl. Wrocław, tel. 
071/330-00-70
BARKAS B 1000 N BUS, 1980 r., 900 ccm, benzyna, bięly, 
oszklony, nowy silnik, 8-osobowy, stan b. dobry, • 2.000 z). Pru
sice, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
CITROEN BERLINGO, 1996 r., 1900 ccm, diesel, zielony, do 
połowy oszklony, pełne wyposażenie elektr, -19.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 57 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
biały, stan techn. b. dobry, • 19.000 zł lub zamienię. Wolsztyn, 
tel. 068/384-52-07,0603/08-72-77 .
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, bordowy, ciężaro- 
wo-uniwersalny, 5-biegowy, oszklony, • 27.600 zl. Borowa Ole
śnicka. tel. 071/315-73-55.0607/85-16-74 
CITROEN BERLINGO. 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, do lakie
rowania 2 elementy, sprowadzony, techn. sprawny, faktura VAT, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
O  CITROEN BERLINGO, 1999/00 r., 29 tys. km, 1400 

ccm, w trysk, czerwony, centr. zamek, alarm, el. 
reg. reflektory, uchylne szyby, opony zimowe, ku
p iony w  salonie, serwisowany, 12 la t gwarancji 
na nadw ozie , • 32.000 zł. J e len ia  G óra, te l. 
0604/22-93-50 03003471
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CITROEN BERLINGO, 2000 r., 15 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
wtrysk, srebrny metalic, multi space - relaks, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, serwo, poduszka po
wietrzna, 5-osobowy, drzwi boczne rozsuwane, klapa tylna dzie
lona, roleta, centralny zamek, RM, sprowadzony, nie eksplo
atowany w Polsce, sten idealny, • 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-66-13,0601/79-66-69
CITROEN C15,1994 r„ 183 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, 5-osobowy, przeszklony, • 9.000 zl. Szczytniki, 
tel. 062/762-51-00,0606/16-11-01 
CITROEN C15,1995 r„ 89 tys. km. 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, stan techniczny dobry, radio, ładowność 770 kg, • 13.500 zł 
e-mail: krzysztof@reise.pl. Nysa, tek 0605/64-68-97 
CITROEN C15,1995 r., 1800 ccm, diesel, biały, zarejestrowa
ny, 4-osobowy, - 12.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-36-57, 
0503/30-90-81
CITROEN C15,1997 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, -
12.700 zl + VAT. Namysłów, tel. 0603/76-47-39 
O  CITROEN C15D, 1998 r., 106 tys. km, diesel, bia

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

CITROEN C l5,1999 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5 osób + 740 
kg, kratka bagażowa, centralny zamek, alarm, składane siedze
nie, stan b. dobry, faktura VAT, - 17.200 zl + VAT. Lutynia, tel. 
071/316-84-69
CITROEN C25, 1990 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
5-biegowy, pojemny, hak, -12.500 zł lub zamienię na inny. Nysa, 
tel. 0604/45-88-20
CITROEN C25,1991 r. długi, wysoki, wspomaganie kier, -10.900 
zł. Wrocław, tel. 071/373-05-56, 355-40-22 
CITROEN C25 BUS, 1994-f,*. 190 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, serwo, oszklony, 9-osobowy, wersja turystyczna, weluro
wa tapicerka, zagłówki, podłokietniki, podwójne ogrzewanie, bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 19.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
CITROEN JUMPER, 1994 r., diesel, biały, wysoki. • 20.000 zl + 
VAT lub zamienię na osobowy do 15.000 zl. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 0600/32-42-22
CITROEN JUMPER. 1996 r., 140 tys. km, 2500 ccm. TDi, srebr
ny metalic, wspomaganie, faktura VAT, nie eksploatowany w 
kraju, bez wypadku, - 27.000 zł + VAT od faktury. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/94-07-67

CITROEN JUMPER. 1996 r.. 82 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej; udokumentowane pochodzenie, 
r 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER. 1996 r., 107 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.61, przegląd do 5.2002 
r., immobilizer, wspomaganie, po wymianie pasków, klocków, 
stan b. dobry, - 30.500 zl lub zamienię na osobowy. Wrocław, 
tel. 071/357-75-54, 0504/78-85-00 - 
CITROEN JUMPER, 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, niski, dłu
gi, - 26.500 zł. Opole, tel. 0601/71-67-25 
CITROEN JUMPER, 1997 r„ 118 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, 2 tygodnie w kraju, oclony, 6-osobowy * 
towar/ciemne szyby, wspomaganie, nowe opony, nowe klocki, 
RO, • 29.900 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
DAF, 1989 r., 1900 ccm ciągnik siodłowy, Intercooler, centralne 
smarowanie + naczepa, kontener, winda, • 34.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/324-40-32,0601/55-06-99

DAF 1100,1977 r. kontener, stan b. dobry, dl. 6,5 m, wys. 2,35 
m, szer. 2,18 m + drugi silnik, przednia belka, tylny most i inne 
części,-20.000 zl. Świdnica, tel. 074/858-93-18,0607/08-86-52 
DAF 400, 1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica,blaszak, podwyższony, stan do
bry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32.0605/25-22-06 
DAF 400,1992 r., turbo D przedłużony, podwyższony, -17.000 
zl. Nysa, tel. 077/433-25-50’
DAF 400, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, silnik Peugeota, 
wspomaganie, bliźniacze koła, maks, podwyższony, przedłu
żony, 5-biegowy, na prawo jazdy kat. B, - 13.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/372-80-63
DAF 900,1984 r., 6000 ccm, turbo, biały, kontener aluminiowy, 
wym.. 5.5 x 2.45 x 2.35 m, wspomaganie kierownicy, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, • 14.000 zl lub zamienię na ciągnik 
siodłowy. Opole. tel. 077/456-70-96, 0604/93-52-95 
DAF 95 350,1988 r., biały, ciągnik siodłowy, na poduszkach, 
komputer, 2 miejsca do spania, spoiler, serwisowany, stan do
bry, - 30.000 zł lub zamienię na osobowy, z homologacją na 
ciężarowy. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-84 
DAF 95 380 ATI, 1988 r. wysoka kabina, wysokie aluminiowe 
burty, 2-osiowy, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0607/83-72-76 
DAF 95 380 ATI, 1990 r., 580 tys. km, 11600 ccm, diesel, bia-
lo-niebieski, ciągnik siodłowy, na poduszkach, duża kabina, 2 
spania, spoiler, webasto, f  naczepa 90 r. MK Van Hool, 3-osio
wa, na poduszkach, oplandekowana, dl. 13.6, szer. 2.40, wys.
2.60,.: 75.000 zł + VAT. Brzeg, tel. 0604/40-11-18 *
FIAT 125p PICK-UP, 1982 r , 150.0 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, nowy akumulator, przegląd do 03.2002 r.. techn. spraw
ny, -1.000 żł. Wrocław, tel. 071/341-73-33 
FIAT DUCATO, 1983 r., 198 tys. km. 2500 ccm, diesel w ciągłej 
eksploatacji, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14, 
0601/78-33-66
FIAT DUCATO, 1986 r., 122 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony, 
po remoncie blacharki, ład. 1 .51, skrzynia drewniana dł. 4 m. 
plandeka celna, wys. 2 m, hak holowniczy, - 9.700 zł. Świera
dów Zdr., tel. 075/781-66-41
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r„ 2500 ccm, diesel silnik z 1992 r., 
po wymianie głowicy, - 9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70, 
0603/86-84-52
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm. diesel, biały, kontener, wym.

4,40x2,20x2,20, stan dobry, -11,500 zl lub zamienię na osobo
wy, bez dopłaty. Wolsztyn, tel. 0603/08-57-16 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi, po prze
glądzie, hak, stan b. dobry,' - 9 700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-70 po godz. 18
FIAT DUCATO FURGON, 1988 r„ 300 tys. km, 2500 ccm, die
sel, pomarańczowy, w kraju od 1992 r., bez wypadku, silnik 1992 
r. (przebieg 170 tys. km), stan dobry, • 7.500 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Świdnica, tel. 0607/68-03-31 
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel 8-osobowy, -12.500 
zł lub zamienię na samochód osobowym Opole, tel. 
0607/34-81-10
FIAT DUCATO, 1990 r., 215 tys. km, 2500 ccm. turbo D. biały.

KOMPUTEROWA GEOMETRIA 
kół - wydruki opo11898 

Naprawa zawieszeń 
osobowe - dostawcze 

W-w, ul. Terenowa 72, tel. 364-43-27

po wymianie progów i turbiny, po malowaniu, koła 16", izolowa
ny, immobilizer, alarm, -12.000 zł lub zamienię na osobowy, w 
cenie 7-8 tys. zł. Grodków, tel. 077/415-23-34,0603/32-31 -45 
FIAT DUCATO, 1991 r.. 2500 ccm, diesel, biały, długi, wysoki, 
stan b. dobry, bez wypadku - 11.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-05-33 w godz.9-17,0606/10-08-02 
O  FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, d iesel z uszko

dzonym  s iln ik ie m  • tan io  sprzedam . Tel./fax 
044/649-93-70, tel. 0602/71-57-59 01033321

FIAT DUCATO. 1991 r. po remoncie silnika. -12.000 zł. Brzeg 
Dolny, woj. wrocławskie, rei. 0607/47-35-35 
FIAT DUCATO BUS. 1991 r.. 2500 ccm. diesel, biały, plandeka, 
na białych tablicach - 6.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
FIAT DUCATO, 1992 r., 215 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
długi, wysoki, koła 16', po remoncie skrzyni i hamulców, stan b. 
dobry, • 19.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/725-20-10 
FIAT DUCATO MAXI, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel,

biały, blaszak, przegroda celna, drzwi boczne rozsuwane, wspo
maganie kier., 5-biegowy, RO, alarm, hak, nowy akumulator, 
sprowadzony w całości, • 16.700 zł lub zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 0608/16-30-72
FIAT DUCATO, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
przedłużony, podwyższony, wspomaganie, 1065 kg, 10 m, 3-oso
bowy. stan b. dobry, - 18.500 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-84-97
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśnio
wy, kabina 3-osobowa, blaszak, dł. 2.65 m, przegroda celna, 
hak, alarm, lad. 1 tona, garażowany, stan b. dobry, • 16.500 zl. 
Kluczbork, tel. 077/418-49-60, 0605/05-86-75 
FIAT DUCATO. 1994/95 r.. 101 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
nowy model, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 2 łóż
ka, bez wypadku, I właściciel, książka serwisowa, hak, koła 15 
cali, resory paraboliczne, stan idealny, • 26.500 zl. Leszno, tel. 
065/527-07-96,0603/44-23-55
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, wspomaganie kierownicy, podwyższony, przedłu
żony, • 25.000 zł. Trzebnica, tel. 0601/57-96-56

FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm. TDI, bia
ły, serwo. radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec • 11.000 DEM
♦ cło. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 p
FIAT DUCATO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 9-osobowy, 
serwisowany, - 29.300 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 2500 ccm, TDi, biały, klimatyza
cja, wspomaganie, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, -
31.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
O  FIAT DUCATO, 1996 r., ,1900 ccm, diesel, biały, 

n iski, k ró tk i, wspomaganie, centra lny zamek, e l. 
reg. lusterka, tylna szyba ogrzewana, hak, stan 
b. d o b ry  • p iln e , - 28.500 z ł. W roc ław , te l. 
0601/71-69-78 81012941

FIAT DUCATO, 1996/97 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, krótki, RM, w kraju od roku, książka pojazdu, pełna do
kumentacja, przegroda celna, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
FIAT DUCATO, 1997 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, kupiony w salonie, alarm, radio, hak, stan b. dobry, - 31.000
zl. Wrocłaytr. tel. 0602/78-41 -99 
FIAT DUCATO. 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kli
matyzacja podwójna, 9‘indywidualnych foteli, kupiony u dilera,
• 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64
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, 
długi, wysoki, el. otw. szyby, centralny zamek, • 40.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-67-03, 0603/97-11-53 
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r., 75 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, I rej. w Niemczech 12.1998 r., ład. 1.51 + 3 osoby, hak, 
zadbany, - 42.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/865-53-40, 
074/867-44-27 po godz. 17
FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 33 tys. km, 2800 ccm, diesel,
biały. - 51.000 zł. Opole, tel. 0602/74-68-28
FIAT FIORINO, 1992 /., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały,
stan b. dobry, podwyższony, częściowo oszklony, ład. 500 kg,
po przeglądzie, - 5.300 zł. Trzebnica, tel. 071/312*06-51.
0601/8743-67

FIAT FIORINO. 1996 r.. 1500 ccm, biały, ład. 470 kg, - 9.000 zl. 
Chorzów, tel. 0607/25-21-53
FIAT SCUDO, 1997 r., 110 tys. km, 1900tcm, turbo D, niebie
ski metalic, 9-osobowy, poduszka pow., ceńtralny zamek, el. 
otw. szyby, silnik Peugeot (93 KM), - 35.000zł. Trzebnica / Niem
cy, tel. 0049/17-39-71-90-82
FIAT SCUDO, 1997 r, 88 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, poduszka pow., RO, hak, 6-osobowy, przegroda, spro
wadzony w całości w 2000 r., z kpi. dokumentacją stan techn. 
b. dobry. - 27.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-61,878-79-13 
FORD TOWOS, 1979 r., 194 tys. km, 2000 ccm, niebieski, kabi
na 6-osobowa + alum. kontener, lad. 1150 kg, na bliźniakach, 
przegląd do 01.2002 r., stan dobry, • 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-95-72
FORD CARGO, 1983 r., czerwono-żółty, kontener, klapa hydrau
liczna, bliźniacze koła, po lakierowaniu, stan b. dobry, -13.800 
zl (możl. wyst. fakt. VAT).., tel. 0600/39-13-15 /
FORD CARGO. 1983 r., 6000 ccm, turbo D, niebieski, chłodnia, 
na 10 europalet, 6-biegowy, wspomaganie, blaszak, RM, po 
remoncie, zadbany, - 27.000 zl. Polkowice, tel 0607/33-75-30 
FORD CARGO, 1986 r., 270 tys. km, 6000 ccm, diesel, czerwo
ny, izoterma z agregatem, podłoga i ściany wyłożone alumi
nium, - 21.000 zł. Legnica, tel. 0601/75-88-91 
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy. -10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67.0607/40-11-28 
FORD COURIER. 1993/94 r.. 89 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, ład. 650 kg. katalizator, 5-biegowy, możliwe raty, -10.300 
zl. Bielawa, tel. 074/645-30-86
FORD COURIER, 1996 r., 64 tys. km. 1800 ccm. diesel, niebie
ski, nowe amortyzatory, nowe opony, poduszka pow. dla kie
rowcy -15.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER. 1998 r.. 1800 ccm. diesel w kraju od 05.2001 
r.. bez wypadku, stan idealny, poduszka pow., serwo, książka 
serwisowa, - 16.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/387-87-62,0602/73-21-73
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
immobiliser,, alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, po
duszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie kierownicy, el re
gulowane reflektory/ tylna szyba ogrzewana, radio Ford, książ
ka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD ESCORT PICK-UP, 1982 r., 1300 ćcm, niebieski, w kraju 
od 1991 r, silnik z 1991 r, 2-osobowy + skrzynia ład. o wym. 
180x135x125 cm, nowe opony - 5 szt., po częściowej naprawie 
blacharki, stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0501/83-2241 
FORD ESCORT VAN, 1989/90 r., 170 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, lad. 600 kg. RO, ekonomiczny, stan b. dobry, • 7.500 
żł (możliwe raty) lub zamienię. Kępno, tel. 0607/53-72-76 
O  FORD ESCORT VAN, 1993 r., 1800 ccm, diesel, 

biały, ciężarowo • uniwersalny, alarm, Mul-T-Lok, 
oznakowany, RM Pioneer, • 13.500 zł. O leśnica, 
tel. 0602/75-34-05 01033941

FORD TRANSIT, 1975 r., 1600 ccm, żółty, silnik Forda Sierry z 
81 r., skrzyniowy, bliźniacze koła, kabina 3-osobowa, stan do
bry, - 3.000 zl. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
FORD TRANSIT TOWOS, 1980/85 r., 160 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wtrysk, biały, zarejestrowany na 5 osób *  1.11. hak, ocie
plone wnętrze, stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.000 
zl. Wrocław, tel. 071/354-03-00 po godz. 21 
FORD TRANSIT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, biało-czerwony, 
krótki, podwyższony, -1.200 zł. Stronie śl., tei. 0607/83-7348 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, E, pomarańczowy, lad. 1600 
kg, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, inst. gazowa i 
akumulator na gwarancji, po remoncie ukl. hamulcowego, stan 
dobry. • 4.900 zł. Wrocław, tel. 34645-04.0601/73-38-58 
FORD TRANSIT FURGON. 1983 r., 184 tys. km, 2400 ccm, die
sel, żółty, ład. 1.11, masa całk. 2.51, stan techn. dobry, • 8.000 
zl. Wrocław, tel. 071/782-87-66
FORD TRANSIT, 1984 r., 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, 5-osobowy. niski, krótki, oszklony, z przegrodą, silnik z 87 r., 
błacharka do poprawek, stan dobry, - 4.800 zł. Brzeg, tel. 
077/444-15-97
FORD TRANSIT, 1984 r., 2500 ccm. biały, oszklony blaszak. -
5.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-61-23 
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, diesel, biały, • 4.100 zl. 
Bolków, tel. 075/74148-39
FORD TRANSIT, 1987 r , 2500 ccm, diesel podwyższony, przed
łużony, blaszak, skorodowany, - 6.800 zł., tel. 0601/91-36-60 
FORD TRANSIT, 1987 r„ 2500 ccm, diesel stan dobry, • 12.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-27-91 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel po remoncie bla
charki i lakierowaniu, 5-biegowy, nowe opony, - 10.800 zł lub 
zamienię. Unikowice, gm. Paczków, tel 0608/81-13-28 
FORD TRANSIT, 1988 r., 200^  km, 2500 ccm, diesel wspo
maganie kierownicy, bliźniacze kola, wzmocnione resory, lad. 2 
t, przegroda celna, przedłużony, podwyższony, alarm, immobi
lizer, dużo nowych części. Jelenia Góra, tel. 0602/51-33-19 
FORD TRANSIT. 1988 r., 2500 ccm, diesel, zielony. 3 miejsca, 
podwyższony, częściowo oszklony, krótki, • 12.800 zl. Święcie
chowa, teł. 065/529-66-67, 0604/78-9848 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 213 tys. km, 2500 ccm, benzyna, po
pielaty, maks. długi i wysoki, stan dobry, • 15.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-97
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., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, krótki, podwyższony, kabina 3-osobowa, hak, 5-bie- 
gowy, stan dobry, -17.000 zł lub zamienię na osobowy, e-mail: 
kg@man.zgora.pl. Zielona Góra, tel. 068/327-59-72, 
0602/50-34-70 .
FORD TRANSIT. 1989 r., 2500 ccm, diesel stan b. dobry, • 15.800 
zł lub zamienię na osobowy.-Ostrzeszów, tel. 062/79141-66 
FORD TRANSIT, 1989 r., 170 tys. km. 2500 ccm; diesel, biały, 
stan dobry, 4-biegowy, 6-osobowy, do małych poprawek lakier
niczych, kupiony w urzędzie celnym, cały oszklony, hak, - 9.800 
zl. Bolesławiec, tel. 0606/33-61
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, zarejestrowa
ny na 6 osób, oszklony, podwyższony, hak, stan b. dobry, -
15.900 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-21 -74 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm,~diesel, biały/krótki, niski, 
sprowadzony w całości, stan dobry, • 12.000 zl. Legnica, tel. 
076/722-85-18
FORD TRANSIT, 1989 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, hak, nowe opony; towarowo-osobowy, 5 osób lub' 1000 
kg ład., do połowy przeszklony, podwyższony, - 14.000 zl. 
Ostrów Wielkopolski, lei. 062/735-26-08, 0605/62-29-66 
FORD TRANSIT, 1989 r „  2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, koła bliźniacze, 3-osobowy, bez wypadku, 
zwiększona ładowność, - 17.000 zł. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 
0602/7545-89
FORD TRANSIT. 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, oszklony, zarejestrowany na 9 osób + fotele, 
bliźniacze kola, - 15.000 żł. Wrocław, tel. 071/372-31-51 po 
godź. 19
FORD TRANSIT, 1989 r., 150 tys! km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, niski, krótki, stan dobry, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/361-67-63
FORD TRANSIT. 1989 r ,  benzyna podwyższony, przedłużony, 
inst. gazowa, - 11.000 zł + VAT. Złotoryja, tel. 0503/89-13-7J 
FORD TRANSIT, 1989/96 r„ 2000 ccm, benzyna, biały, instala
cja gazowa, hak, radioodtwarzacz, rejestrowany na 9 osób lub 
1000 kg ład., krótki, niski, cały przeszklony, • 12.000 zł. Kalisz, 
tel. 0605/03-61-20
FORD TRANSIT BUS, 1990 r„ 95 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, błacharka do małego remontu, na 8 ♦ 1 osób. Jelenia 
Góra, tel. 0604/39-79-74

FORD TRANSIT. 1990 r„ 2500. ccm, diesel, błękitny, niski, król- 
kif oszklony, 9-osobówy, nowe opony, 5-biegowy, RM, zadbany, 
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, - 12 600 zł. Legnica, 
tel. 076/722-9043, 0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1990 r„ 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., nie
bieski, kabina + skrzynia ładunkowa na bliźniaczych kołach, -
16.000 zł. Leszno, tel. 0605/22-53-65 '
FORD TRANSIT, 1990 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, + gaz, biały.
9-osobowy, hak, sprowadzony w całości, po remoncie silnika. -
12.100 zl lub zamienię na osobowy, tańszy. Wrocław, tel. 
071/786-73-88,0604/25-38-11
FORD TRANSIT, 1990 r„ 2500 ccm, diesel, żółty, maks. wysoki 
i długi, bliźniacze koła, 3 osoby * 1.81, kupiony w salonie, stan 
silnika i blacharki b. dobry, - 13.500 zł *  VAT. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0600/55-05-84
FORD TRANSIT, 1991 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, drzwi tylne otwierane, osobowy, tylne 
szyby uchylane, bez wypadku, - 17.300 zl. Góra. tel. 
065/543-26-95.0603/70-95-52
FORD TRANSIT, 1991 r., diesel, - 13.000 zl. Międzylesie, tel. 
0603/51-58-92,074/812-62-96
FORD TRANSIT MAXI, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie, immobilizer, halogeny, welurowa tapicerka,
3-osobowy, .  20.000 zl. Mirków, woj. wrocławskie, tel. 
0601/56-67-55
FORD TRANSIT,.1991 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie- 
sko-biały, kontener, wym. 3.5x2x19 m, lad. 1.350 kg, -16.500 
zł lub zamienię na osobowy. Nowa Sól, tel. 068/387-28-72, 
0601/58-17-64
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, oszklo
ny, 9-osobowy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, inst. gazowa, •
15.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FORD TRANSIT BUS, 1991 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, wersja na autokemping, szy
berdach, 4 osoby, zaczepy na rowery, hak, lodówka, po demon
tażu mebli jako bus, - 24.500 zł. Węgliniec, gm. Zgorzelec, tel. 
075/771-12-84
FORD TRANSIT BUS, 1991/92 r„ 220 tys. km, 2500 ccm, die
sel, niebieski, 9-osobowy, podwyższony, do poprawek lakierni
czych, - 19.000 zl. Polanica Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/21-75-70
O  FORD TRANSIT, 1991/96 r. krótki, podwyższony, 

zarejestrowany na 8 osób, po remoncie przed
niego i ty lnego zawieszenia, nowe sprzęgło, •
23.000 z ł lu b  z a m ie n ię . W roc ław , te l. 
071/341-15-50 81013221

FORD TRANSIT. 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, faktura VAT, - 18.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0236 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT. 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik wzmoc
niony, osobowo-dostawczy. oszklony do połowy, 9-osobowy, z 
siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, hak, • 24.000 
zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm. diesel, biały, blaszak, raz 
podwyższony, -19.500 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
FORD TRANSIT BUS. 1992 r„ 172-tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, 9-osobowy, niski, krótki, wzmocniony silnik, uchylne szy
by, I właściciel, - 22.000 zł lub zamienię na tańszy, może być 
uszkodzony. Paczków, tel. 077/431-78-97 
FORD TRANSIT, 1992/93 r.. 170 tys. km. 2500 ccm, diesel, bia
ły, oclony w całości, 5-biegowy, 9-osobowy, kompletna doku
mentacja, wzmocniony silnik, oszklony, stan techn. b. dobry, •
18.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-66
FORD TRANSIT. 1993 r., 160 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
krótki, niski, 9-osobowy, oszklony, hak, garażowany, I właści
ciel • 19.000 zl lub zamienię na Passata, 1996 r., kombi, diesla, 
Skodę Octavię 1996 r. Głogów, te|. .076/833-37-65, 
0604/81-01-55
FORD TRANSIT, 1993 r ,  247 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
hak, el. reguł, reflektory, podgrzewana przednia szyba, - 22.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-1340,0601/97-77-64 
O  FORD TRANSIT BUS, 1993 r., 180 tys. km, 2500 

ccm, d iesel 9-osobowy, cena do uzgodnienia. 
W roc ław , te l. 071/351-93-62, 0601/70-45-92 
02026871

FORD TRANSIT. 1993 r„ 286 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
krótki, podwyższony, wspomaganie, oszklony, alarm, hak, 5-bie
gowy, • 15.800 zi. Jordanów ś l., tel. 071/316-15-51, 
0601/79-31-17
FORD TRANSIT. 1993 r.. 2000 ccm, biały, wspomaganie, krót
ki, podwyższony, oszklony, 8-osobowy, przystosowany do prze
wozu inwalidów, - 24.500 zł. Poznań, tel. 061/814-04-34 po 
godz. 19,0600/16-00-33
FORD TRANSIT. 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D. biały, 
krótki, niski, oszklony, ogrzewana tylna szyba, wspomaganie, 9 
miejsc siedzących, rozkładane siedzenia, stan b. dobry, - 23.000 
zl. Świdnica, tel. 074/853-09-90, 0605/45-05-49 
FORD TRANSIT, 1993/94 r„ 2500 ccm, diesel, biały, hak, krót
ki, oszklony, 9-osobowy lub ład. 1100 kg, nowy model, drzwi 
tylne, faktura VAT, stan idealny, -18.000 zl lub zamienię na inny 
samochód. Świdnica, tel. 074/64045-68, 0609/40-20-97 
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tyś. km. 2500 ccm. diesel, niebie
ski, krótki, niski, dobre wyposażenie, 5-osobowy, centralny za

mek, alarm, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 24.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-00-68,0607/35-30-89.
FORD TRANSIT. 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty, I 
właściciel, kupiony w kraju w salonie, bez wypadku, podwyż
szony, przedłużony, lad. 1,8 L alarm, blokada skrzynfbiegów, 
stan techn. b. dobry, • 26.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-32 ' . ..
FORD TRANSIT, 1994 r., 99 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, 3-stronna wywrotka, 3,2 x 2,2 m. na bliźniaczych kołach, 
sprowadzony do kraju w 2000vr., I właściciel. - 31.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 071/789-16-31,0605/28-83-35 
FORD TRANSIT. 1995 r.. 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, ciemne szyby, 9-osobowy, w kraju od pól 
roku, stan idealny, -  30.000 zł. Szczepanów, tel. 0602/99-02-32, 
0603/99-94-13 (k00083)
O  FORD TRANSIT FURGON, 1995 r., 200 tys. km, 

2500 ccm, diesel, granatowy, n isk i, kró tk i, po
duszka pow., wspom aganie, centra lny zamek, 
alarm, stan b. dobry, serwisowany, • 25.000 zł., 
te l. 071/393-20-07, 0604/53-64-53 02026831

FORD TRANSIT BUS. 1995 r., 187 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, 9-osobowy, poduszka pow. kierowcy, I wła
ściciel, w kraju od roku, - 29.300 zl, ., tel. 07.7/431-64-04. 
074/81941-07 w godz. 9-16
FORD TRANSIT. 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, 2 x podwyższony, stan b. dobry, • 29.000 zł lub zamienię. 
Kluczbork, tel. 077/418-93-47; 0608/51-'35-97 
FORD TRANSfT BUŚ. 1995 T., 128 lys. km. 2500 ccm. diesel, 
biały, krótki, niski, 9-osobowy, poduszka, wspomaganie, fotele 
składane, garażowany, techn-. sprawny, - 30.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-83-51 po 21. 0601/97-61-90 .

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tablice eksportowe, język niemiecki, 
formalności za granicąi w kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751 -53-48,0-601 940 871 

opo” ” 7

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS 
50-506 Wrocław, ul. Piękna 25

O FER U JE DO SPR ZE D A ŻY  
C ZĘŚC I ZA M IE N N E  I PO D ZE SPO ŁY UŻYW ANE:

do sam. JELCZ, STAR, LIAZ, RENAUT, 
IVECO, PRZYCZEPA D-616 (P4) 

informacje tel. 071/333 95 25

DAR - TRANS
t e , o °6  J53 2 4 8 6 0 5 7 SAMOCHODY CIĘŻAROWE

0-601 708 083 PRZYCZEPY i NACZEPY
B rz y k ó w  9, k. T rz e b n ic y  

LIAZ 110.053,1988 r„ skrzyniowy, plandeka, nowe opony bezdętkowe, po kap. remoncie -  22 000 zl 
U AZ 110.053,1988 r., skrzyniowy, plandeka, nowe opony bezdętkowe, po kap. remoncie -  22 000 zl 
LIAZ 110.053,1985 r., na części
STAR 200,1981 r„ przedłużony, skrzyniowy, plandeka, burty stalowe -12 000 zl 0 P012548

STAR 200,1988 r., oryginalny, skrzyniowy, plandeka, burty aluminiowe -15 000 zl 
PRZYCZEPA P4 (D-616), 1988 r., skrzyniowa, plandeka, koła balonowe -12 000 zl 
PRZYCZEPA, 1990 r„ produkcji niemieckiej, skrzyniowa, plandeka, kola balonowe -15 000 zl 
PRZYCZEPA KRONE, 1989 r., skrzyniowa, plandeka, burty aluminiowe, małe koła bezdętkowe -15 000 zl 

PRZYCZEPY, NACZEPY, SAMOCHODY CIĘŻAROWE -  NA CZĘŚCI

KOMIS SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

Przuimuiemy auta 
z windykacji i boleasinoowe 

Oferujemy: szybki leasing, dobry kredyt,- 
upusty przy zakupach gotówkowych

WAŁBRZYCH OPD12484 

t e l .  ( 0 7 4 )  6 6 - 5 2 - 9 1 2 ,  6 6 - 5 2 - 9 1 8
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Europejski
Fundusz
Leasingowy

łVECO
U N I - T R U C K

S £ /P £ 7 ? O F £ R M
Wpłata tylko 15% Wrocław uLRuska 18

Minimum formalności-
REGON, NIP, Wpis do ewidencji

Samochody IVECO |  nowe i używane
z certyfikatem jakości IVECO PLUS

www.santander.com.pl

EFL: 0 501454 337 AUTA NOWE 071/ 352 92 62 
AUTA UŻYWANE: 0 603 751 728

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu.

FORD TRANSIT, 1995 r . 146 tys. km; 2500 ccm, diesel, biały,
> blaszak, krótki, niski, przegroda celna, okratowany, poduszka 

powietrzna, wspomaganie feî noWriićfy, eł.teg. reflektory, hak, l.> 
■właściciel, ł-raVAT, -25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-1 /-30,

; 0601/95-51-67 ■ %
FORD TRANSIT, 1395t ., 129 tys. km, 2600 ccm*diesel, biały,

: podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, el. otwie
rane szyby, częściowo oszklony, 6 osób +■-1200 kg, • 27.400 Zł. 
Wrocław, teł. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1995/96 r„ 115 tys. km, Ź500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, wspomaganie, blaszak, 6-osobowy, hak, • 25.500 
zl. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1996 c,, 60 tys. Km, 2500 ccm.TD, czarny, 
skrzyniowy, 6 miejsc,^fandeka, ład. T,51, bliźniacze kola, po
duszka pow., hak, RO Oryginalny, radio, alum. burty, I właściciel 
w kraju, stan idealny;- 40.000 zi. Lubin, tel. 076/846-70-62, 
076/846-87-72
FORD TRANSIT, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 2 
poduszki po^., ABS. wspomaganie, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, zderzaki w Kolorze nadwozia, osobowy, 6 foteli, -
29.000 zl. Bolesławiec, tel. 0603/1247-27
FORD TRANSIT, 1996 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, biaiy, 
podwyższony, przedłużony, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio, hak, kom
pletna dokumentacja, • 31.000 zł. Góra, teł. 065/543-49-67, 
0601/05-81-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm. turbo D, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, 6-osobowy, 
ABS, poduszka pow., RM. wspomaganie, hak, kola 15", lad. 1.5 ' 
t, - 34.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Kępno, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1996 r., czerwony, -12.000 DEM + cło. Lubań, 
tel, 075/646-16-25.
FORD TRANSIT BUS,'{996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, biały, wspo
maganie, SRS, 8-osobowy, welurowa tapicerka; sprowadzony 
na kołach, alarm, garażowany, krótki, niski, - 32.000 zł. Pacz- 
ków, tel. 077/431-76-54 po godz. 15, 0603/53-25^21 i
FORD TRANSIT MAXI, 1996 r., 140 tys. km. turbo D katalizator.

- poduszka pow., ABS, RO, książka serwisowa, el. reguł, reflek
tory. wzmocniony, - 33.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/84S'-Ó3-32, . 
0603/58-60-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 125 tys. km, 2500 ccm, TD, czerwony,

' ładowność 1200 kg, 2-osobowy, przegroda celna. ABS, serwo, 
centralny zamek, poduszka powietrzna, radio, slan b. dobry, • 
33.500 zł/Zdzieszowice, teł. 077/484-45-82,' 0601/63-72-04 
FORD TRANSIT, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, blaszak, Taz podwyższony, ABS, centralny zamek, wspo
maganie, poduszka pow., radio, immobilizer, alarm, stan ideal
ny, - 33.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0606/97-93-24
FORD TRANSIT, 1997 r., 150 tyś. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, na białych tablicach • 14.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13
FORD TRANSIT, 1997 r„ 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, wzmocniony 
silnik, nie eksploatowany w kraju, - 37.000 zl. Żmigród, tel. 
071/385-33-69,0604/37-67-03
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel blaszak, 
podwyższony jeden raz, poduszka pow., wspomaganie, ABS, 
hak, lad. 1 1, - 30.200 zl lub zamienię na Fiata Seicento. Biela
wa, tel. 074/833-26r35
FORD TRANSIT, 1997 r., 80 tys. km, 2500 ccm, niebieski, TDI, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, długi, podwyższony, podusz
ka powietrzna, wspomaganie kierownicy, RO, serwisowany, stan 
idealny, - 33.500 zł (możliwe raty lub zamiana); (możl. wyst. 
fakt. VAT). Kamienna Góra, te l 0605/55-48-22 
FORD TRANSIT. 1997 r.. 55 tys. km, 2500 ccm, TDi, wiśniowy, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, krótki, niski, • 32.000 
zl. Krobia, tel. 065/571-12-12
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biaiy, 
krótki, poduszka pow., wspomaganie kier., wersja wzmocnio
na. ład. 1130 kg, • 27.500 zl. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, diesel. 76 KM, biały, wspo
maganie, I właściciel, - 35.000 zl. Opole, tel. 077/455-84-38 
FORD TRANSIT. 1997/98 r.. 70 tys. km. 2500 ccm, diesel, nie- 
bieskobiały, raz podwyższony, długi, tachograf, ścianka grodzio
wa, ABS, stan b. dobry, - 34.000 zl. Leszno, tel. 0607/Ó9-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
FORD TRANSIT BUS, 1998 r., 84 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biaiy, 9 miejsc, podwyższony, wzmocniony silnik, wspomaga
nie kier., centralny zamek, RM, hak, pełna dokumentacja, •
35.000 zł. Głogów, tel. 0603/38-44-24
FORD TRANSIT 97,1998 r., 2500 ccm, turbo D, kolor wiśniowy 
metalic, niski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 9-osobowy, po 
lakierowaniu, centralny zamek, poduszka pow., w ciągłej eks
ploatacji, hak, RM, I właściciel, • 39.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
0604/86-55-62
FORD TRANSIT, 1998 r„ 86 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
9-osobowy, ABS, wspomaganie kierownicy, radio, - 32.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-32-77
FORD TRANSIT, 1998 r., 83 tys. km, 2500 ccm, TD 100 KM, 
wiśniowy metalic, ĄBS, BTCS, poduszka powietrzna, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, ra
dioodtwarzacz, tydzień w kraju, blaszak, maks. długi, raz pod
wyższony, 3-osobowy, ściana grodziowa, • 36.500 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0609/37-02-45, 0606/21-11-47 
FORD TRANSIT, 1998 r.. 30 tys. km. 2000 ccm, DOHC podwój
na kabina, wspomaganie, centralny zamek, hak, nie eksploato
wany w kraju, raty, leasing, • 38.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78
FORD TRANSIT, 1998 r., 43 tys. km, 2500 ccm, diesel, biaiy, 
izoterma Thermo-King, niski, krótki, klimatyzacja, nie eksplo
atowany w Polsce, • 39.500 zł lub raty, leasing. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78
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 BUS, 1998 r., 30 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
biały, inst. gazowa, blaszak, krótki, podwyższony, udokumen
towane pochodzenie, trzy miejsca, siedzące, stan idealny, -
39.000 zl (możliwe raty lub zamianą). Wrocław, tel. 
071/325-10-47
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, po
duszka pow., ABS, wspomaganie, radio, Krótki, niski. • 38.000 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-18-52 •
FORD TRANSIT. 1999 r., 132 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, wspomaganie, centralny zamek, długi, wysoki, w kraju od 
3 dni. - 38.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14,0601/78-23-69 
O  FORD • P. PKS SPRZEDA FORDA TRANSITA TGL, 

1991 r., 2500 ccm, niebieski, oszklony, 9-osobo- 
wy lub 1.250 kg ład, -  15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-34-65 wewn. 147 87026661

GAZ 53A, 1986 r., 60 tys. km, SW-400 skrzyniowy, 4t, stan techn. 
dobry, dużo nowych części, • 5.000 zł. Ruszów, tel. 
075/771-45-56
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic, ku
piony w salonie, na gwarancji, reguł, światła, 5-drzwiowy. za
rejestrowany jako ciężarowy, - 18.900 zł. Gostyń, teł. 
065/572-32-47,0607/04-56-75
HYUNDAI H100,1997 r., 124 (ys. km, 250Q ccm, diesel, biały, 
nowe opony, klocki i szczęki hamulcowe, stan b. dobry, • 23.000 
zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-10-63,0605/51-35-32 
IFA L60,1989 r., zielony, napęd 4 x4 , silnik Mana, dźwig Jon- 
sereds, wózek, 2 osie, przystosowany do przewozu dłużycy le
śnej, - 40.000 zł. Karłowice, gm. Popielów, tel. 077/469-70-66 
IFA L-60,1988 r., 350 tys. km. 9160 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, przyczepa HL-60, ład. 6 1, z 90 r„ po 35.000 km, ra
zem lub osobno, - 25.000 zl. Wrocław, tel, 071/310-64-33, 
0502/37-63-86
ISUZU MIDI, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, bla
szak, - 3.000 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-71 -45 
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km, 2000 cęm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufiłka, fotele welurowe, boczne tylne 
szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. dobry, ele
gancki wygląd, - 14.000 zl. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29 . .

z wymianą taboru. .. 
oferujemy do sprzedaży w czerwcu:

3 Autosany H9, Mercedes 613 (30 osób), 
opoi2167 . Jelcz. PR 110 LUX 

tel./fax 061/283-29-01

ISUZU IfllDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, I właściciel w kraju, wspomaganie, hak, 
RO, - 8.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-27.0604/46-46-34 
ISUZU MIDI, 1992/93-r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie-/ 
bieski, oszklony, 8-osobowy, wspomaganie kier., hak, eł. otw. 
szyby, I właściciel, kompl. dokumentacja, - 11.000 zł. Ruśzów, 
tel. 075/771-45-56
ISUZU MIDI BUS, 1993 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na bia
łych tablicach - 3.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 cćm, benzyna,, biały* do połowy 
oszklony, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 - 
IVECO 260 M26, 1985 r. wywrotka, - 40.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-56-31
IVECO, 1987 r., turbo ciągnik siodłowy, 3-osiowy, oś wleczona, 
podnoszona automatycznie, nowa hydraulika, stan dobry, •
18.000 zł. Lubiąż, woj. wrocławskie, tel. 0601/33-52-94 
IVECO TURBOZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, niebieski, 
nowa plandeka celna i podłoga, składana winda (udźwig 700 
kg), di. 6.20 m,.ład. 3.5 tony, w ciągłej eksploatacji, -17.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76^6,0601/88-66-66
IVECO, 1992 r., turbo ZETA, biały, blaszak, maks., bliźniacze 
koła, całkowita masa 7.400 kg, • 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-72-40,527-11-37,0661/76-63-41''
IVEC0 19/360,1992 r., 620 tys. fen, ciągnik siodłowy, 360 PS. 
turbo Star, hydraulika, poducha, ogumienie - 8.000 DEM. Wał
brzych, tel. 0606/40-11-39
IVECO, 1992 r„ 2500 ccm, biały, chłodnia, wspomaganie, • 
22.000.zl,, tel. 061/292-16-92, 0600/89-50-84 
IVECO EUROSTAR, 1994 r., 500 tys. km ciągnik siodłowy, peł
ne wyposażenie el, - 50.000 zł + VAT: Trzeboszowice, gm. Pacz
ków. tel. 077/431-30-67
IVECO 190-33 TURBO STAR, 1987. r,, żółty, ciągnik siodłowy, 
spoiler, tachograf,.'webasto, kabina sypialna, jedna oś podno
szona, naczepa Trailor z 1987 r., dwie osie na poduszkach, dl. 
12,60 m, plandeka 2-letnia (żółta), aluminiowe burty lub dwa 
inne składy z naczepami .firankami*, - 31.000 zł + VAT lub za
mienię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/867-51*52,0604/77-53-12 
IVEC0 190-33,1987 r., czerwony, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, po lakierowaniu kabiny + naczepa Trailor, alum. burty, 
plandeka, w-ciągłej eksploatacji, • 29.000 zł. Legnica, tel. 
076/887-13-85,0609/51-26-04
IVECO 30-5 DAILY BUS, 1995 r., 2500 ćcm, diesel, biały, wyso
ki, przedłużony, na białych tablicach • 11.000 DEM. Legnica, 
tel. 0603/53-26-42
IVECO 30-8 DAILY, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, pojedyncze koła, hak, RO, 3-miej- 
scowa kabina, nowe opony, po remoncie przedniego zawiesze
nia, wymienioney rozrząd, nowe tarcze i klocki hamulcowe, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 21.000 zl (brutto), możliwość wyst. 
faktury VAT. Opole, tel. 077/455-45-90 
IVECO 35-10 DAILY MAXI, 1993 r„ 530 tys. km, 2500 ccm, nie
bieski, blaszak, bliźniacze koła, hak, immobilizer, po remoncie 
silnika, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, I właściciel w kraju,
- 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-08-63,0602/15-39-49 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1994 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie, hak, • 30.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-53-82,0602/25-89-03
IVECO 35-10, 1994 r., 200 tys. km, 2500.ccm, turbo D. biały, 
podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, wzmocnione zawie
szenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9 • 17, 
0608/41-76-04
IVECO 35-10, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
bliźniacze koła, podwyższony, przedłużony, nowe sprzęgło, RO, 
immobilizer, CB-Radio, pilne, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/28-70-82
IVECO 35-10,1995/96 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
TURBO DAILY, z chłodziarką 6-komorową do lodów i mrożo
nek, nowy silnik, tachograf, bliźniacze koła, nie eksploatowany 
w kraju, na prawo jazdy kat. B, - 42.000 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy. Dzierżoniów, tel. 0605/20-54-94 
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm, turbo D, biały, plandeka, za
budowa skrzyniowa, pow. 20 m3, stan b. dobry + przyczepa, 
ład. 1700 kg, - 48.000 zł. Nysa. tel. 0604/15-69-21, 
0608/58-51-25
IVECO 35-10, 1996 r., 143 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
zadbany, serwisowany, podwyższony, dł. 6 m, I właściciel, RO 
Sony, stan b. dobry, - 29.500 zl lub zamienię na samochód oso
bowy (9-, 10-letni). Strzelin,.tel. 071/392-80-41 
IVECO 35-10,1997/98 r.. 180 tys. km. 2800 ccm. turbo D. żółty, 
plandeka, skrzyniowy, I rej. w 1998 r., kupiony w salonie, bliź
niacze kola, kabina 3-osobowa, lad. 1.200 kg, dop. masa całk. 
3.51, stan silnika i blacharki b. dobry, • 37.000 zl + VAT. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
IVECO 35-12 DAILY, 1998 r„ 160 tys. km, 2800 ccm, TDi. czar
ny, blaszak, bliźniacze kola, stan b. dobry, hak, bez wypadku, 
immobilizer, faktura VAT, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 
071/326-08-63,0602/15-39-49
IVECO 35-8, 1989 r„ 2500 ccm, diesel, biały, długi, blaszak, 
bliźniacze kola, - 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, niebieski, 
kontener, izoterma, agregat, 3-osobowy, ład. 1560 kg, • 21.000 
zł. Lipiny, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18 lub, 0601/16-14-64 
IVECO 35-8,1992 r„ 2500 ccm, diesel, biały, kontener, ład. 1.5 

X  pow. 20 m3, drzwi z tyłu i boku, stan b. dobry, faktura VAT, •
25.000 zł. Nysa, teł. 0608/58-51-25
IVECO 40-10 MAXI, 1996 r„ 250 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, 
furgon, bliźniacze koła, ładowność 1470 kg, masa całkowita 
4000 kg, tachograf, stan dobry, • 39.000 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-53-81,0602/3142-20
IVECO 40-12 BUS MAXI, 1993 r., 320 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, niebieski, stan b. dobry, - 24.500 zł. Nowa- Sól, tąl. 
068/387-92-31
IVECO 49-10,1998 r. izoterma, kabina sypialna, • 50,000 zł +- 
VAT. Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-30-67 
O  IVECO 49-12 TURBODAILY CLASSIC BUS, 1994 

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

IVECO 49-12,1997 r., 105 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
intercooler, maks., bliźniacze koła, alarm, sprowadzony z Nie
miec, bez wypadku + koncesja, • 46.000 zł. Osła, tel. 
076/817-23-60 po godz. 20,0608/63-90-21 
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km. 2800 ccm, 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. piiedlużony i pod
wyższony, ład. 3.2 t, stań idealny, • 54.500 zl. Wrocław, teł. 
071/349-27-83,0601/55-26-69
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

JELCZ, 1980 r. w ciągłej eksploatacji, opony bezdętkowe, • 5.000 
zł łub zamienię. Świdnica, tel. 074/853-87-09, 0606/99-56-28 
JELCZ STEYR, 1981 r., niebieski, wywrotka, po remoncie kapi
talnym silnika, zawieszenia mostów, w ciągłej eksploatacji, ła
downość 18 T, 3-stronna wywrotka, kola bezdętkowe, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-33-66
JELCZ 315,1975 r. nowy silnik, skrzyniowy, lad. 8 1 + przycze
pa Sanok D-50, ład. 6 1, • 6.500 zl. Wrocław, tel. 071/367-43-82, 
071/783-70-66

JELCZ 315, 1977 r„ 11100 ccm, niebieski, po remoncie, lad. 
15.600 kg + przyczepa o lad. 11 1, - 8.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 •
JELCZ 315, 1979 r. skrzyniowy, - 4.000 zł. Oława, tel. 
071/313-34-06
JELCZ 315,1980 r., 90 tys. km, 11100 ccm, turkusowy, po re
moncie silnika, nowe akumulatory, nowe opony bezdętkowe, 
skrzynia biegów, oraz przyczepa, 101, koła 1100, nowe burty, 
razem • 10.000 zł *  VAT. Jasienica Górna, woj. opolskie, teł. 
0606/45-84-82
JELCZ 315, 1980 r. skrzyniowy, hamulce nowego typu, stan 
dobry, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ 316,1983 r., 11000 ccm, szary, iad. 111, oś podnoszo
na, stan dobry, • 8.500 zł. Zabrze, tel. 0607/33-96-98 
JELCZ 316 SKŁADAK, 1994 r„ 80 tys. km, 11000 ccm, biały, 
kabina Stara 416, podnoszona oś, skrzynia ład. po odbudowie, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0602/71-08-06 
JELCZ 317 D, 1979 r.. 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy + naczepa, ład. 181, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317,1980 r., 11000 ccm, turbo wywrót 3 strony + przy
czepa, stan b. dobry po remoncie kapitalnym - 7.500 zl lub za
miana na osobowy lub inny. Paczków, tel. 0602/67-03-67 
JELCZ 317 D. 1981/97 r., 60 tys. km, biały, po remoncie kapi
talnym w 1997 r., oprócz ramy zmieniono na nowe wszystkie 
podzespoły, przerobiony, zamontowana hydraulika, koła bez
dętkowe 50%, • 6.000 zł lub zamienię na Stara 200. Godzie- 
szówek, tel. 074/855-67-88, 0601/05-44-52 
JELCZ317WK, 1983 r., 11100 ccm stan b. dobry. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-55-87
JELCZ 317 3 W, 1983 r. wywrót 3-stronny, stan b. dobry, • 7.000 
zl lub zamienię na osobowy. Strzelin, tel. 0603/95-05-15 
JELCZ 317 3W, 1984 r. stan b. dobry, + Liaz TD. 1982 r., wy
wrót 3-stronny, opony bezdętkowe, • 9.000 zł lub zamienię na 
osobowy bus, z dopłatą. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-04-89, 
0600/60-44-92
JELCZ 317 D. 1985 r., 11000 ccm, turbo, biaiy, ciągnik siodło
wy, podnoszona kabina, dźwig HDS + naczepa, ład. 181, alumi
niowe burty, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317 3W, 1985/86 r„ 90 tys. km, - 5.500 zł. Stronie Ślą
skie, tel. 074/814-14-58
JELCZ 317 W, 1986 r. 3-stronny wywrót, z przyczepą HL 8011 
(2-stronny wywrót), ład. całkowita 16 ton, -13.000 zł łub zamie
nię na osobowy bus, ciągnik rolniczy. Iwona Sochacka, 55-080 
Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka na 3 strony + przyczepa 
HL-8011, wywrotka na 2 strony, zestaw o ład. 161 - 12.800 zł 
lub zamienię na osobowy, bus albo ciągnik Ursus C-380, C-360 
3P, Massey-Ferguson 255. Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 
0604/82-56-45
JELCZ 317 3W, 1987 r., żółty, stan b. dobry, po remoncie, • 
16.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-23-78 
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrotna 3 strony, opony w dobrym 
stanie, stan tech. dobry, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-89-40.0606/13-82-56
JELCZ 317 W. 1987/96 r.. 11000 ccm,'turbo D, żółto-szary, 
przedłużona skrzynia ładunkowa o 70 cm, wzmocnione resory, 
kabina 93 r, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78,0601/92-33-74 
JELCZ 317 3W. 1988 r. oryginalna wywrotka, w ciągłej eksplo
atacji, zarejestrowany, • 10.500 zł lub zamienię na osobowy, 
diesel. Czerwieńsk, tel. 068/327-81-96 po godz. 20 
JELCZ 317 3W. 1988 r., biały, 5-biegowy, stan dobry, • 8.000 zł 
♦ VAT. Gryfów SI., tel. 0605/05-59-24 
JELCZ 317,1988 r. 6-biegowy, opony Radial - całostalowe, prze
gląd do 04.2002 r. ♦ naczepa, ład. 24t, oplandekowana • 5.000 
zł, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-02-78 
JELCZ 317 3W. 1989 r. + przyczepa HL 8011.87 r„ ład. zesta
wu 18 t, opony bezdętkowe, stan b. dobry, • 22.000 zł + VAT. 
Gryfów Śl., tel. 0605/05-59-24
JELCZ 325,1983 r. po remoncie kapitalnym, - 6.500 zł. Lubań, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0608/41-83-57 po godz. 16 
JELCZ 325,1983 r. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 4.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-96-17, 0601/27-12-59 
JELCZ 325,1984 r z HDS-em, - 6.200 zł. Pyskowice k. Glinie, 
woj. wrocławskie, tel. 0608/43-29-71 
JELCZ 325,1985/., 4 tys. km, 11000 ccm, niebieski, nowe aku
mulatory, opony, chłodnica, stelaż + plandeka, w ciągłej eks
ploatacji, • 7.500 zł. Wrocław, teł. 0602/58-43-83 
JELCZ 325 DH, 1987 r.. 11000 ccm, biały, 6-biegowy, -6.000 
zł. Ostrzeszów, tel: 0607/58-17-65 
JELCZ 325 DH, 1987 r., 90 tys. km, 11100 ccm, turbo, niebie
ski, Odbiegowy, skrzyniowy, wywrotka na 3 strony, dzielone bur
ty, skrzynia 5.3x2.45x1.1m, blokada mostu, legalizacja tacho- 
grafu, stan b. dobry, • 15.000 zł. Prusice, tel. 071/312-62-18 
JELCZ 325, 1988 r. skrzyniowy, 2 sżt. - 7.000 zł. ., tel. 
0605/27-38-43,0605/93-80-90
JELCZ 325,1988 r., 137 tys. km, 11100 ccm, zielony, skrzynio
wy, wywrotka, dzielone burty, wym. 5.30 x 2.45 x 1.10 m, nowa 
hydraulika + przyczepa Sanok D-83, do przewozu trzody, z ram
pą po odnowie, • 13.500 zł lub zamienię na samochód osobo
wy. Opole, tel. 0607/46-68-69
JELCZ 325,1988 r., 11100 ccm, turbo D, żółty, stan dobry, oplan
dekowany, po remoncie, • 7.000 zł + VAT lub zamienię. Wro
cław, tel. 090/68-38-75,0602/67-64-95 
JELCZ 416,1991 r., 11100 ccm, biały, kabina uchylana, lad. 12 
t, podnoszona oś, po remoncie, • 27,000 zł. Namysłów, tel. 
077/419-58-86
JELCZ 416 S, 1991/92 r., 11000 ccm, turbo, biały, 3-osiówy, 
zadbany, fotel pneumatyczny + przyczepa P-4,1990 f., po re
moncie kapitalnym, zestaw do przewozu zboża, lad. 241, wyso
kie burty, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 40.000 zł. Wro
cław, tel. 071/368-16-13,0605/10-15-17 .
JELCZ 417 C, 1989 r., biały, ciągnik siodłowy, stan techn. do
bry, w ciągłej eksploatacji, - 11.000 żl.+ VAT. Nowa Ruda, tel. 
074/872-53-62,074/872-52-77 po godz. 16 
JELCZ 615 STEYR, 1981 r. po remoncie kapitalnym silnika, 
stan techniczny b. dobry, - 25.00'0 zł. Wrocław, tel. 
071/341-63-14.0601/78-33-66
JELCZ 640 3W. 1975 r., SW-680. pomarańczowy, w ciągłej eks
ploatacji, • 16.000 zł lub zamienię na inny skrzyniowy albo na 
naczepę skrzyniową. Złoty Stok. tel. 074/817-52-23

JELCZ 640 3W, 1980 r., szary, po remoncie kapitalnym, na do
tarciu, stan dobry, -15.000 zł. Kotla, tel. 076/833-10-50 
JELCZ 640, 1991 r., 120 tys. km, 11100 ccm, turbo D, biały, 
3-osiowy, wywrót na 3 strony, 6-biegowy, Wysokie dzielone bur
ty, kabina podnoszona. - 28.000 zł lub zamjenię na koparkoła- 
dowarkę. Kępno, tel. 0603/30-96-62 
JELCZ 642 3W, 1989 r., 80 tys. km, 11100 ccm, diesel, poma
rańczowy, 3-stronna wywrotka, opony zużyte w 30%, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 28.000 zł. Mirków k. Długołęki, tel. 
071/315-11-10
JELCZ STEYR 640 W, 1980 r„ 11000 ccm, niebieski, po wy
mianie silnik^ w 2000 r., zarejestrowany do 12.2001 r., w Cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 20.000 zł + VAT. Bołechów, -tel. 
071/313-10-23,0605/26-59-78
O  KAM AZ, 1990 r. c ią gn ik  s io d ło w y  ♦  naczepa 

ZREMB, ła d  2 6 1, w  ciągłej eksploatacji, I w łaści
ciel, zwolnieniony z podatku VAT, systematycz
nie, kompleksowo remontowany, rok po napra
wie głównej s iln ika, opony i akum ulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu -• 24.000 zł, 
m o ż liw o ś ć  sp rze da ży  o s o b n o . ., te l. 
076/834-96-59 01027541

KAMAZ 5320,1979 r. Wysokie burty, kabina po wymianie, nowe 
ogumienie + przyczepa HL 8 t, długa z nowym ogumieniem, 
stan dobry • 15.000 zł + 7.000 zL Lututów, gm. Wieluń* tel. 
043/871-45-17
KAMAZ 5320, 1981 r. po remoncie kapitalnym kabiny w 1991 
r., przystosowany do wywozu drewna stosowego, stan b. dobry, 
• 12.000 zł. Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 0607/57-63-44 
KAMAZ 5320, 1981 i  skrzyniowy, -  8.000 zl. Łambinowice k. 
Nysy. teł. 0604/30-68-29
KAMAZ 5410,1980 r., 14 tys. km, 10850 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, po remoncie kapitalnym silnika + naczepa Zremb 
NW-180, wywrotka, po wymianie siłowników, • 19.000 zł lub 
zamienię na Kamaza 5511, busa, lub inne. propozycje. Oleśni
ca, tel. 0502/39-91-07
KAMAZ 5511,1979 r., czerwony, wywrotka, nowe opony, stan 
dobry, • 15.500 zl. Sędzisław, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/38-34-85

KAMAZ 5511,1979/93 r. 4 szt.. oryginalne wywrotki, zadbane, 
w ciągłej eksploatacji, nowe opony, nowe akumulatory - od 
20.000 zl do 28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
KAMAZ 5511, 1980 r., 10850 ccm, diesel, szary, oryginalna 
wywrotka, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, -.14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-59-40
KAMAZ 5511,1980 r., pomarańczowy, stan dobry, - 13.000 zł 
lub zamienię na dostawczy. Bolesławiec, teł. 075/732-20-81 
KAMAZ 5511,1980 r. po remoncie silnika, ogumienie 70% kost
ka, • 14.000 zl. Bolesławiec, tel. 0605/39-47-22 
KAMAZ 5511, 1980 r. wywrót i kabina z 91 r., 16.000 km po 
remoncie silnika, • 13.500 zł lub-zamiana na auto osobowe. 
Kłodzko, tel. 074/647-64-29,0604/89-09-24 
KAMAZ 5511,1980 r., diesel, czerwony, oryg. wywrót, - 8.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17 
KAMAZ 5511,1981 r., zielony, wywrotka, śtan dobry, -12.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-08-43 
KAMAZ 5511, 1981 r ,  czerwony, wywrotka, nowe opony, po 
remoncie, stan b. dobry, • 18.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-16-32,0608/79-97-65
KAMAZ 5511,1981 r. po remoncie siłnikat mostów, wózków, w 
ciągłej eksploatacji, -15.000 zl. Wrocław, teł. 0601/78-33-66 
KAMAZ 5511,1982 r., 120 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, wywrotka, opony zużyte w 30%, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, -14.000 zl. Mirków k. Długołęki, tel. 071/315-11-10 
KAMAZ 5511,1983 r„ 60 tys. km, czerwony, wywrotka, po wy
mianie opon, stan b. dobry, • 16.200 zł.lub zamienię. Kluczbork, 
tęl. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
KAMAZ 5511, 1984 r„ pomarańczowy, oryg. wywrót; stan b. 
dobry, • 19.000 zl lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
0606/92-03-04
KAMAZ 5511,1984 r., diesel, czerwony, oryg. wywrót, stan do
bry, -17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17 
KAMAZ 5511,1988 r., czerwony, wywrotka, stan dobry, • 26.000 
zł. Opole, tel. 077/421 -99-36 wieczorem 
KAMAZ 5511,1988 r„ 300 tys. km, pomarańczowy, wywrotka, 
stan b. dobry, • 22.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0603/87-80-73 /

W IĘ K S Z A
ŁADOWNOŚĆ 
Lepsza stabilizacja pojazdu
PODUSZKI PNEUMATYCZNE 
DO AUT DOSTAWCZYCH

OPONY PROD. ROSYJSKIEJ
8.25 - R20/12, 23.5 - 25/20 TT 
9 .00-K20/12, ,18.00 - 25/32 n  
11.00 - R20/18, 26.5-25/28 TT 
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tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
KAMAZ 5511,1988 r. w ciągłej eksploatacji, nowe opony, stan 
b. dobry, - 25.000 zł, Wrocław, tek 071/311-23-99 
KIA CERES, 1996/97 r., 126 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
izoterma, kontener, ład. 1.150 kg, stan b. dobry, • 13.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-15-72, 074/854-03-08 w godz. 7-16 
KIA K2700, 2000 r., 40 tys. km, 2700 ccm, diesel plandeka, 
wspomaganie kierownicy, immobilizer; orurowany przód, faktu
ra VAT, - 27.500 zl. Wrocław, tel. 0601/70-49-86 
O  KONCESJA WKŚ na autobus. Pomogę w  zała

tw ieniu  wszelkich form alności, doradztwo, pora
dy, pośrednictwo, składanie wniosków, przepi
syw a n ie  k o n c e s ji i tp .  ., te l. 0602/83-08-28 
03003371

LIAZ 100.47,1980 r. po remoncie kapitalnym + naczepa Bran
dys, 3-osiowa, -17.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-15-33 wieczo
rem
LIAZ, 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy z hydrauliką, po re
moncie silnika i lakierowaniu, po remoncie hamulców i przed
niego zawieszenia, dużo Gzęści, ważny przęgląd, - 7.000 zl. 
Jaczków, tel. 074/845-04-79,0604/85-66-53 
LIAZ 100.02,1987 r. ,11940 cćm, niebieski, kontener izoterma, 
ład. 101, na 16 europalet, półbiegi, ważny przegląd techn., śtan 
techn. b. dobry, • 9.000 zł. Opole, tel. 0606/42-07-84 
LIAZ 110.053,1988 r., 12000 ccm, turbo D, niebieski, plande
ka, skrzynia dł. 6.5 m, kabina podnoszona, -14.000 zł. Baldwi- 
nowice, gm. Ciepłowody, teł. 074/810-30-93 
LIAZ 11 O B, 1988 r:, 11940 ccm, turbo D, niebieski, tachograf, 
stan b. dobry+przyczepa Autosan D-636, z 89 r., zestaw oplan
dekowany, stelaż, - 23.000 zl. Byczyna, teł 077/413-45-34. 
LIAZ, 1988 r. na poduszkach, hydraulika, w ciągłej eksploatacji 
*  naczepa 3-osiowa, w ciągłej eksploatacji, - 22.000 zl razem 
lub osobno. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17, 
0601/57-20-08
LIAZ, 1988 r., 110 tys. km, 12000 ccm, niebieski, furgon, - 9.500 
zł lub zamienię na ciągnik siodłowy do 30.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/848-29-33,0603/78-80-02 
LIAZ 150.261,1988 r., 12000 ccm, TDI, niebieski, 320 KM, ory
ginalna wywrotka 3-stronna, podnoszona kabina, nowe akumu
latory i inne części, tachometr Kinzla legalizacja 11.2002 r., prze
gląd do 10.2001 r., zadbany, • 25.500 zi łub zamienię na busa 
maxi. Wrocław, tel. 071/782-97-59.0603/22-71-34 
LIAZ. 1989 r. ciągnik siodłowy, naczepa „Budamobil", na po
duszkach, otwierana z tyłu i z boku, z 1981 r, • 15.000 zł. Grod
ków, tel. 077/415-16-29 do godz. 15,077/415-16-22 po godz. 18 
LIAZ 150.261,1989 r. wywrotka, 2 szt., oryg., po malowaniu, w 
ciągłej eksploatacji, -17.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/846-46-50 
LIAZ 110/053,1989 r. skrzyniowy, nowe opony, koła bezdętko
we, stan b. dobry, ~ 20.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-57-19
O  LlAZ, 1990 r. c iągn ik siodłowy, 5-biegowy, inter

cooler, wraz z naczepą, po przystępnej cenie, 
sprzeda fim ra. Tel. 075/751-42-12, w  godz. 7-15 
01033891

LIAZ 150.261,1990 r. oryg. wywrot na 3 strony, opony bezdęt
kowe, - 18.000 zł lub zamienię na busa albo inne/Wałbrzych, 
tel. 074/845-63-38, 0604/12-23-59 
LIAZ. 1991 r., turbo, intercooler ciągnik siodłowy, zawieszenie 
pneumatyczne przednie i tylne, skrzynia 9-biegowa, po remon
cie silnika, stan idealny, - 30.000 zi. Legnica, teł. 0607/24-48-34 
LIAZ 111.60, .1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, z 
dźwigiem Hara 80. wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 47.000 zł 
.♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
LIAZ 110.571,1991/92 r„ 12000 ccm, diesel, niebieski, podusz
ki, intercooler, ciągnik siodłowy, niskie siodło, opony bezdętko
we, spoiler, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -11.500 zl. Pola- -  
nica Zdrój. teł. 0605/32-69-11,0606/21-75-70 
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. Lu
bin, tel. 076/846-71-44

LUBLIN 3392 FURGON, 1994 r., 120 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, pow. ładunkowa z tworzywa, stan b. do
bry, - 11.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/315-39-15 po 
godz. 20 lub, 0600/87-31-59
LUBLIN 3352,1994 r„ 2400 ccm, kolor piaskowy, kontener, stan 
ogólny dobry, w ciągłej eksploatacji, -10.200 zł. Rogów Legnic
ki, tel. 076/858-40-55
0  LUBLIN FURGON, 1995 r., biały, po remoncie s il

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

LUBLIN, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwony, stan 
b. dobry, plastikowy kontener (wym. 2.7 x 1.7 x 1.65 m), nowy. 
model, nowe opony, pasek rozrządu i sprzęgło, książka serwi
sowa, -15.500 zł łub zamienię na tańszego busa. Wrocław, tel. 
071/348-56-10 po godz. 18,0601/87-14-08 
LUBLIN II, 1998 r., 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, izoter
ma, nowy silnik, oryginalna chłodnica, 3.4x2x2, wspomaganie, 
stan b. dobry, nowe opony, przystosowany do przewozu mięsa
1 wędlin, faktura VAT, - 24.500 zł. Lutynia, tel. 071/316-84-69. 
0603/22-23-97
LUBLIN I I3352,1998 r., 100 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
skrzyniowy, oplandekowany, lad. 1100 kg, I właściciel, bez wy
padku, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, • 17.000 
zł + VAT. Opole, tel. 0608/70-56-71 
LUBLIN I I3554,1998 r., 76 tys. km, 2400 ccm. turbo D, niebie
ski, skrzyniowy, lad. 1500 kg, stan b. dobry, - 22.800 zł +  VAT, 
(możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, teł. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
LUBLIN II, 1998 r., 78 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, konte
ner, • 27.000 zl. Wrocław, tel. 0603/63-52-03 
LUBLIN 3584, 1999 r., 38 tys. km, 2400 cęm, turbo D, biaiy. 
blaszak, 6 osób + 850 kg, podwyższony 3 osoby + 1.000 kg, 
wspomaganie, stan b. dobry, homologacja fabryczna, - 26.000 
zł. Lutynia, tel. 071/316-84-69
LUBLIN III 3574,1999 r., 76 tys. km, 2400 ccm, turbo D. żółty, 
izoterma, ład. 1350 kg, książka serwisowa, stan b dobry. - 
27.900 zł *  VAT, (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
071/373-74-27,0601/57-76-68
MAGIRUS DEUTZ, 1979 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki dobry, 5-biegowy. kabina podnoszona, wspo
maganie kierownicy, burty aluminiowe, wym. 245 x 225 x 700 
cm, - 12.000 zi *  VAT. Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/45-34-55
MAGIRUS M-90, 1981 r., 4000 ccm, niebieski, stan b. dobry, 
nowa plandeka żółta, nowe opony, webasto, spoiler, uchylna 
kabina, 5-biegowy, 3-osobowy, wym. plandeki 5,5 x 2,2 x 2,45, 
zadbany - 15.000 zł. Nowa Ruda, tel. 076/872-74-90, 
0608/12-49-14
MAN 7.136 F, 1975 r„ 220 tys. km, 5500 ccm, diesel, żółty, bliź
niacze koła, nie eksploatowany w kraju, pod zabudowę.-dł. ramy 
8 m, wymieniony silnik, do przewozu lekkich materiałów -14.000 
zł, zamienię na inny. Prudnik, tel. 077/436-84-74 
MAN, 1989 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy, 4x4, 370 KM, - 
17.000 zl. Brzeg, tel. 077/416-96-88 po godz. 18 
MAN 12.293, 1996 r.. 350 tys. km, 10000 ccm. biaiy. BDF. 2 x 
leżanka, webasto. CB-radio, telefon, lodówka, zabudowa do 
wyboru, stan b. dobry, /tie eksploatowany w kraju, • 98.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Oława. tel. 0603/84-78-77

IVECO M AXI 1996/97 r., ład 2,51, zarejestrowany na kat. B, nowy model.2,8 TD, 
(wys. lad. 2,2 m; dt. 4,6 m), 130 tys. km, bezwypadkowy, hak holowniczy, stan idealny,

'  cena 35.000 zl (+VAT od faktury)
B oguszów  Gorce, te l. 0-609 439 299 (po godz. 15) OP012428

KAM A Z CENTRUM
Skup i sprzedaż art. motoryzacyjnych i opon
W ro c ła w , ul. M eta low ców  2 5  (teren P IL M E T U ), tel. 0 7 1 /3 5 1 -8 9 -3 1  
te l/fa x . (071 >358-43 -45 . te l. k o m . 0 -501  6 6  4 0  9 7 . 0 -501  4 0  9 7  86
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P.H.U. Krzysztof Dyrek 
ul. Jeleniogórska 
58-530 KOWARY
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• import z Niemiec, bezwypadkowe, 
najwyższa jakość

• pełna odpowiedzialność
za stan prawny każdego pojazdu

• sprzęt takich firm, jak: MAN, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVQ

' dogodne warunki nabycia: 
LEASING - KREDYT - GOTÓWKA

tel M  075/76-13-070

98 MAN 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

pełny ADR

'96 DAF 45.160 Tl 
skrzynia plandeka 6,1 m.,winda, 
m ikO  Ti Ł-pakjet,' fad. 6 ton.

'95 MERCEDES I*-3ł »4 MERCEDES 11-17 "»5 i '94 MAN-y 19.4*3 F-2000 '93 KOGEL 92 SCANIA 113M 380 ... ’9 i
poduszki, EURO 1, hydraulika, licrrynia plandeka dl.7,2 m, poduszki, EURO 2, L-pakiet, aluminiowa, 3 osie, poduszki, TOPUNE, poduszki, EURO 1» aluminiowa, 3 ołie, poduszki, ĄBS,

webaslo, ABS EURO 1 c. smarowanie, ABS, retarder oł podnoszona, lad. 291 ABS, webasto, spoilery poj. 42 o ’.

td.075/718-34-11 teLkom. 0601-77-80-83 www.dyrek.com.pl MnaŁdyni@dyrelumpfl

94 MERCEDES 20-44 
GLOBETROTTER 

poduszki,.EURO 1, ABS, klimat

'97 MAN 8.163 L-2000 skrzynia 
plandeka, 6,2 m, poduszki, winda, 

EURO 2, L-pakiet

'96 MAN 26.403 chłodnia, 6x2, 
całość poduszki, + przyczepa 

chłodnia tandem '92 SCHMITZ

94 MAN 8.224 L-2000 
skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM 

(4,7x2.45x2,1 tn)

MAN 19.403,1996 r. ciągnik siodłowy, koncesja WKŚ, • 190.000 
zl. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49 
MAN 25.322,1991/92 r., 610 tys. km, diesel chłodnia hakowa, 
poduszki, lad. 151, ABS, centralne smarowanie, • 66.000 zł + 
VAT od faktury. Chodzież, woj. pilskie, tel. 0602/64-99-08 
MAN 25.322J994 r„ 530 tys. km zestaw izoterma kontener na 
37 palet, 3 osie, 2 poduszki pow., 2 x ABS, 2 x winda, 2 x cen
tralne smarowanie, dolny zaczep, opony 90%, • 84.000 zł + 
VAT od faktury. Chodzież, tel. 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. Pełcz- 
nica, tel. 071/316-66-69
MAN 8.150, 1988 r., 300 tys. km, diesel, niebieski, izoterma, 
agregat chłodniczy, stan b. dobry, • 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-15-79
MAN 8.153,1994 r., 235 tys. km. 4580 ccm, turbo, biały, I wła
ściciel w Polsce, nie eksploatowany, skrzyniowy, wym. 
6.2x2.45x2.4 m, nowa plandeka, klapa hydrauliczna o udźwigu

11, regulacja do rampy, stan 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, zareje
strowany, oryginalna wywrotka,, stan dobry, • 6.500 zl lub Za
mienię na VW Golfa, diesla. Wrocław, tel. 071/329^54-11, 
0602/39-27-94
MAZDA E2200,1991 r„ 2200 ccm, diesel sprowadzony do Pol
ski w 1996 r., 9-osobowy, rozsuwane drzwiz obu stron, składa
ne siedzenia, hak, stan dobry, • 15.000 zl. Kowary, tel. 
075/718-23-84
MAZDA L2200,1996 r., 175 tys. km, 2200 ccm, diesel, czerwo
na, w całości oszklona, drzwi rozsuwane po obu stronach, 6 
osób ♦ 1145 kg, oryg. hak, halogeny, alarm, garażowana, I wła
ściciel od 97 r., wspomaganie, sprowadzona z Niemiec w cało
ści, na kołach,.- 29.500'zł. Ziębice, tel. 074/819-19-78, 
0606/39-23-19
MERCEDES, 1973 r., 5070 ccm. OM 321, diesel, żółty, 4x4, 
ład. 6000 kg, wywrót na 3 strony, po remoncie silnika, stan b. 
dobry, -10.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-09-51 . 
MERCEDES 1217, 1982 r., czerwony, stan dobry, kontener 
7.20x2.45x2.65 m, winda, kabina sypialna, poduszki tylne, lad. 
7.81, • 28.000 zł. Lubin, tel. 076/844-53-79 
MERCEDES 1320,1993 r., 265 tys. km, 6000 ccm, biały, konte
ner aluminiowy o wym. 8.5x2.9x2 5 m, półbiegi, zbiornik paliwa 
2x200 I, nowe opony, • 68.000 zł lub zamienię na osobowego 
Mercedesa. Wrocław, tel. 0601/83-75-35 
MERCEDES 1834,1993 r., 11000 ccm ciągnjk siodłowy, ład. 10 
ton, ABS, SRS, łóżko, radio, tachograf, reg. fotela, - 70.000 zł + 
VAT. Leszno, tel: 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, żółty, platforma 
najazdowa (autolaweta), nowe opony, po remoncie kapitalnym 
silnika, rury z halogenami, 3-osobowy, stan dobry, -  9.999 zl. 
Dębno, woj. zachodnio-pomorskie, tel. 0503/06-38-17 
MERCEDES 207 D, BUS, 1979 r„ 2400 ccm, biały, 5-osobowy, 
5-biegowy, po remoncie blacharki, - 8.000 zl. ., tel. 
0502/50-49-03
MERCEDES 207, 1979 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, po re
moncie kapitalnym blacharki, oszklony, zarejestrowany na 8 
osób, przegląd do 11.2001 r, - 7.500 zł lub zamienię na osobo
wy, diesel. Legnica* tel. 0503/39-71 -33 
MERCEDES 207 D, 1979 r.. 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, 
niski, zarejestrowany na 3 osoby, przegroda celna-, stan silnika 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, zadbany, - 7.000 zł kjt^zamie- 
nię na osobowy. Leszno, teł. 065/529-06-65 .
MERCEDES 207 D, 1979 r.,'250 tys. km, 2350 ccm, biały, po 
remoncie silnika, - 6.500 zł. Prusice, tel. 071/312-62-86 
MERCEDES 207,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, niski, 
oszklony, silnik po remoncie, • 8.000 zł lub zamienię na więk
szy. Jelenia Góra, tel. 075/752-14-80,0503/87-27-75 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 cCm, diesel, biało-niebieski, 
podwyższony, przedłużony, ład. 800 kg + 6 osób, wzmocnione 
resory, hak, dużo nowych części, po remoncie kapitalnym bla
charki, po lakierowaniu, stan techn. b. dobry, - 11.000 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/755-60-03
MERCEDES 207,1980 r., 300 tys. km, 2400 pcm, diesel, brązo
wy, blaszak. halogeny, przegroda, zadbany, stan b. dobry, • 5.900 
zl. Kowary, tel. 0603/61 -40-97
MERCEDES 207 D, 1980 r„ 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, ce
glany, oszklony do połowy, hak. RO, stan dobry, • 7.800 zl lub 
zamienię. Nowa Sól. tel. 068/387-61-64. 0604/30-54-82 
MERCEDES 207 D. 1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, bez prze
biegu, po kapitalnym remoncie, - 16.000 zl. Pleszew, tel. 
062/742-25-36
MERCEDES 207 D, 1980 r., 400 tys. km, 2400 ccm. diesel, po
marańczowy, niski, krótki, do przewozu art. spożywczych, od
biór sanepidu, stan dobry, - 7.900 zł. Prudnik, tel. 077/437-67-91 
MERCEDES 207, 1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, 
platforma o wymiarach 2.0 x 4.8 m. ładowność 1500 kg, stan b. 
dobry, - 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
MERCEDES 207 BUS, 1981 r„ 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, przeszklony, hak, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, stan silnika b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Chroślice. tel. 076/870-84-15
MERCEDES 207 D. 1981 r„ 2400 ccm, diesel, biały, podwyż
szony. przedłużony, przeszklony, po remoncie zawieszeń, - 
7 900 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0601/78-62-88

MERCEDES 207 D, 1981 r.. 2400 Ccm blaszak, stan b. dobry, 
aktualny przegląd, • 7.300 zł. Żagań, tel. 068/377-20-55, 
0600/39-64-87
MERCEDES 207 D, 1982 r.. 240 tys. km. 2400 ccm, diesel, nie
bieski, przedłużony, podwyższony, częściowo oszklony, 9 osób 
lub 1350 kg, po remoncie, • 12.700 zl. Osetno 61 a, tel. 
065/544-44-21,0605/85-57-21
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, 
skrzyniowy, stan techn. b. dobry, podwójna kabina, zarejestro
wany na 5 osób, po przeglądzie techn., nowe opony tylne i aku
mulator, oplandekowany, silnik z 1985 r. (udokumentowany), • 
12.000 zl lub zamienię. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
MERCEDES 207,1983 r., 380 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski. zarejestrowany na 3 osoby, przegroda celna, nowe opo
ny, RO, zapłon w stacyjce, • 12.800 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-93-29 lub. 0606/96-73-71 
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2350 ccm, niebieski, po remon
cie blacharki, lakierowaniu, zapłon w stacyjce, 5-biegowy, bla

szak z przegrodą celną, hak, wzmocnione resory, przegląd do 
03.2002 r., stan techn. b. dobry, • 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/749-02-37
MERCEDES 207,1984 r. 9-osobowy, stan dobry, stan silnika b. 
dobry, • 11.000 zł łub zamienię na Fiata Ducato, 84/85 r, maxi, 
do 25.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-42-51,0608/19-79-08 
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, blaszak, po remoncie, stan 
b. dobry, • 11.800 zł. Grabowno, le i. 065/543-68-15. 
0605/85-56-57
MERCEDES 207 D, 1987 r,, 2400 ccm, biały, niski, oszklony, 9 
osób lub 1.51, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
MERCEDES 207 D, 1988 r., 212 tys. km, 2400 ccm, diesel, czer
wony, 8-osobowy, automatic, webasto, hak, RO, stan b. dobry, - 
18.500 zl. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 0601/78-23-69 
MERCEDES 207,1988 r. hak, RO, maks. podwyższony, przed
łużony, zarejestrowany na 9 osób. po remoncie silnika, nowe 
amortyzatory, szyberdach, • 10.500 zl. Sobótka, tel. 
0602/73-04-20
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
O  MERCEDES 208,1979 r., diesel 3-osobowy, ład. 

1 t, skrzynia ładunkowa oblachowana, dł. 4 m, 
szer. 1,9 m, wys. 2,20 m (przystosowany do me* 
bii), w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 13.500 
zł. O leśn ica , te l. 071/398-60-36 do godz. 17, 
071/398-54-38 po godz. 20 01033951

MERCEDES 208 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
MERCEDES 208,1990 r., 311 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, do połowy oszklony - 21.000 
zł + Vat. Zielona Góra, tel. 0601/23-35-02 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, -19.900 
zl. Wrocław, tel. 071/360-87-96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 2300 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, oszklony, tylne szyby uchylane, 9 osób + 750 kg, 
hak, po lakierowaniu, stan b dobry, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-27-12,783-09-00
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 140 tys. km, 2300 ćcm, diesel, 
granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wypadku, 
sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny przebieg, 3-oso- 
bowy, tylne drzwi oszklone, i  rejestracja w 1994 r, • 26.500 zl. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 2300 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, 5-osobowy, oszklony, w kraju, stan b. dobry • 9.000 DEM 
lub 15.500 zł + cło. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04,0609/59-02-36 - 
MERCEDES 208,1994 r., 290 tyś. km, 2300 ccm. diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, alarm, immobilizer, blaszak, stan 
b. dobry, - 27.500 zł. Bielawa, tel: 0602/12-56-40 
MERCEDES 209 D, 1979 r., 250 tys. km. 2400 ccm, diesel, nie
bieski. v  6.000 zł. Iłowa, tel. 068/377-49-67 
MERCEDES 209,1984 r., 3000 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany jako 6-osobowy ♦ 800 kg, przegroda celna, długi, wysoki, 
przeszklony do połowy, stan dobry, • 14:500 zl lub zamienię na 
terenowy albo osobowy kombi. Przemków, tel. 076/831-03-48, 
0604/77-03-87

MERCEDES 210 D, 1989 r„ 15 tys. km, 2900 ccm, diesel, czer
wony, zarej. na 5 osób, w kraju od 1996 r., stan dobry, oszklony, 
tapicerka, ‘5 miejsc siedzących - 16.500 zł. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-42-39
MERCEDES 210 D, 1991 r., 2970 ccm, biały, podwyższony, 
przedłużony, automatic, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
MERCEDES 210,1992 r., 270 tys. km, 2900 ccm, biały, pod
wyższony, przedłużony, wspomaganie, 3 miejsca w kabinie, stan 
dobry, • 23.500 zl. Syców, tel. 0503/01-56-88 
MERCEDES 210,1994 r., 180 tys. km. 2900 ccm. diesel, nie
bieski, oszklony do połowy, bez wypadku, długi, wysoki, do spro
wadzenia z Niemiec • 10.500 DEM. Kłodzko, lei. 074/868-74-03, 
0601/15-81-08
MERCEDES 210 D, 1994 r., 330 tys. km, 3000 ccm. biały, alarm. 
6-osobowy, lad. 800 kg, hak, tachograf legalizowany, - 27.000 
zł (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 076/854-75-18 
MERCEDES 2226,1989/94 r. ciągnik siodłowy, składak, oplan
dekowany, + przyczepa - 30.000 zl + VAT. Mierzowice, woj. le
gnickie, teł. 0603/91-07-44
MERCEDES 307 D, 1980 r„ 150 tys. km. 2400 ccm. diesel, żół
ty, skrzyniowy, wym. 4x2x2 m. aluminiowe burty, oplandekowa
ny, po remoncie kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 12.300 zl. Kłodzko, tel. 074/647-48-27, 
0609/27-94-78
MERCEDES 307,1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, po remoncie 
kapitalnym silnika, stan dobry, zarejestrowany na 9 osób, - 
10.000 zł. Opole, tel. 077/457-53-50,0601/50-79-82 
MERCEDES 307,1983 r„ 2400 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
fotele przednie ze Sprintera, ławka do spania, drzwi i konsola z 
nowego modelu, rury z przodu, oszklony, silnik z 1992 r., długi, 
wysoki, koła 15*. • 13.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04
MERCEDES 307 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, ła f  
1700 kg, kontener 300/190/190, żaluzja, 3-osobowy, • 11.000 
zł. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0603/99-32-51 
MERCEDES 308 D. 1993 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, bja- 
ły. kontener 2,1 x 2,2 x 4,2 m. stan b. dobry, • 27.000 zł + VAT. 
Świdnica, tel. 074/856-87-77,0601/91-41-49 
MERCEDES 308 D BUS, 1993 r.. 190 tys. km, 2300 ccm. die
sel, biały, maks. wysoki, długi, oszklony, webasto, hak, tacho
metr, bliźniacze kola, stan idealny, • 35.000 zl lub zamienię na 
osobowy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, maks. 
podwyższony, przedłużony, kupiony u Zasady, 3-osobowy, za
rejestrowany na kat. B, - 28.000 zl. Żary, tel. 068/375-92-58
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071/34-24-163, 0601-555-339

MERCEDES 308 D, 1995 r., 275 tys. km,.2229 ccm, diesel ku
piony w salonie, serwisowany w ASO, drzwi boczne i tylne, ka
bina 3-osobowa, stan b. dobry, - 37.000 zl. Świdnica, tel. 
074/853-77-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00544 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 309 D, 1987 r., 220 tys. km, kanarkowy, przedłu
żony, blaszak, po remoncie, • 15.100 zł. Leszno, tel. 
065/544-44-21,0605/85-57-21
MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, wspomaganie, stan b. dobry, - 28.000 zl + VAT. Góra, 
tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 210 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie kierownicy, alarm, przegroda celna, blaszak, 
stan b. dobry, • 27.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Bielawa, tel. 
074/833-47-81 w godz. 8-15
MERCEDES 321 OM, 1973 r., 30 tys. km, 5000 ccm, diesel, 
żółty, wywrotka 3-stronna, ład. 6 1,2 napędy, po remoncie, stan 
b. dobry, -10.000 zl. Polanica Zdr., tel. 074/869-09-'51 
MERCEDES 406,1970 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, skrzy
niowy, 5-biegowy, zadbany, po remoncie silnika, notoy wal na
pędowy, dużo nowych części, na kat. B, • 8.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/846-71-70. ..
MERCEDES 406,1973 r. plandeka, bliźniacze kola, stan b. do
bry, - 6 000 zł. Olesiec, tel. 062/74T-54-61 
MERCEDES 406,1974 r., 3000 ccm po remoncie silnika, nowe 
sprzęgło, pompa wodna. pódwójna kabina, nowe opony, pod 
zabudowę, przedłużony, dl. 4 m, • 11.400 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/57-57-52
MERCEDES 406,1977 r., 3000 ccm, diesel, żółty, skrzyniowy,
kabina 3-osobowa, ważny przegląd, techn. sprawny, - 4.400 zi.
Zielona Góra, tel. 0607/14-02-16
MERCEDES 407 D, 1978 r., 2400 ccm, biały, blaszak, w ciągłej
eksploatacji, stan b. dobry, • 8.500 zl. Trzebnica, tel.
0601/94-59-61
MERCEDES 407 D, 1978/79 r., 40 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, kontener, technicznie sprawny, rejestracja ważna do 
06.2002 r., stan dobry, - 8.500 zł. Lubógoszcz, tel. 068/356-51-66

MERCEDES 407,1979 r., 35 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordo
wy, blaszak, izoterma, hak, 3-osobowy, po remoncie silnika i 
blach., bliźniacze kola, ład. 1500 kg • 10.000 zł. Bukowice, tel. 
071/384-50-21,0603/32-61-81
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, ład. 
1800 kg, pó remoncie, • 8.900 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0601/89-25-58
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, po 
lakierowaniu, stan silnika b. dobry, alarm, hak, ład. 3.5 (.'ha 
prawo jazdy kat. B, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, Ście
gowy. -9.800 zl. Ochla, tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, grafitowy, skrzy
niowy, wywrotka, ład. 3000 kg, wym. 4 x 2 m, -11.900 zł. Wali- 
drogi, tel. 077/464-46-05
MERCEDES 407 D MAXI. 1982 r„ 2400 ccm, diesel, czerwony, 
blaszak, prawo jazdy kat.fc, bliźniacze koła, karoseria modelu 
410,5-biegowy, 3 miejsca, lad. 2,51, do lakierowania, w ciągłej 
eksploatacji, • 12.900 zl. Wrocław, tel. 071/785-44-05, 
0601/15-49-76
MERCEDES 407,1983 r., 2400 ccm, diesel 5-biegowy, blaszak, 
bliźniacze koła. po remoncie blacharki i lakierowaniu, -11.500 
zi lub zamienię na osobowy. Wieluń, woj. łódzkie, tel. 
0605/62-08-35
MERCEDES 408,1992 r., 210 tys. km. 2300 ccm, diesel, nie
bieski, długi, wysoki, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, 
bliźniacze koła - 12.300 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03, 
0601/15-81-08
MERCEDES 409,1975 r., 3000 ccm, diesel, żółty, skrzyniowy, 
oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry ♦  części za
mienne, - 6.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56, 
0602/18-44-54
MERCEDES 409 D, 1987 r., 270 tys. km, 3000 ccm, niebieski, 
przedłużony, bliźniacze koła, wspomaganie kier., stan b. dobry,
- 22.700 zł. Osetno 61a, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 410 D, 1993 r., 200 tys. km, 2900 ccm, biały, maxi, 
bliźniacze koła, blaszak, możliwość jazdy z kat. prawa jazdy 
,B‘ , - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0609/46-80-11 
MERCEDES 410 MAXI, 1994 r„ 220 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, blaszak, bliźniacze koła, wspomaganie, radio, w kraju pół 
roku, stan idealny, • 42.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0607/44-64-18
MERCEDES 410,1994 r.. 2900 ccm, diesel, biały, ABS, Weba
sto, alarm + pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, szy
by boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, 
ładowność • 2 500 kg, - 44.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16.071/339-88-11
MERCEDES 410,1994 r., 250 tys. km chłodnia z kontenerem i 
agregatem, - 41.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/65-65-15 
MERCEDES 410, 1995 r., 2900 ccm, biały, aluminiowy konte
ner, bliźniacze kola, alarm, serwisowany, - 49.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/63-52-03
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 508,1979 r., 3800 ccm, diesel, czerwony, po prze
budowie, na podzespołach Mercedesa 608 z 1983 r.. oryginal
na kabina, 7-osobowa, skrzynia ład. 3 x 2 m, ład. 2200 kg, techn. 
sprawny, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-71-70 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccmr diesel blaszak, krótki, -
10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/781-44-74 
MERCEDES 508 D. 1980 r ,  170 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, krótki, szeroki rozstaw osi • 3 m, ładowność 
2050 kg, po remoncie kapitalnym blacharki, przegląd do 11.2001 
r, * 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0606/36-21-76 
MERCEDES 508 D, 1982 r., 3800 ccm, zielony, stan dobry, •
10.000 zl. Kłodzko, tel. 074/868-51-89
MERCEDES 508 D. 1985 r , 4000 ccm, biały, kontener, wspo
maganie kier., nowe opony, nowe akumulatory, w ciągłej eks
ploatacji, -19.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-58-76 
MERCEDES 602,1970 r.. 3782 ccm, diesel, niebiesko-czerwo- 
ny, ad. 3,2 tony, nie zarejestrowany, do remontu, • 7.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-2.1-21, 0600/29-73r08 
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, 1978 r., 30 tys. km, 3800 ccm, diesel, zielor 
ny, kontener 20 m3, wspomaganie, serwo, po remoncie kapital
nym.- 11.000 zł. Opole, tel. 0602/79-54-61 
MERCEDES 608 D SKŁADAK, 1995 r., 3800 ccm, czerwony, 
oplandekowany, po remoncie silnika, nowe opony bezdętkowe, 
-10.000 zl. Twardogóra, tel. 071/315-90-01 
MERCEDES 609, 1988 r., 250 tys. km, 3880. ccm, niebieski, 
furgon, izoterma, dl. 5 m, klimatyzacja, ogrzewanie, na JO eu
ro palet, - 32.000 zł. Łomnica, tel. 075/713-00-04 
MERCEDES 709, 1983 r.r 3800 ccm, diesel kontener, meblo
wóz, -12.900 zł lub zamienię na MB Sprinter. Jasień, woj. zie
lonogórskie, tel. 0603/60-38-57 
MERCEDES 709 D, 1987 r., 4000 ccm, diesel, czerwony, stan 
techn b. dobry, skrzyniowy, oplandekowany, skrzynia lad. alu
miniowa o wym. 2 5x2.5x5.0 m. dzielone burty, wspomaganie,

- 5-biegowy, uchylna kabina, nowe opony i akumulatory, kom
pletna dokumentacja, - 25.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24

MERCEDES 808 LP, 1968 r., 220 tys. km, 3758 ccm, diesel, 
czerwony, skrzyniowy, 380x2050 cm, oplandekowany, z klapą 
hydrauliczną o udźwigu 1000 kg, nowe opony przednie, nowe 
akumulatory, stan b. dobry, • 11.400 zł. Oława, teł. 071/313-21-09 
MERCEDES 808,1976/0 r., 190 tys. km, 3800 ccm, diesel, czer
wony, lad. 4170 kg, wspomaganie, 5-biegowy, skrzyniowy, •
13.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-93
MERCEDES 808 D, 1982 r.. 200 tys. km. 4000 ccm, biały, nowe 
akumulatory i opony, po remoncie, izoterma, lad. 5 1. masa cał
kowita 7,400 kg, hamulce pneumatyczne, stan dobry, • 13.000 
zł. Świebodzice,M 074/854-26-10, 0606/85-02-78 
MERCEDES 809 D, 1979 r., 210 tys. km, 3800 ccm, żółty, kon
tener, izoterma, nowe opony, nowe akumulatory, lad. 4 t, stan 
dobry, -12.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-63-99 
MERCEDES 813,1976 r., 5675 ccm. biały, ład. 3190 kg, z kla
pą, zarejestrowany, sprawny, • 10.000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-21-21,0600/29-73-08
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 D, 1994 r., 350 tys. km. 5988 ccm. diesel, nie
bieski, kontener meblowy, wym. 7.2 x 2.4 x 2.25 m, I właściciel 
w kraju, bez wypadku, przegląd 0o 05.2002 r., stan techn. b. 
dobry. - 45.000 zł. .Zielona Góra. tel. 0602/53-52-07 
MERCEDES 814 VARIO, 1997 r., 120 tys. km. 4300 ccm. die
sel, żółty, kontener 510/245/245 cm, koła 17,5", lad, 3,3 tony, 
bez wypadku, odbiór w Niemczech • 34.000 DEM. Henryków, 
tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
MERCEDES 817,1998 r., 110 tys. km, 4200 ccm, zielony, skrzy
nia aluminiowa, plandeka, dł. 6,2 m, kabina sypilna, webasto, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oryginalny zaczep, ABS, ASR. -
95.000 zl lub zamienię. Działosza, gm. Syców, tel. 
062/785-16-25
MERCEDES MB 100,1988 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, bla
szak, ład. 1300 kg, 3-osobowy, stan b. dobry, • 12.000 zl lub 
zamienię na osobowy, diesel. Mietków, tel. 071/316-82-75 
MERCEDES MB 100 D, 1993 r., 2400 ccm, biały, podwyższony, 
wspomaganie, po remoncie silnika w serwisie Mercedesa, -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/71-00-72
MERCEDES MB 100 BUS, 1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm, die
sel, turkusowy, 8-osobowy, krótki, niski, hak, wspomaganie, el. 
reguł, reflektory, zadbany, książka serwisowa, - 24.500 zl. Klucz
bork, tel. 077/418-57-32
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, maxi, T właściciel, - .21.000 zł. Opole, tel. 
0602/79-54-61
MERCEDES MB 100 BUS, 1994 rl, 2400 ccm, diesel, niebieski, 

. I właściciel, 9-osobowy, do połowy oszklony, przedłużony, stan 
b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na skrzyniowy. Syców, tel. 
062/785-31-42,0601/25-58-26
MERCEDES SPRINTER, 1995 r„ 280 tys. km, 2900 ccm, TDi. 
biały, ład. 1500 kg, ABS, ABD, poduszka powietrzna, - 41.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-10-24,0603/19-43-59 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 210 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, kremowy, przedłużony, niski, ABS, ABD, RO. alarm, immobi
lizer, w kraju od 2 lat, sprowadzony z Niemiec, zdjęcia do wglą
du, • 36.000 zl. Stary Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/78-51-08
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 115 tys. km, 2300 ccm, die
sel. biały, blaszak, ścianka celna, ABS, ABD, hak, alarm, bloka
da skrzyni biegów, stan b. dobry, • 40.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-88-62
MERCEDES SPRINTER 312,1995 r.. 2900 ccm, TD, biały, kon
tener 4.15 x 1.9 x 1.9 m, ładowność 1.41, podświetlana owiew
ka, immobilizer, hak, zamknięcie celne, kupiony w salonie, •
49.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/41-04-04 
MERCEDES SPRINTER, 1995/96 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, bordowy, oszklony, klimatyzacja, poduszka pow., central
ny zamek, ABS, el. reg. lusterka, obrotomierz,krótki, wysoki, •
46.000 zł. Góra, tel. 065/543-31-74, 0501/63-46-36 
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. 1996 r., granatowy, - 17.500 DEM + 
c|o. Lubań, 4ek 075/646-16-25
MERCEDES SPRINTER 312.1996 r„ 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, średni, ABS, EDC, ABD, alarm, - 47.000 zł lub 
zamienię na tańszy samochód. Opole, tel. 0602/64-61-72 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 125 ty.sr. km. 2300 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, ABD, - 39.300 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-74-82,0603/52-08-51
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 24 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, blaszak, bez wypadku, I właściciel, kupio
ny w salonie, garażowany, klimatyzacja, ABS, ABD, webasto. 
stan idealny, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES SPRINTER 208, 1996 r„ 20 tys. km, 25Q0 ccm, 
diesel, czerwony, krótki, ABS, hak, - 39.000 zl. Zielona Góra, 
tel. 0503/71-67-73
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 125 tys. km, 2900 ccm. biały, 
TDI, krótki, niski, raz przeszklony, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, —49.000 zl lub zamienię na osobowy. Jaworzyna 
Śląska, tel. 0608/87-80-82
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łi P ’ Ŝ lep,Mm  u}, Dobroszycka 2
,  \  • D w orzec  P K P  P S ®  P O LE

0 ^ 1 ) 3 6 9 ^ 7 - 9 9 ;  

i  & „  now e i y£yw ane, sp rzedaż  w ysy łkow a
MB 100, 207,508,609,808,814 

opoo604i l  V ito , Sprin ter, V ario , A tego , A ctros

KREDYTY DLA FIRM 
auta ciężarowe, ciągniki, naczepy 

kredyt dewizowy i złotówkowy 0P012255 
pakiety ubezpieczeniowe, kredyt do 84 miesięcy 

ZAPRASZAMY! LUBIN, tel. 076/844-39-32 
KREDYT NA AUTA OSOBOWE

15.06.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 43

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


AUTO CENTRUM
AUTA +  CZĘŚCI UŻYWANE 

Wroctaw - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. 071 /387  88 88, 3 8 7  80 00

C1Ą0NIK1 SIODŁOWE 
IVEC0 MP440F42 EUROTECH 98 
IVEC0 400E34T EUROTECH 93 
IVEC0 FIAT 190-36 poduszki 92 
IVEC0 240-38B 6x2 oś podn. 92 
IVEC0190-36 PT tprow. w 98 89
IVEC0 T.Star 190-33 t i t  «fc*p. w kraju 88 
IVECO EUROTECH hydr. 93
IVECO T.Star 190-38T 92
IVEC0 T.Slar FIAT 3-OSle uszkodz. 85 
RENAULT G-300 szeroka kabina 91
RENAULT MAJOR R-340 szer. spojler 89 
RENAULT T MAGNUM 385 KU, kllma 93 
SCANIA R 142 po rem. kabiny 87
VOLVOFL6.14190 KM, małe kola 89 
VOLVO F10 340 KM, niska kab. 85
VOLVO F10 niska kabina 82
VOLVO F12 wys. kabina 92
MERC. ACTROS krótka kab. 98/99
MERC. 1844 EPS EDCFDS ENR 96
MERCEDES 1834 poduszki 94
MAN19 403 hydraulika 98
DAF 85 CF 380 00
DAF 95 ATI poduszki 93
DAF PEGASO1236 Glob 89
DAF 95 ADR hydraulika 90
DAF 95 AU 350 KM 90
DAF F42105 przysŁ do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
LDV skrzyniowy + p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92 
MERCEDES 811 konŁ+1/2 windy 95 
MERCEDES 1017 ctfoMa hakówka ski. 96 
MERCEDES 307D chłód., składak 97
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 izoterma 20EURO 93
VOLVO FL6-08 poduszki 97
IVECO 310 EUROTECH 99
IYECO 49-10 izoterma 98
IVECO 42.12 winda kont 96
IVECO 45-12 furgon 90
IVECO EURO-CARGO plandeka 98 
RENAULT MIDUNER plandeka 98

SCANIA 143H+
♦p-pa GLOGER do dłużycy leśnej 90

KAMAZ 53212 skrzynia 92
KAM AZ 5511 wywrót 88
KAMAZ 5511 wywrót 98
TATRA 815 wywrót ład 16 1 84
STAR 11.42 plandeka 94
STAR 11.42 kontener 96
STAR 11.42L izoterma 96
STAR 11.42L plandeka 97
STAR 11.42 konten., winda 98
STAR 742 konten., winda 96
STAR 742 Izoterma, silnik z 99 94
STAR 742 Izoterma, leyland-turbo 95 
STAR BET MS21 85

INNE
JEEP CHEROKE automat 4x4 94
KIA SPORTAGE 4WD 97
RENAULT 21 90/97
PEUGEOT 405 93
MERCEDES 1113 zamiatarka ul. 79
MERCEDES 124 E 200 94
AUSTIN MAESTRO U  87
AUTOBUS JELCZ 90
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 80
KONTENER 02M183 Z Lublina 96
KOMORA chłód. S drzwi 4,60X2,15X1,7 92
KOMORA chlod. z MERC. 808 (-25 C)
KOMORA chtod.6,95x2,37x2,25(-40) 95
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB 100D po rem. siln. 94
CITROEN Jumper furgon max 97
KIA K2700 kont izoterma 00
RAT DUCATO max 2,5 D 97
RAT DUCATO furgon 93
FORD TRANSIT dubai kabln*+*knynla 97
VWLT 35 furgon 93
MERCEDES 208D blaszak 92
LUBLIN furgon 95
PEUGEOT J5 składak 96
RENAULT MASTER ład. 1.671 93
DAF 400 chlod. 90
FSO TRUCK 1.6 zabud. 94
NACZEPY I PRZYCZEPY 
KOGEL wywrót 2 osie podn. 91
TRAILOR wywrót 45 m* 92

WIELTON 13.6 ABS dach Eescha XII2000
ROSSART 13.6 ABS 

oś podnoszona 3 szt 99
NORRRG LOLETRAIR 

chłodnia hakówka CARRIER 94
SAM wywrót. 241
FUREUHAUF13.6 płand. 98
VAN HOLL 13,6 m ład. 26 1 97
TRAYLOR 13.6 m, pełna fi rana 

25,31, poduszki 90
FUREUHAUF ACER 

13,5 m, poduszki 92
TRAILOR chłód. 30 euro 85
TRAILOR skrzynia 86
FUREUHAUF 12,6 m 85
BLUMHARDT12,2 m 26,61 81
KASSBOHRER 12,4 m płand. 25t 91
OH 12013,6 m plandeka 84
SAM. LORA 8 aut 91
ZASUW  D-617 skrzynia 95
YORK pełna flrana, tył drzwi 73
P-PA OPALENICA 8 m do busa 96
P-PA NIEWIADÓW lad. 2,251 97
P-PA GREN OPALENICA ład. I f i  t 98
P-PA SANOK ład. 6 1 ADR 89
P-PA SANOK ład. 4 1 85
P-PA SANOK ład. 4t, niska pland. 86
P-PA P17 chłodnia do Jelcza 88

MASZYNY BUDOWLANE 
CIBLLE 118 ładowarka tyż. 3,5 m’ 82 
MINIKOPARKA LSE200 91
NOBAS UB632 koparka 90
NOBAS UB632 koparka 86
LIEBHER koparka kołowa 78
DŹWIG ROMAN 161 79
SPYCH STAUNIEC T100M 76
SPYCH DT-75
WÓZEK widłowy STILL 2t 99
WÓZEK widłowy duże kola 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 95
AGREGAT do natrysku zapraw* 

♦osprzęt 98
HOYMAND

urząd, do spieniania pianki 
MASZYNY masarskie

300 ciężarów ek!
NAJWIĘKSZY SKŁAD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU 

au ta  poleasingow e i z w inoykacji 30% ta n ie j www.marco.gratka.pl
skup  - sprzeda ż  - k o m is  • za m ia n a  - raty  - lea sin g  www.mototir.com.pl/marco.htiii

PRZYJMUJEMY SAMOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM ' acmarco@wp.pl

MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 148 tys. km, TDi, biały, 
maxi, ABS, ABD, EDC, tempomat, łóżko, stan b. dobry, - 57.000 
zł Milicz, woj. wrocławskie,lei. ,0601/72-^-94 *
MERCEDES SPRINTER 212,1997 r,'120 tys. km. 2900 ccm. 
torbo D, biały, 9-osobowy, oszklony, > 46.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/848-63-81
MERCEDES SPRINTER, 1998 r„ 55 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
pomarańczowo-biały, ABS, SRS, ABD, przegroda celna, pod
wyższony, przedłużony, -49.500 zł. Rawicz, tel. 065/547-88-91, 
0601/93*33-81
MERCEDES SPR(NTER 312 MAXI, 1998 r„ 130 tys. km, 2900 
ccm, TDi, niebieski, poduszka pow., ABS, ABD, wspomaganie, 
radio, ciemna szyba, el. reg. lusterka, książka serwisowa, - 
58.000 zł. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
MERCEDES SPRINTER. 1999 r., 170 tys. km. 2900 ccm, turbo 
D, biały, radio, ABS, ABD, EDC, wspomaganie kier., stan b. do
bry, - 65.600 zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-40-33 
MERCEDES SPRINTER 412,1999 r., 2800 ccm. tdrbo D, nie
bieski, kontener 20 m3, odstąpię leasing, spłacono 26 rat, po
zostało 24, stan b. dobry, -18.000 zł. Opole, tel. 0602/79-54-61 
O  MERCEDES SPRINTER 210, 2000 r., 2900 ccm, 

TDi przegroda celna, wspomaganie kierownicy, 
drewniana deska rozdz., immobilizer, alarm, RM, 
• 60.000 z ł. W ro c ła w , te l.  071/303-72-72 , 
0603/37-97-80 02027501

MERCEDES VIANO, 1997 r., 30 tys. km, 2300 ccm, TDI, wi
śniowy, udokumentowane pochodzenie, dużo wyposażenia, 6 
osób i stolik, ABD, zawieszenie pompowane; ABS, ETS, 2 po
duszki pow., welur, homologacja, I właściceł w Polsce od 2000 
r, • 73.000 zł lub zamiana na tańsZy. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
MERCEDES VITO. 1996 r., 230 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, ABS, ABD, stan b. dobry, SRS, drewniane dodatki, - 42.000 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
MERCEDES VITO. 1996/97 r., 88 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, kupiony w salonie, ABS, SRD, poduszka pow., wspoma
ganie, oszklony do połowy, 5-osobowy + 900 kg, garażowany, 
karta magnetyczna, -43.000 zł lub zamienię na inny. Paczków, 
tel. 077/431-61-91, 0606/39-29-31 
MERCEDES V IT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. i podg. lusterka. ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I wła
ściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wyprodukowany w Hisz
panii, bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, • 52.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-91-81,071/351-56-67 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00497 www.au- 
togielda.com.pl)
O  MERCEDES VITO 110,1997 r., 195 tys. km, 2300 

ccm, diesel, biały, zarejestrowany na 5 osób, 7 
fote li, klimatyzacja, centra lny zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi, ABS, ABD, SRS, cały oszklony, 
RM, immobilizer, 2 poduszki pow., zadbany, fak
tura VAT, • 46.000 zł. Wrocław, tel. 0605/85-49-00, 
071/781-71-71 01033151

MERCEDES V IT 0110 D. 1997 r., 120 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, bordowy, ABS, ABD, poduszki pow., RO, wspomaganie kier., 
alarm, 5-osobowy, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowa
ny, książka serwisowa, - 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/06-11-90
MERCEDES VIT0108 DKA, 1997 r„ 88 tys. km. 2300 ccm. czer
wony, 79 KM, ABS, ABD, RM, pod. powietrzna kierowcy, kupio
ny w salonie, serwisowany, bez wypadku, Immobilizer, alarm, 
hak, • 43.000 zł. Nysa, woj. opolskie, tel. 0602/71 -98-97 
MERCEDES VITO, 1997 r„ 42 tys. km, 2300 ccm, turbo D, bia
ły, 2 poduszki pow., wspomaganie kierownicy, alarm, immobili
zer, 5-osobowy, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
serwisowany, stan idealny, możliwe raty przez komis, • 53.900 
zl lub zamienię. Wrocław, lei. 071/781-84-69,0603/42-29-49 
MERCEDES VITO, 1997 r., 56 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
5-osobowy, garażowany, 2 poduszki pow., kupiony w salonie, I 
właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, • 52.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-00-95
MERCEDES VIT0110,1998 r.. 100 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, 2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, stan b. do
bry, -50.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Oława, tel. 071/313-75-21, 
0501/22-15-50,0501/73-55-87
MITSUBISHI CANTER, 1999 r„ 120 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
biały, skrzyniowy, oplandekowany, .firanka'', przeźroczysty dach, 
wym. 4.5x2 4x2.5 m, winda, bez wypadku, • 39.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0605/59-88-00,0601/79-59-30 
MITSUBISHI L200,1994 r., 2500 ccm, turbo D 4 WD, - 32.000 
zl. Głuchołazy, tel. 077/439-13-90 
MITSUBISHI L300,1988 r„ 220 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
kolor piaskowy, hak, radio, oszklony, 6-osobowy, alarm, • 8.800 
zl lub zamienię na osobowy. Olszyna Lub., tel. 075/721-23-06

CIĘŻAROWE
Naprawy drobne i kompleksowe. 
Ceny poniżej stawek rynkowych.

Wrocław, ul. Królewiecka 1 
_ _ _ J ę J 1 0 ; 6 0 7 J M > 4 3 1 7 _ _ >_ i  

OP012142

1 MITSUBISHI L300 BUS, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oszklony do połowy, ład. 800 
kg lub 6 osób, katalizator, hak, udokumentowane pochodzenie, 
techn. sprawny, - 8.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-81 
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm , d iese l 

9-osobowy lub 800 kg ład., wspomaganie, 5-bie- 
gowy, oszklony, -19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026351

MITSUBISHI L300,1995 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, - 21.500 zł. Jarocin, tel. 062/740-16-77 
MITSUBISHI L400,1999 r., 30 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, 6 osób + 945 kg, przegroda celna, skrzynia lad., bla
szak, zarejestrowany jako ciężarowy, stan b. dobry, - 51.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-36-66 wieczorem 
MULTICAR M-2401,1976 r„ 1997 ccm, zielony, wywrotka, lad. 
2 1, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, oddam części zamien
ne • 5.000 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-07 
MULTICAR, 1978 r.,60 tys. km, 2000 ccm, zielony, wywrotka, 
podnoszona kabina 2-osobowa, skrzynia nowego typu, zareje
strowany na kat. .B", stan dobry + części, • 6.000 zł lub zamie
nię na ciężarowy, lad. do 5 t. Wałbrzych, tel. 074/666-27-72, 
0503/03-96-51
MULTICAR, 1979 r„ diesel, zielony, stan dobry, -4.500 zl. Wsze-
wilki, gm. Milicz, tel. 071/384-05-38
MULTICAR M-25,1989 r. wywrotka, ład. 2 tony, po remoncie, •
10.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-88-19 po godz. 20,
077/412-71-98
MULTICAR M-25,1989 r. stan b. dobry, • 7.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/17-32-28
MUSCEL M-461, 1972 r., 9 tys. km, 2514 ccm, Perkins jeep 
diesel, wojskowy, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-56-63 
NISSAN URVAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
oszklony, 6-osobowy, ład. 1.3t, wspomaganie kier., 5-biegowy, 
• 18.000 zł. Leszno, tel. 065/520-96-73,0501/77-02-08 
NISSAN YANETTE BUS, 1988 r., 186 tys. km. 1500 ccm, ben
zyna, srebrny, 2-osobowy, 1000 kg, 5-biegowy, 4-drzwiowy, drzwi 
boczne przesuwane, oszklony, I rejestracja 11.91 r., przegląd 
do 03.2002 r., stan techn. b. dobry, - 9.500 zl lub zamienię na 
4-drzwiowy, Renault 19, Seata Ibizę. Legnica, tel. 076/856-03-24 
NISSAN VANETTE, 1991 r., 2000 ccm, diesel, biaty 5-osobo
wy, oszklony, wspomaganie kierownicy, • 12.000 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-49-79 w godz. 8-16 
NISSAN VANETTE, 1992 r., 2400 ccm 8-osobowy, katalizator, 
alarm, RM, welurowa tapicerka, - 16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/59-79-00
NISSAN VANETTE, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, diesel 5-oso- 
bowy, drzwi rozsuwane z obu stron, bez wypadku, sprowadzo
ny w całości/przegląd do 03.2002 r., stan idealny, - 17.800 zł 
lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, tel. 074/867-79-55, 
0607/33-17-56
NISSAN YANETTE, 1996 r., 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, - 25.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/26-89-23 
NYSA 522,1979 r, 10 tys. km, 1120 ccm, bialo-pomarańczowy, 
po remoncie silnika, po wymianie blacharki, • 1.600 zl. Nysa,' 
tel. 077/433-25-20
NYSATOWOS, 1981 r., 2120 ccm, niebieski, stan dobry, ważny 
przegląd i ubezpieczenie, - 800 zl. Otmuchów, tel. 077/431-41-97 
NYSA 522 TOWOS, 1982 r., 60 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 
zielony, techn. sprawny, stan dobry, brak przeglądu, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-68-38 w godz. 16-20 
NYSA 522,1983 r., 60 tys. km, 2120 ccm, kolor jasno biało-zie- 
lon, I rejestracja 88 r., I właściciel, -1.000 zł. M. Gębica, 49-340 
Buszyce 53, gm. Lewin Brzeski 
NYSA 522 TOWOS, 1984 r., 2140 ccm, benzyna, niebieski, 
odsuwane drzwi, 8 osób + ładunek, • 600 zł lub zamienię na IŻ. 
Leszno, teł. 0603/33-31-36,0601/57-11-53 
NYSA 522,1985 r., benzyna, niebieski, nie wymga napraw, stan 
dobry, -1.000 zł. Nysa, tel. 077/433-31-41 
NYSA 522 T, 1986 r., 3 tys. km, 2120 ccm, biało-turkusowa, 
dach uchylny, stan idealny blacharki, po remoncie kapitalnym 
silnika, nowe opony, 8-osobowy, 6 siedzeń bocznych składa
nych, zadbane wnętrze, • 2.000 zł. Niwnica, tel. 077/435-46-23 
NYSA 522,1988 r., 1100 ccm, niebieski, sprawny, stan dobry, - 
1.200 zł. Leśna, tel. 075/724-29-73,0607/35-71-53

KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓŁ 
+ WYDRUKI 

naprawy, zawieszenia 
wszystkie busy 

0P006557 i osobowe
ul. Ślężna 146/148 (dojazd przez stację SHELL) 

lei. 337-24-29, 0-601 744 889

NYSA TOWOS, 1988 r., 176 tys. km, benzyna, zielony, stan 
techn. b. dobry, • 1.800 zł. Wrocław, teł. 0502/41 -12-06 
NYSA 522 T, 1989 r. stan dobry, • 1.000 zl. Wojnowice, tel. 
071/318-01-91 w godz. 8-14
NYSA TOWOS, 1990 r., 34 tys. km, 2120 ccm, biało-zielony, 
8-osobowy, składane siedzenia, po częściowym remoncie bla
charki, po wymianie ukl. kierowniczego i tłumika, stan dobry, 
zarejestrowany, -1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-72, 
0604/53-32-05
NYSA 522 T, 1992 r., 39 tys. km, 2120 ccm, niebieski, oszklony, 
ład. 800 kg + 8 osób, 4-biegowy, przegląd do 02.2002 r., RO, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-74 
OPEL BEDFORD, 1982 r., 3000 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, błacharka do małych poprawek, • 2.600 zł łub zamienię 
na osobowy albo inne propozycje. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-47-78 po godz. 17
OPEL BEDFORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, do re
montu kapitalnego blacharki, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 351-13-02 
po 18
OPEL COMBO, 1995 r.. 1700 ccm, diesel, biały, - 9.000 zł. Bo
rów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
OPEL COMBO, 1995 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, wspoma
ganie, faktura VAT, możliwość sprzedaży na raty, - 15.000 zl. 
Jarocin, tel. 062/747-48-37
OPEL COMBO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
ład. 500 kg, radio + głośniki, alarm, garażowany,-kupiony w kra
ju, stan b. dobry, -15.800 zł.., tel. 0603/92-85-46,0607/23-99-79 
OPEL COMBO, 1997 r., 95 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, przegroda celna, immobilizer, poduszka powietrzna, hak, 
RM, stan b. dobry, -19.800 zł lub zamienię na większy. Świebo
dzice, tel. 074/854-19-97,0602/73-19-13 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, nowe opony, tachograf, 3-osiowy, rama do zabudowy, stan b. 
dobry, - 33.500 zł. Brzeg. tel. 077/412-79-63,0605/82-10-21. 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, - 28.000 zl. Oława, teł. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., turbo D maks. podwyższony, przed
łużony, zadbany, • 28.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-25-52 
PEUGEOT BOXER, 1995 r, 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D 
maksymalnie długi i wysoki, przegroda celna, hak, wyłącznik 
zapłonu, RO, ład. 1400 kg, wspomaganie, po wymianie wszyst
kich pasków, przedniego zawieszenia, tarcz hamulcowych, stan 
b. dobry, - 24.800 zl. Wrocław, tel. 789-55-95,0501/82-29-48 
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 146 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, radio, hak, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
udokumentowane pochodzenie, • 26.500 zł lub zamienię na tań
szy. Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
O  PEUGEOT BOXER 320 MDT, 1999 r„  2446 ccm 

wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, • 41.600 z ł z VAT. Wrocław, te l. 071/364-76-60 
01031021

PEUGEOT J5 ,1983 r., 2482 ccm, biały, po remoncie blacharki, 
silnik do remontu, tapicerka do uzupełnienia, • 5.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-13-48
PEUGEOT J5 BUS, 1984 r., 2500 ccm, diesel blaszak, po re
moncie silnika, 3-osobowy, - 4.100 zł. Sulechów, woj. zielono
górskie, tel. 0600/12-20-35

PEUGEOT i KIA
Peugeot Boxer Podwyższony 
3 sztuki 34,7-37,2 tys zł 1999r 
KIA K2700 1999/2000 rok |  

3 sztuki 27,6-29,0 tys zł |  
Tel. 604 296414 lub 076 8506556

PEUGEOT J5 BUS, 1986 r., 360 tys. km, 2500 ccm. dieseł, bia
ły, podwyższony dach, 6-osobowy, • 6.900 zł. Wołów, tel. 
071/389-65-52
PEUGEOT J5 MAXI, 1989 r.. 2500 ccm, diesel długi, wysoki, -
8.000 zł. Ruszów, gm. Węgliniec, tel. 075/771-44-87 
PEUGEOT J5,1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, maks. 
podwyższony i przedłużony, zarejestrowany na 9 osób łub 1.200 
kg, częściowo przeszklony, stan b. dobry, po remoncie silnika 
(dokumenty), w rozliczeniu może być tańszy lub uszkodzony, • 
13.800 zł. Leszno, teł. 065/573-84-09
PEUGEOT J5 BUS, 1992 r. maks długi, wysoki, wspomaganie, 
alarm, hak, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 071/340-00-38, 
0601/78-33-66
PEUGEOT J 5 ,1992/93 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, z sie
dzeniami, krótki, niski, oszklony, wspomaganie, webasto, stan 
dobry, - 15.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-38, 
074/645-80-17
PEUGEOT J5 ,1993 r., 187 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, •
16.000 zł. Ostrowiec, tel. 062/791-11-16,0605/27-71-38 
PEUGEOT J 5 ,1994 r.. 128 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
stan silnika i karoserii bardzo dobry, kabina 3-osobowa, bocz
ne drzwi rozsuwane, bez rdzy, 5-biegowy, RM, hak holowniczy, 
nowe opony, akumulator, niski, krótki, oszklony, oszczędny, w 
ciągłej eksploatacji, zadbany, - 13.700 zfc Bobrowice, tel. 
068/391-33-88,0600/43-51-68
PEUGEOT J5, 1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, zadbany, -19.000 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9 -17,0608/41-76-04 
PEUGEOT J 5 ,1994 r„ 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, I właściciel, RM, hak, nowe opony, przegląd 
do 06.2002 faktura VAT, • 14.800 zł. Żmigród, tel. 
071/385-34-42,0603/61-31-31
PEUGEOT J 9 ,1984 r., 2500 ccm, diesel wysoki, długi, • 6.000 
zł. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
PEUGEOT J 9 ,1986 r., 40 tys. km, 2100 ccm, diesel, biały, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, po remoncie silnika, kabina 
3-osobowa, otwierane boczne drzwi, podwójne tylne drzwi, dł. 
3.50 m, wys. 1.85 m, ład. 1.7 fony, przegląd do 2002 r, - 8.000 zł 
lub zamienię na osobowy, w tej cenie. Nysa, tel. 077/431-03-28, 
0600/82-25-72
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 57 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowofioletowy metalic, ABS, wspomaganie, 2 poduszki pow., 
el. reguł, reflektory, serwo, 5-osobowy, kompletna dokumenta
cja, kodowany zapłon, sprowadzony na kołach w 99 r, - 25.900 
zl. Kotowiecko. tel. 062/762-41-35,0602/74-39-05 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm. dieseł. 
czerwony, oszklony do połowy, zarejestrowany na 5 osób, wspo
maganie kier., składana tylna kanapa, RO, po wymianie amor
tyzatorów i klocków ham., dodatkowo 2 kola zimowe, - 21.200 
zl. Oleśnica, tel. 071/399-37-49, 0605/35-73-23 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 108 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, oszklony, kabina 5-osobowa, komplet opon zi
mowych, - 25.900 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-62-76 
PEUGEOT PARTNER. 1997 r.. 101 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
niebieski, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, 2-oso
bowy, hak, stan b. dobry, reg. kierownica, • 22.900 zl. Lubin, tel. 
0603/43-63-34
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, sprowa
dzony, techn. sprawny, do lakierowania tylny błotnik, faktura VAT, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.000 zl. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 -
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r„ 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy, alarmr wspomaganie kierownicy, im
mobilizer, stan b. dobry, - 26.840 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87 .
POLONEZ ROY, 1999 r.. 27 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-osobowy, skrzynia alum., 4-drzwiowy, stan idealny, - 25.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-19 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, stan. 
b. dobry, • 8 .000 'zł. Radwanice, tel.’ 071/311-70-84. 
0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00536 www.autogielda.com.pl) -

POLONEZ CARGO. 1995 r.. 1600 ccm, czerwony, stan b. do
bry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/49-43-79 
POLONEZ TRUCK nadbudówka, dług. 2.5 m, zabudowa Ata- 
rex, • 700 zł. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0501/37-05-48 
POLONEZ TRUCK, 1989 r., szary, nadbudowa plastikowa, -
2.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1500 ccm, benzyna ♦ gaz, stalowy, 
wymienione hamulce, silnik, 2-osobowy, plastikowa nadbudówka 
• 2 m, stan dobry, • 2.300 zl. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/12-20-35 .
POLONEZ TRUCK. 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, przystosowany do przewozu okien, skrzynia lad. 2 m, -
4.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84.0601/73-25-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00537 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK. 1992 r., 118 tys. km, 1900 ccm. diesel, gra
natowy, 2-osobowy, zabudowany, przegląd do 04.2002 r, - 6.500 
zł. Duszniki Zdrój. tel. 074/866-95-76 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 186 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, po remoncie blacharki, izoterma, • 4.800 zł lub zamie
nię. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
O  POLONEZ TRUCK, 1993 r., ko lor w iśniowy, d ł. 2 

m, pełna zabudowa Atarex, serwisowany, nowe 
opony, -  2.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-64-61, 
0608/25-02-11 02027841

POLONEZ TRUCK, 1993 r., 15 tys. km, benzyna + gaz, niebie
ski, dł. 2,5 m, aluminiowe burty, po remoncie silnika i blacharki, 
po lakierowaniu, 5-biegowy, • 5.400 zł. Wrocław, tel. 
0607/69-74-60
POLONEZ TRUCK. 1993 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
maks. długi i wysoki, hak, po remoncie silnika i skrzyni biegów,
- 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/337-14-96 w 
godz. 11-19
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, zabudów, skrzynia ład. 2,5 m, nowy akumulator, nowe 
opony, przód Caro, stan blach. b. dobry, aluminiowe burty, 2-oso
bowy, 5-biegowy, garażowany • 5.700 zł netto. Świdnica, teł. 
074/852-51-38
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
dl. skrzyni ład. 2.5 m, - 4.800 zi lub zamienię na konia., tel. 
0502/36-08-65
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, za
dbany, skrzynia ład. 2.5 m, zabudowany, • 7.000 zł. Opole, tel. 
0601/65-01-61
POLONEZ TRUCK, 1994/95 r„ 35 tyś. km, 1600 ccm, GLE, 
bordowy, nowy silnik, 2-osobowy, aluminiowe burty, plastikowa 
nadbudówka -2 .5m, nowszy model, okrągłe zegary, hak, gara
żowany, - 7.200 zł. Chocianów, tel. 076/818-53-90 
POLONEZ TRUCK, 1995 ry 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
hak, 5-osobowy, aluminiowe burty, obudowany - 7.800 zł. Pro
chowice. teł. 076/858-48-54, 0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 90 tys. km, 1600'ccm, benzyna, 
brało-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., 95 tys. km, zielony, aluminiowe 
burty, inst. gazowa, po przeglądzie, • 7 000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/95-92-55
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm 2-osobowy, skrzynia ła
dunkowa aluminiowa, dł. 2.5 m, hak, nowe opony, faktura VAT,
- 7.200 zł. Trzebnica, tel. 0601/84-67-79
POLONEZ TRUCK. 1995/96 r.. 74 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
turkusowy, I właściciel, zadbany, 2-osobowy, dł. 2.5 m, plasti- 
kowa' nadbudowa, alum. burty, garażowany, udokumentowane 
pochodzenie, • 6.500 zl. Lubiąż, woj. wrocławskie, tel. 
0603/59-73-81

POLONEZ TRUCK. 1996 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2-osobowy, skrzynia lad. o dl. 2.5 m, inst. gazowa 
(zbiornik o poj. 1101), alum. burty, Mul-T-Lok, pełna zabudowa, 
faktura VAT, - 4.600 zł. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 68 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, 5-osobowy, immobilizer, alum. burty, pełna zabudo
wa, -11.500 zł. Brżeg, tel. 077/416-57-41 po 18 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, długość skrzyni ład. 2.5 m, zabudowa plastikowa, im
mobilizer, możliwość rat, stan idealny, - 8.200 zł. Leszno, tel. 
0607/20-92-11
POLONEZ TRUCK SKŁADAK, 1996 r.. 100 tys. km 2-osobowy, 
stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-43-20 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, orygi
nalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex, 5-biegowy, 2-oso- 
bowy, możl. faktura VAT, stan b dobry, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r., 96 tys. km, 1600 ccm skrzynio
wy, alum. burty, stan b. dobry, • 8.500 zł. Oleśnica, tel. 
0601/70-49-87,071/314-35-01
POLONEZ TRUCK GLi, 1996/97 r„ 70 tys. km. 1600 ccm. czer
wony, oryg. lakier, alum. burty, nadbudowa, nowe opony, kubeł
kowe fotele, garażowany, bez korozji, atrakc. wygląd, • 8.300 
zł. Paczków, tel. 077/431-76-91,0606/50-12-95 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 111 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, inst. gazowa, stan b. dobry, długi, • 14.000 zł. Gozdnica, 
woj. zielonogórskie, tel. 0603/58-71-15 
POLONEZ TRUCK PLUS. 1997 r.. 85 tys. km. 1900 ccm, die
sel, kolor morski, 5-osobowy, silnik Citroena, alum. burty, nowe 
opony, RM, I właściciel, bez wypadku, pokrowce, pełna zabu
dowa, zadbany, stan b. dobry, - 12.200 zł. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94
POLONEZ TRUCK ROY, 1997 r., 181 tys. km, 1900 ccm. die
sel, biały, 4-drzwiowy, 5-osobowy, zabudowany, • 11.000 zł. 
Opole, tel. 0602/79-54-61'
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 62 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, 5-osobowy, I właściciel, garażowany, zabudowa Ata- 
rex, - 11.500 zł. Piaski, tel. 065/571-91-59, 065/571-93-02, 
0607/38-00-04
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 44 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
zabudowana skrzynia ład., dł. 2.5 m, stan techn. b. dobry, - 8.900 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 0601/71-99-60 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., benzyna, biało-bordowy, inst. ga
zowa, stan dobry, 5-osobowy, nadbudowa przyczepy 2 m, reje
stracja do 07.2002 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-71-56 po 
20
POLONEZ TRUCK LB, 1998 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, biały, 
inst. gazowa, kontener chłodniczy, dł. 6 m, temp. -24 st. C, wys. 
2.20 m -15.000 zł oraz chłodnia 2-komorowa • 27.000 zł + VAT. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-29^58,736-16-49 
POLONEZ TRUCK, 1998/99 r.\ 42 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, 4-drzwiowy, 5-osobowy, skrzynia alum., RO. Mul-T-Lok, 
wspomaganie, I właściciel, stan b. dobry, kupiony w salonie; • 
22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-79-30,0603/46-47-42 
POLONEZ TRUCK, 1999 r.,'40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk + 
gaz, zielony, klimatyzacja, nowa inst. gazowa, alarm, zadbany,
-16.000 zl ♦ VAT. Nysa. tel. 077/433-65-56, 0502/38-55-36 
POLONEZ TRUCK PLUS DC, 2000 r.. 29 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, inst. gazowa, centralny zamek, alarm, RO, Za
budowa otwierana na 3 strony, nowe opony zimowe, alum. bur
ty, garażowany, po gwarancji, 5-osobowy, - 22.000 zł ♦ VAT. 
Bolesławiec, tel. 075/734-59-35.0602/69-11-37 
RENAULT 340 R. 1987 r. ciągnik siodłowy, z naczepą NS-180, 
przegląd do 02.2002 r, - 21.000 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-97-60,0607/74-14-15
RENAULT 340 R Tl MAJOR, 1995 r., 540 tys km, turbo D lad. 8 
ton, plandeka, 2 łóżka, radio, tył na poduszkach, zaczep, ta
chograf, reg. fotele, możliwość wynajmu, • 80.000 zł + VAT. Lesz
no, tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31
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RENAULT EXPRESS; 1989 r.. 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biaiy, blaszak, 2-osobowy ♦. 700 kg, stan b. dobry, * 7.500 zł. 
Wrocław, tel. O71/368-1348.-05O2720-6646* v _  *  -  - 
RENAULT EKPRESS, 1991/94 r.. 160 tys. km, 1600 ccirf, die- 
sel "Ś-osobowy, techn sprawny, 5-biegowy, zarejestrowany w 
Polsce, - TO. 200 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
R€NAULTJIC65^T981 r..~3500 ccm, biały, oplandekowany; wym.
5.50 x 2.20 m. ład. 3 t. staa.opoiH-egŚlny dobry, - 9.500 zi. 
Lubań, tel. 075/722-45-02
RENAULT KANGOO, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, zarejestrowany jako ciężarowy, immo
bilizer, homologacja, bez wypadku, - 28.000 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Lubań, tel. 0502/23-68-98 Dorota 
RENAULT KANGOO. 1999 r., 17 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, ciężarowy, wspomaganie, centr. zamek, książka ser
wisowa, - 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT MAJOR 385 Tl, 1993 r., biaiy, ciągnik siodłowy, po
duszki, zawieszenie Magnum, webasto, - 35.000 zi. Oleśnica, 
woj. wrocławskie, tel. 0601/69-67-17 
RENAULT MASTER. 1982 r., 2500 ccm, diesel, biaiy, stan do
bry, lad. 1800 kg, - 5.500 zi. Oleśnica, tel. 071/399-00-42 
RENAULT MASTER. 1993 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowa kabina, ład. 1,51,12 m3, blaszak, • 20.500 zl 
lub zamienię na osobowy, może być po wypadku. Śrem, tei. 
0501/24-03-83
RENAULT MASTER. 1994 r.. 12 tys. km, turbo O, biały, stan 
silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biegowy, 
kontener, chłodnia, wym. 4.60 x 3.10 x 2.20 m, udokumentowa
ne pochodzenie, faktura VAT, • 30.000 zi. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0602/45-34-55
RENAULT MASTER, 1998 r., 2800 ccm, TDi podwyższony, po
duszka pow., serwo, RM, obity sklejką, bez wypadku, w kraju 
od 05.2001 t; ■ 38.600 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-62, , 
0602/73-21-73
RENAULT MIDLINER, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, blaszak, 
do remontu, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r., stan 
silnika i ogólny dobry, • 5.500 zl. Zielona Góra, tel. 
068/321-22-10,0606/88-36-23 ..
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biaiy, bla
szak, 2 osoby + 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.500 
zi. Lubin, tei. 076/846-08-46
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, uchylny 
dach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, 
pełna dokumentacja, • 12.500 zi lub zamiana. Turek, tel. 
063/279-93-46 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
RENAULT RAPID. 1995 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
wygłuszona część bagażowa, oddzielne siedzenia dla dwóch 
osób do szybkiego montażu w części bagażowej, uchylany dach, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, rok w kraju, faktura VAT,
-14.300 zł. Lubin, tel. 076/841-13-55 
RENAULT RAPID, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, stan b. dobry, 5-ósobowy, oszklony tył, tylne 
siedzenie rozkładane, lad. 700 kg, centralny zamek, pod. :po- 
wietrzna, bez wypadku, sprowadzony w całości, I właściciel w 
kraju, -15.000 zl. Pomocne, gm: Męcinka, tel. 076/870-89r87 
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1987 r., 217 tys.'km, 210Ó ccm. die
sel, biaiy, 9-osobowy, cały przeszklony, tylne szyby uchylne, po 
remoncie silnika (20 tys. km), nowe amortyzatory, dodatkowa 
nagrzewnica, techn. sprawny, blach, dobra -10.000 zł. Walim, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/36-24-23 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r„ 2100 ccm, diesel, biały, wysoki, 
diugi, 3-osobowy, blaszak, przegląd do 06.2002 r, • 11:000 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-49-79 w godz. 8-16 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższany, • 11.000 zł. Bielawa, tel. 074/831-27-38, 
0607/47-74-40
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km, 1700 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, rejestracja na 9 osób, bez foteli, do drobnej 
kosmetyki, dużo części, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 170 tys. km, 2499 ccm, diesel, bia
ły. blaszak, maks. podwyższony i przedłużony, hak, -11.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/361-37-69
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r„ 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, 6-osobowy; podwyższony, przedłużony, stan b. dobry, -
12.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-00.071/315-04-42. 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r.. 155 tys. km, 2100 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, 8-osobowy, lotnicze fotele, zadbany, nowe opony, 
nowy akumulator, serwisowany, • 18.000 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-32-15 po godz. 16
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, centralny zamek, wspomaganie, oszklony, 9-osobowy, bez 
wypadku, -18.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Leszno, tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 120 tys. km, 2100 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, hak, 
w kraju od 6 miesięcy, nie używany, stan idealny, • 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/83-75-63
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, diesel, zie
lony, niski, krótki, poduszka, wspomaganie, centralny zamek, 
nowy akumulator, nowe opony, stan b. dobry, • 39.000 zł. No
wogrodziec, tel. 075/731-73-63 po 20 
ROBUR LD 3000, 1984 r., 3000 ccm, niebieski, przegląd do
04.2002 r, - 3.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-12 
ROBUR, 1985 r., 42 tys. km po remoncie silnika; techn. spraw
ny, kontener blaszany, nowe opony, • 2.200 zł. Jelenia Góra, 
teł. 075/752-62-64, 0607/34-29-68 
ROBUR 3002 D, 1990 r. skrzyniowy, 2 napędy, nowe akumula
tory. -1.500 zł. Milicz, tel. 071/384-29-09 
ROBUR LD 3001,1990 r., 310 tys. km, 4000 ccm, diesel, po
marańczowy, bez kontenera, stan ogumienia dobry, sprawny, - 
1.650 zl lub zamienię na przyczepę lawetę. Świdnica, tel. 
0601/27-43-15,0603/56-54-46 '
ROBUR LD 3001,1990 r., 230 tys. km, 4000 ccm, diesel, po
marańczowy, po malowaniu, konserwacja, izoterma, blokada 
kierownicy, opony w b. dobrym stanie, zadbany, nie wymaga 
napraw, -4.200 zł. Świdnica, tel. 0603/56-54-46,0601/27-43-15 
ROBUR, 1990 r., diesel, zielony, skrzyniowy, z  plandeką • 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
SCANIA 116 BR, 198Q r., turbo, 340 KM, biały, typBermuda, po 
odbudowie w 1998 r., silnik po remoncie kapitalnym, wysoki 
pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: WC, video, RM, cafe 
bar, indywidualne nawiewy, rozkładane foteJe, tachometrgraf 
Kinzle, eksploatowany w ruchu międzynarodowym, stan b. do,
- 69.900 zł z  VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-76-56 /fax, 
0602/23-50-72 - .
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V8 420 KM. duża kabina, 
webasto, przystawka mocy, opony 225, RO ♦ naczepa Bran
dys, z 1986 r.. ład. 23.5 t, plandeka celna, kosz, szeroki roz
staw osi, • 28.000 zł lub zamienię na VW Polo 1992/1993 r., w 
cenie do 12.000 zł. Zgorzelec, tei. 075/771-35-79 
SCANIA 142, 1984 r., niebieski metalic, duża kabina, ciągnik 
siodłowy, po remoncie silnika, na poduszkach, • 18.000 zl. Zgo
rzelec, tel. 075/775-76-58
SCANIA 143H, 1990 r., 600 tys. km, 14000 ccm, niebieski, ze
staw z dźwigiem Loglift 240, przyczepa Gloger, do transportu 
drewna, opony - stan b. dobry, techn. sprawny, - 116.000 zł + 
VAT... tel. 0603/78-12-71
SEAT INCA, 1996 r., 1900 ccm, SDi 5-osobowy, oszklony, ła
downość 600 kg, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierow
nicy, hak, -19.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35

SEAT TERRA, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
atrakc. wygląd, silnik VW, II właściciel,- kupiony w salonie, stan 
b. dobry,-„9.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36^95-55 
SKODA FELICIA PICK-DP, 1997 i j JJ  |ysJimrl30!Jo:m, ben- 
zyna, niebieski. łaj,J>75 kg, instalacja gazowa, stan b. dobry, - 

__15<600 zfr 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., 120 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, serwisowany, nowe amortyzatory i 
przednie opony, I właściciel, faktura VAT, stan b. dobry, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, możliwość zakupu na firmę, - 24.000 zl. Wrocław, tel. 
071/384-04-13
SKODA FELICIA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, zabudowa
ny, -18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-01-20 
SKODA LIAZ 706 RT, 1966 r., 11781 ccm, diesel ład. 8t, duża 
kabina, zarejestrowany jako specjalny, przegląd do 03.2002r., 
nowe opony, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, niskie 
opłaty, - 6.500 zl. Bogatynia, teł. 075/773-11-47 
SKODA LIAZ 706 RT, 1973 r., 16000 ccm, niebieski, wywrotka, 
po remoncie, stan opon dobry, • 4.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 
SKODA LIAZ 706 RT, 1975 r., 11781 ccm, niebieski, kabina
4-osobowa, wywrotka na 3 strony, podwyższone boki, stan do
bry, • 3.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0603/33-31-36, 
0601/57-11-53
SKODA LIAZ, 1978 r., diesel, niebieski, wywrót na 3 strony, 
podwyższony, zarejestrowany na 101 - 3.000 zł + przyczepa 
sztywna 10t, stan dobry - 1.500 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-99 
SKODA LIAZ MTS-24, 1980 r., niebieski, wywrotka, pólbiegi, 
nowa pompa wtryskowa, w ciągłej eksploatacji, - 7.400 zł lub 
zamienię na osobowy, albo inne propozycje. Kamienna Góra, 
teL 075/744-74-63, 0602/59-35-51 .
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r., 40 tys. km, 11940 ccm, niebie
ski, wywrotka na 3 strony, po remoncie kapitalnym silnik, koła 
bezdętkowe, dużo nowych części i zapasowych, stan b. dobry, 
-10.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/66-31-74 
STAR, 1980 r., SW-400 izoterma, wszystkie podzespoły Stara 
200, wszystkie opony nowe - wym. 900 • radialne, wspomaga
nie kierownicy, stan b. dobry, • 7.200 zł. Lubawka, tel. 

.075/741-17-52
STAR 1142,1988 r., 140 tys. km, 6842 ccm, C-359, popielaty, 
Skrzyniowy, oplandekowany, na 14 europalet, wym. 
5.7x2.45x2.60 m, silnik po naprawie głównej (po I szlifie), do
tarty, przednia belka po regeneracji, opony.radialne, 2-letni aku
mulator, - 21.000 zł. Wołów, tel. 071/389-35-90 
STAR 1142,1995 r., 6842 ccm, fioletowy, oplandekowany, alum. 
burty, przegląd do 02.2002 r. + przyczepa D-50, układ hamul
cowy i inst. elektryczna Euro, przegląd do 08.2001 r, • 32.700 zł 
+ VAT. Wrocław, tel. 357-29-22
STAR 1142,1995/96 r., 244 tys. km, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 

.372-55-78,0601/21-35-78
STAR 1142 L, 1997 r., 220 tys. km, 6842 ccm wym. 720x245x230 
cm, oplandekowany, spoilery, przedłużony, bez wypadku, I wła
ściciel, • 44.000 zł ♦ VAT. Lubań, tel. 0602/59-43-21 
STAR 200 wywrotka, stan dobry, - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 
.074/842-10-47
STAR 200, 1974 r„ SW-400, - 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-63-22
STAR 200,1974 r., SW-400, zielony, skrzyniowy, stan dobry, -
5.000 zł. Międzybórz, tel. 062/785-63-31 j  
STAR 200,1976 r. wymienione tuleje i tłoki, wys. 2.5 m, klapa 
hydrauliczna, opony 900, przegląd do 2002 r., stan dobry, - 6:500 
zł. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
STAR 200,1977/99 r„ zielony, kabina nowego typu, tachograf, 
po remoncie kapitalnym silnika i podzespołów, nowa skrzynia 
ładunkowa, stan tech. b. dobry, • 6.700 zł lub zamienię na oso
bowy. Paczków, tel. 0608/68-16-42

AUTO-BOS
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

IFA • ROBUR • STAR 
LUBLIN • ŻU K  (OPONY)

I Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, ę00- ^ 00 |

STAR 200, 1979 r., niebieski, sprawny, nowe akumulatoiy, -
4.000 zl lub zamienię na osobowy, lub busa. Olszany, gm. Strze
gom, tel. 074/855^71-68
STAR 200,1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zielono-niebieski, ka
bina nowego typu, wspomaganie, tachograf, długa skrzynia,
10-euro + przyczepa towarowa HL 6102 o ład. 6 1, po odbudo- 
wie w 2000 r., nowa podłoga, inst. elektryczna, całość oplande
kowana, wys. 2,3 m, -17.500 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-01 
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 200,1980 r„ 7000 ccm, żólto-zielony, wywrotka, wspo
maganie, po remoncie ukl. hamulcowego i kierowniczego, za
rejestrowany, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię. Wądroże 
Wielkie, tel. 076/857-47-97
STAR 200 W, 1981 r., 100 tys. km, 6000 ccm, diesel, żółty, wy
wrotka, po remoncie kapitalnym, - 6.000 zł., tel. 0604/97-98-07 
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wywrot
ka, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, przegląd do 10.2001 
r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0^1/355-37-20,0501/10-94-21 
STAR 200, 1982 r., popielaty, po remoncie silnika, wywrotka, 

■ po regeneracji belki przedniej, nowe okładziny hamulcowe, lad. 
do 6 t, .podwyższone burty, - 5.500 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-61-18
STAR 200, 1983 r. stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 
4.000-zL  Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62, 074/872-52-77 po 
godz. 16
STAR 200,1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, ład. 6 1, 
po remoncie w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r., przyczepa D-633, lad. 6 t, w ciągłej eksploatacji, 
razem lub osobno - 6.000 i 3.000 zl. Milicz, tel. 06.07/23-61 -09 
STAR 200,1984 r., 6842 ccm, diesel, zielony, skrzyniowy, oplan
dekowany, zadbany, w ciągłej eksploatacji, używany przy lek
kim transporcie (przewóz papieru), - 6.000 zl. Rawicz, tel. 
065/545-30-76 po godz. 20* 0604/21-99-92,0608/51-48-13. 
STAR 200,1985 r. opony, stan b. dobry,-nowa plandeka i aku
mulatory, kabina nowego typu • 6.500 zł, + przyczepa D-50, po 
remoncie, nowa plandeka • 2.500 zł, razem lub osobno. Borów, 
tel. 071/393-34-09 wieczorem
STAR 200, 1985 r. izoterma, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław,
tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15
STAR 200 W, 1986 r. stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, •
8.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 074/872-53-62,074/872-52-77 
po godz. 16
STAR 200 W. 1987 .r. - 6.000 zł. ., tel. 0605/27-38-43, 
0605/93-80-90

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OPO1256 I
Syndyk DPE Irwestment Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 

POLONEZ Caro, 1600 Gil, Nr rej. WCO 3972, rok prod. 1996 
Wartość oszacowana - 5.200,00 zl, z podatkiem VAT 

Cena wywoławcza do przetargu - 3.000,00 zł. + podatek VAT wg stawki 22% 
oraz LUBLIN 0352, kontener, Nr rej WCU 5935, rok prod. 1997 

Wartość oszacowana -15.000,00 zl, z podatkiem VAT 
Cena wywoławcza do przetargu -10.000,00 zł, + podatek VAT wg stawki 22%

Przetarg odbędzie się dn. 25.06.2001 r. o godz. 11.00 w tymczasowej siedzibie syndyka 
przy ul. Wiwulskiego 17, we Wrocławiu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, 

należy wpłacić syndykowi w dniu przetargu w godz. 9.00 -10.30.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia 

równej co najmniej cenie wywoławczej, lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
' uchyli się od zawarcia umowy kupna. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania 

przetargu bez podania przyczyn. Informacje udzielane są pod nr. tei. 0-601-42-37-44

STAR 200 3W, 1987 r. po remoncie silnikaułowe-ooony. nowe 
akumulatorY^zaiagaHzowany tachograf,~- 10.0QQ-.zl. Jelenia 
Górartel*d601/56-65-70
STAR 200 SKŁADAK, 1987 r., 80 tys. km, 6842 ccm, Leyland 
skrzyniowy, ład. 6 t, stan dobry, - 6.000 zł Ą VAT. Lubań, tel. 
0602/59-43-21
STAR 200,1987 r. wspomaganie kierownicy, regulowana kie
rownica, niezależne ogrzewanie, oplandekowany, po remoncie 
przedniego zawieszenia, po wymianie alternatora i układu wy
dechowego, stan dobry, • 7.500 zł ♦ VAT. Lubawka, tel. 
075/741-13-38
STAR 200,1987 r., 170 tys. km, zielony, izoterma, stan b. do
bry, - 10.000 zl lub zamienię na osobowy. Syców, tel. 
062/785-17-64
STAR 200 A, 1988 r., 40 tys. km, stalowy, - 6.200 zl. Pokój, tel. 
077/469-80-24
STAR 200 SKŁADAK, 1988 r., 6000 ccm, SW-400 izoterma, 
kabina nowego typu, stan dobry, • 5.800 zł. Świdnica, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
STAR 200,1988 r., diesel, zielony, wywrotka, po remoncie ka
pitalnym silnika, podwyższone burty, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 02.2002 r„ wspom. kierownicy, dodatkowo 2 nowe opo- 

,ny, - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-85-69 
STAR 200 A, 1988 r., S-359, czerwony, diesel, izoterma, wspo
maganie, stan dobry • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66, 
0606/21-52-21
O  STAR 200,1990 r., ko lo r szary, wywrotka 3-stron

na, koła 900, w  ciągłej eksploatacji, tachometr, 
ubezpieczenie AC, • 12.000 zł., tel. 062/730-81-56 
01033371

STAR 200 SKŁADAK, 1990 r. silnik Leyland, skrzynia ład. 5.5 
m, wywrotka, - 9.500 zł. Proszków, woj. wrocławskie, tel. 
0608/22-27-08
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r„ 7000 ccm, zielony, wspomaga- 

. nie, skrzyniowy, dzielone burty, - 5.500 zł lub zamienię naPolo- 
neza Trucka. Chojnów, tel. 076/818-60-42 po godz. 20 
STAR 244 A, 1977 r. po remoncie kapitalnym w 1997 r., nie 
eksploatowany 2 lata, do przewozu dłużycy leśnej, z przyczepą 
lub bez, nowe wspomaganie kier., nowa skrzynia Autosana, po 
remoncie skrzynki rozdz., nowa tarcza sprzęgła, przystawka 
pasków klinowych i półosie przednie, • 12.500 zł lub zamienię 
na osobowy w tej cenie. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-70-54 
po godz. 20,0603/86-13-00
STAR 244,1980 r. do przewozu dłużycy leśnej, po rem. kapit. 
silnika, kabina z 1998 r., nowy wal pędny przedni i tylny, resory 
wzmocnione, wyciągarka z linami techn. sprawna, stan b. do
bry • 14.000 zł, możl. sprzedaży samego samochodu bez osprzę
tu albo samego osprzętu. Brzeg, tel. 077/411-18-89 po godz. 18, 
0603/96-06-23
STAR 244,1983 r., 45 tys. km, 6842 ccm, zielony, wywrót na 3 
strony, nowe opony i akumulatory, wspomaganie kierownicy, 
kupiony od wojska, mało eksploatowany, w ciągłej eksploatacji, 
przerobiony na model 200, • 11.000 zł lub zamienię na Polone
za Trucka. Wałbrzych, tel. 074/666-66-40 
STAR 244 A, 1988 r„ 6842 ccm, czerwony, skrzyniowy, zareje
strowany, sprawne napędy, stan ogólny dobry, - 8.500 zł lub 
zamienię na busa, diesla, ciągnik rolniczy. Góra, tel. 
065/543-33-71,0605/21-59-25
STAR 266,15 tys. km warsztatowy, przebieg od nowości, stan 
b. dobry. - 18.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, zestaw 
do przewozu drewna, dłużycy, w ciągłej eksploatacji (na tere
nie nizinnym), -17.000 zł lub zamienię na pojazd asenizacyjny. 
Wrocław, tel. 071/342-21-28,352-41-78 
STAR 266,1980 r., 44 tys. km przystosowany do przewozu drew
na, • 10.000 zl. Brąszewice, tel. 043/821-15-05,0608/85-31-00 
STAR 28,1972 r., 6800 ccm, niebieski, skrzyniowy, plandeka, 
radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, rama 
Stara 28, wym.: 450x220x200 cm, • 9.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-16-17,0601/95-68-88 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0213 www.autogiel- 
da.com.pl)
STAR 28,1972 r., SW-400 wywrót na 3 strony, podzespoły Sta
ra 200, przegląd do 05.2002 r., stan ogumienia i tech. dobry, w 
ciągłej eksploataqi, • 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-13-61. 
074/849-17-58
STAR 28 W, 1974 r. 3-stronny wywrót, po remoncie blacharki,
lakierowaniu, nowe akumulatory, przegląd do 09.2001 r, • 2.400
zł. Dobkowice, tel. 071/311-83-94
STAR 28, 1974/95 r.,' SW-400, - 3.500 zl. Opole. tel.
077/457-00-79
STAR 28,1975 r. w ciągłej eksploatacji, po remoncie, skrzynio
wy, podwyższone burty, - 4.200 zł. Brzeg, tel. 077/411-15-55 
STAR 28,1977 r„ 215 tys. km, czerwony, HDS, stan b. dobry, 
nowe ogumienie, • 4.200 zl. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28.1978 r., niebieski, skrzyniowy. -1.500 zilub zamienię 
na osobowy. Bolesławiec, tei. 075/732-64-88 po godz. 19 
STAR 28, 1978 r., SW-400 skrzyniowy, oplandekowany, stan 
dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-22-61 
STAR 28,1979 r.. SW-400, niebieski, skrzyniowy, wysokie bur
ty, opony radialne, duża kabina, aktualny przegląd, stan dobry,
- 3.300 zl. Lądek Zdrój, tel..074/814-80-85, 074/814-82-32, 
0605/74-22-19
STAR 28.1980 r., diesel, zielony, wywrotka na 3 strony, duża 
skrzynia, rama 200, nowe opony, nowe akumulatory, - 2.500 zl. 
Leszno, tel. 0603/33-31-36,0601/57-11-53 
STAR 28, 1988 r., diesel, żółty, wywrót na 1 stronę, kabina i 
podzespoły Stara 200, rejestracja do 05.2002 r., zadbany, - 9.000 
zł łub zamienię na Stara 244 ♦ dopłata. Bolesławiec, tel. 
075/644-90-99.0502/84-30-95
STAR 28. 1999 r. po odbudowie w 1999 r„ na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, -15.000 zl. 
Sokolniki, gm.Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29, SW-400 podzespoły Stara 200,3-stronna wywrotka, 
stan dobiy, • 6.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 
godz. 20
STAR 29,1974 r., diesel skrzyniowy, zarejestrowany, -1.400 zł. 
Miłocice, tel. 071/318-04-26 do godz. 15 
STAR 29 A, 1977 r., diesel skrzyniowy, - 3.000 zł lub zamienię. 
Mojesz 42, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
STAR 742 L, 1995 r., 220 tys. km, czerwony, nowa plandeka i 
nowe akumulatory, wym. 550 x 245 x 220 cm, na 13 palet, za
dbany, atrakc. wygląd, - 29.500 zł + VAT. Strzegom, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/92-49-04
STAR 742,1995 r., 200 tys. km,,turbo, niebieski, silnik Andoria, 
skrzyniowy, krótki, hak, tacho, stan idealny, • 25.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/771-96-68
STAR 742,1997 r., 100 tys. km, diesel, zielony, stan b. dobry, 
oryg. ospoilerowanie, plandeka, I właściciel, -46.000 zl. Wsze- 
wilki, gm. Milicz, tel. 071/384-05-38 
STEYR 1490,1975 r. 3-stronna wywrotka, po odnowieniu, • 8.000 
zł. Gniechowice, tel. 071/316-97-60, 0607/74-14-15 
STEYR 14913W, 1986 r., 11100 cęm, turbo stan dobry, - 26.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-29-60 
SUZUKI CARRY BUS, 1982r., 800 ccm. niebieski, stan nadwo
zia b. dobry, silnik do remontu (ważna rejestracja), - 1.800 zl. 
Nowa Sól, tel. 068/387-53-16
SUZUKI CARRY ST 80K, 1982 r„ 800 ccm, biały, plandeka, lad. 
500 kg, stan dobry, - 5.200 zł. Żagań, tel. 0604/09-39-67 
SUZUKI CARRY, 1985 r., 3 tys. km, 791 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan dobry, RM ♦ wzmacniacz + głośniki, po remoncie silni
ka, nowy olej, świece, filtry, płyn i klocki ham., zarejestrowany 
jako ciężarowy uniwersalny, oszklony, nowe opony, - 4.000 zl. 
Wrocław, tel. 0609/40-88-33
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, -
2.550 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
SUZUKI CARRY, 1988 r., 23 tys. km, 800 ccm, czerwony, oszklo
ny, 4-osobowy, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 4.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-23
SUZUKI CARRY, 1994/95 r., 16 tys. km, 800 ccm, wtrysk, nie
bieski, mini bus, podwyższony, 2-osobowy + 500 kg, 2 x drzwi 
przesuwane, tylne podnoszone, RO, mało eksploatowany, eko
nomiczny, • 11.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-48-03 
SYRENA BOSTO zarejestrowana, sprawna,dużo części, - 800 
zl. Wrocław, tel. 071/780-87-00
TARPAN 237 S, 1985 r., 2120 ccm, niebieski, stan dobry, inst. 
gazowa, hak, H4, drugi silnik po remoncie + drugi Tarpan, .na 
chodzie"* może być na części, • 2.500 zł. Szlichtyngowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0608/46-76-57 
TARPAN 237 S, 1986 r., 95 tys. km, 2120 ccm, benzyna, czer
wony, roliczy, techn. sprawny, - 1.500 zl. Gaiki, tel. 
076/831-20-38

TARPAN 237, 1990 r., 2120 ccm, niebieski, inst. gazowa, po 
remoncie blacharki* 6 osób lub 11, przegląd do 05.2002 r.i do
datkowo 2 szt. na części, - 3.000 zł lub zamienię na osobowy 
albo mały. dostawczy, E, D. .Kłodzko, tel. 074/867-87-71 po 
godz. 16  *
TATRA,-1987 r., 150 tys. km, czerwony, przyczepa Brandys 88', 
po kapitalnym remoncie, - 45.000 zl lub zamienię na busa, sam. 
osobowy, w tej cenie. Wrocław, tel. 0602/48-87-89 
TATRA 815,1986 r., diesel, żółty, model 53, wywrotka 3-stron
na, kabina z 96 r., opony bezdętkowe, stan techn. i wizualny b. 
dobry ♦ przyczepa Brandys, 92 r., kola balonowe, wywrotka, 
ład. 12 ton, - 52.000 zł (cały zestaw). Wrocław, teł. 0601/15-67-18- 
TATRA 815,1986 r. 3-stronna wywrotka, po odnowieniu, prze
gląd do 02.2002 r., opony w stanie b. dobrym, • 31.000 zł. Gnie
chowice, tel. 071/316-97-60,607/74-14-15 
TATRA 815 S3, 1988 r., czerwony, 3-stronny wywrót, opony 
bezdętkowe, przegląd do końca 2001 r., stan dobry • 38.000 zł, 
z przyczepą Tandem, wywrotką, ład. 121 • 57.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/56-40-17
TATRA 815 S1, 1988 r., 40 tys. km, 16825 ccm, czerwony, w 
ciągłej eksploatacji, stan opon dobry, stan techn. b. dobry, •
44.000 zł. Tomkowice, tel. 074/855-67-53,0603/92-99-10 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, - 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, woj.- 
wałbrzyskie, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11
TATRA 815 2 S3,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/818-74-00,0602/30,50-52 
TATRA 815,1993 r.; czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-T1
TATRA 815 NTH, 1997 r., zielony, ciągnik siodłowy, nowe ogu
mienie, przystosowany do naczep samowyładowczych, stan 
techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 50.000 zł *  VAT. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-53-62, 074/872-52-77 po godz. 16 
TOYOTA DYNA, 1992 r., 3660 ccm, biały, skrzyniowy, oplande
kowany, odchylana kabina, lad. 3 1, - 22.000 zl. Świdnica, tel. 
074/853-76-67
TOYOTA HIACE BUS, 1979 f., 1500 ccm, diesel, niebieski, 5-bie
gowy, nowe opony, stan silnika b. dobry, blacharki dobry, - 3.800 
zł. Głuszyca, tel. 074/845-68-73, 0606/50-60-94 
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 cćm, diesel, czerwony, ład. 1.200 
kg, wspomaganie, 3 miejsca, - 13.500 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/744-36-11
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel 3-osobowy. lad. 1200 
kg, centralny zamek, wspomaganie, stan dobry, - 15.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-95-85
TOYOTA HIACE, 1996 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
kupiony w salonie, serwisowany, • 32.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-06
TOYOTA LITEACE BUS, 1986 r., 1300 ccm, benzyna po prze
glądzie, stan techniczny b. dobry, • 6.000 zl; Wrocław, tel. 
343-51-05 .
URAL 375, 1980 r., 10850 ccm, zielony, napęd 6 x 6 , osprzęt 
Ify, wózek na podwójnych osiach, przystosowany do przewozu 
dłużycy leśnej, stan b. dobry, - 40.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-45-02
VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 2 osie, duża 
kabina, webasto, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
VOLVO F12,1984 r. ♦ drugi samochód na części, - 20.000 zł. 
Stare Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-42-11 
VOLVO F12, 1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, ciągnik 
siodłowy, hydraulika, klimatyzacja, komplet spoilerów, 2 łóżka, 
nowe opony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 23.000 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-10-43,0605/85-58-50 
VOLVO FH12,1994 r., granatowy, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, klimatyzacja, Webasto, elektryka, stan b. dobry, • 68.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
VOLVO FH12 380,1994/95 r.. 600 tys. km, 12000 ccm. biały, 
ciągnik siodłowy, Globtroter, ABS, kupiony w kraju, na podusz
kach, webasto, RO, ekologiczny pakiet LiU certyfikat, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, nowe ogumienie, hamulce, po wymia
nie olejów, - 110.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-53-40, 
0607/35-35-47
VOLVO FH12 340,1997 r. ciągnik siodłowy, koncesja WKŚ, -
210.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49
VOLVO FH12 420, 1998 r., 220 tys. km. niebieski, silnik 420 
PS, ciągnik siodłowy • 6.500 DEM, inne do sprowadzenia z Nie
miec. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
VOLVO FL614,1989 r., 535 tys. km, szary, na poduszkach, małe 
koła, kabina sypialna, webasto, RM, oclony, • 2.200 zl + VAT. 
Wrocław, tel. 0604/48-51-33
VW BUS, 1974 r., 1600 ccm, boxer .ogórek", 6-osobowy, weba
sto elektroniczne, dużo nowych części, - 2.300 zl. Świdnica, 
tel. 074/640-26-82,0604/65-61-78 
VW BUS, 1978 r„ 5 tys. km, 1600 ccm, zielony, .ogórek", po 
kapitalnym remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, blacharka 
do poprawki, - 2.400 zl. Bielawa, tel. 074/645-45-58 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek", sprawny, zare
jestrowany na 8 osób, • 1.500 zł lub zamienię na sprzęt audio 
do samochodu. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-97 .
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, pomarańczowy, zareje
strowany, 8 osób, 750 kg, .na chodzie", nowy akumulator, -1.700 
zł. Udanin, tel. 0606/18-61-57
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek", po remoncie 
kapitalnym, 3 osoby + 800 kg, oszklony, RM, zarejestrowany, 
estetyczny wygląd, w ciągłej eksploatacji, -  5,000 zl. Wrocław, 
tel. 071/353:50-74
VWBUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, .ogórek^ 9 osób 
lub 3 osoby + 1 tona, stan dobry, • 2.800 zł. Wilkowice, woj. 
leszczyńskie, tel. 0603/10-60-12 
VW CADDY, 1996 r., 126 tys! km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, poduszka powietrzna, - 17.500 zł. Kalisz, tel. 
062/760-15-20.0600/61-11-23
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, 5DI, srebrny metalic, komplet
na dokumentacja, sprowadzony w całości, wspomaganie; im
mobilizer, poduszka pow.', I właściciel, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/82-22-20
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, 2-osobowy, 
wspomaganie, udokumentowane pochodzenie, hak, stań b. 
dobry, - 22.500 zł. Nysa, tel. 0606/26-63-23 -
VW CADDY, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, tiały, 2-osobowy, cię
żarowy, faktura VAT na firmę, kupiony w Polsce, ita n  idealny, •
24.000 zł (brutto). Adam, Świdnica, ter 074/853-35-00
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 cęm,.SDI 2 poduszki pow., 
wspomaganie, immobilizer, RO, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/836-63-95
VW CADDY, 1998 r., 1900 ccm, TDI, czerwony, przystosowany 
do przewozu wózka z inwalidą, oclony, niezarejestrowany,.-
25.000 zł. Żary, tel. 068/374-64-77
VW CADDY, 1998/99 r., 30 tyś. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, el. otw. szyby, centralny zamek, pod. powietrzna. - 24.500 
zl. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CADDY. 1999 r., 85 tys. km, 1900 ccm, SDi. biały, stan b. 
dobry, nowe opony, alarm, zadbany, 2-osobowy, RM, • 25.500 
zl lub zamienię na Audi 80 B4 TDi. Oława, tel. 0608/42-74-12 
VW LT28,1979l;r., 2400 ccm, diesel, zielony, kombi, oszklony, 
blaszak, po remoncie blacha/ki, techn. sprawny, w ciągłej eks- . 
ploatacji, zarejestrowany w 12.89 r, • 5.000 zl. Nadolice Wlk., 
tel. 071/781-63-36 po godz. 18 .
VW LT 28 BUS, 1979 r., 2000 ćcm, benzyna, niebieski, inst. 
gazowa, po remoncie blacharki i zawieszenia przedniego, 
oszklony, przedłużony, podwyższony, - 5.500 zł. Wrocław, teł. 
0502/25-26-67
VW LT 28,1980 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, bla
szak, inst. gazowa, hak, przegląd do 02.2002 r, - 7,000 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-44-30
VW LT 28, 1981 r., 2400 ccm, diesel, zielony, ład. 980 kg,.po 
remoncie silnika, - 8.500 zl. Kościan, tel. 065/513-48-27, 
0601/77-9740-
VW LT 28,1982 r., 2400 ccm, diesel 5-biegowy, hak, • 6.500 zł. 
Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-63-25,0601/06-97-18 
VW LT 28 BUS, 1991 r„ 228 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały,
9 miejsc, hak, maks podwyższony, przedłużony, oszklony, I wła
ściciel w Polsce, stan dobry, • 17.500 zł lub raty. Jelenia Góra,, 
tel. 075/641-96-23 wieczorem. 0502/24-50-60,0606/41-40-89 
VW LT 28.1993 r., 201 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie, RM, hak, blaszak, 4 nowe opony, kompletna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 23.000 ż ł lub zamienię na Polo
neza Trucka. Wrocław, tel. 0605/22-85-55 
VW LT28,1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, długi, . 
wysoki, stan techn. dobry, 5-biegowy, wspomaganie, hak, II wła
ściciel, kompletna dokumentacja, po remoncie zawieszenia, • 
nowe sprężyny, - 19.250 zł lub zamienię na VW Transporter. 
Wrocław, tel. 328-88-13,0605/34-61-20 
VW LT 28 MAXI, 1994 r., 235 tys. km, 2400 ccm, TD, biały. 35 
PS, furgon, ścianka celna, alarm, hak, serwisowany, I właści-
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ciel w kraju, udokumentowany przebieg, - 23.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/311-92-22,0601/47-38-90 
VW LT 28,1995/96 r„ 2400 ccm, diesel, biały, kupiony w salo
nie, serwisowany, stan b. dobry, • 25.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-61-91,074/849-13-31
VW LT 28,1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm. TDi, biały, model z 
sierpnia, niski, krótki, wspomaganie, alarm, immobilizer, zare
jestrowany, faktura VAT, • 33.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tei. 
0502/17-61-83
VW LT 31, 1978 r.. 190 tys. km, 2700 ccm, diesel, niebieski, 
stan dobry, skrzyniowy, burty blaszane, 285x2m, • 5.800 zł. Pi
ława Górna, tel. 074/837-16-87 
VW LT 35,1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, po remoncie silni
ka i zawieszeń, kontener zamknięty, na kat. B prawa jazdy, -
10.000 zł lub zamienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 
0605/57-40-68
VW LT 35,1986 r., 170 tys. km, 2400 ccm, benzyna na bliźnia
czych kołach. Krapkowice/teł. 077/466-47-86 
VW LT 35 MAXI, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 6.300 zt lub zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 
0600/85-18-36,0600/85-18-25
VW LT 35 MAXI, 1993 r., 176 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
welurowa kabina, 3-osobowy, ścianka celna, hak, blaszak, nowe 
opony, tuleje wahaczy, rozrząd itp., stan idealny, - 23.800 zł lub 
zamienię na 4-osobowy. Świdnica, tel. 074/851-33-88, 
0501/72-86-22
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 35.1997 r., 179 tys. km, 2500 ccm, TDI nowy model, 
ABS, wspomaganie, 6-osobowy, RO-CD, oszklony do połowy, -
39.000 złlub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tei. 074/845-26-18 
VW LT 35,1997 r., 2 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, maks. przed
łużony, stan idealny, radio, el. otw. szyby, serwisowany. -45.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0602/57-00-90
VWLT 35,1997 r., 2500 ccm, TDi, biały, ład. 1400 kg, podwyż
szony, 2-osobowy, poduszka pow., ABS, ABD, hak, centralny 
zamek, serwisowany, w kraju 2 miesiące, • 43.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/15-51-03
VW LT 35, 1998 r., 108 tys. km, 2500 ccm, TDi. biały, ABS, 
wysoki, średnioprzedluźony, bez wypadku, książka serwisowa, 
do sprowadzenia z Niemiec, VAT, • 41.500 zł (z cłem i transpor
tem). Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW LT 35 MAXI, 2000 r.. 75 tys. km. 2500 ccm, TDi. biały, wspo
maganie, blaszak, el. otw. szyby, • 55.000 zł. Odolanów, woj. 
kaliskie, tel. 0603/13-69-67
VW LT 45, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, inst. gaz., żółty, po 
remoncie silnika, maxi, zarejestrowany na Stara 244 RS lub inny 
samochód z wywrotem, -10.500 zł. Śmigiel, tel. 065/518-05-91 
po 20
VW LT 45.1988 r.. 2355 ccm, biały, ciągnik siodłowy, 5-biego
wy +.naczepa, platforma najazdowa, ład. 3,51, wciągarka elektr., 
na poduszkach pow, • 38.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-76-67 
VW LT 45 D, 1989 r., 190 tys. kip, 2400 ccm, biały, podwyższo
ny, przedłużony, blaszak, izoterma, bliźniacze kola, hak, łóżko, 
silnik wymieniony w 2000 r., dużo nowych części, zarejestro
wany na kat. C, lad. 2650 kg, • 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/07-33-58
VW LT 45, 1990 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony, 
wspomaganie kierownicy, hak, podwyższony, przedłużony, ob
rotomierz, na białych tablicach - 6.000 DEM. Wałbrzych, Niem
cy, tel. 0049/17-04-37-77-79
VW LT 55,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna kabi
na, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan idealny - 7.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 
kontener z windą samozaladowczą, ład. 3 tony, bliźniacze koła, 
stan dobry, serwisowany, kpi. dokumentacja z książką serwiso
wą, - 50.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/359-31-00 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
oszklony, zawieszenie przednie nowe, silnik po remoncie, -
3.000 zł. Leszno, tel. 065/520-77-73
VW TRANSPORTER. 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklony, 
alum. podłoga, ważny przegląd i OC, liczba miejsc 3 + 5 lub 
1300 kg, stan techn. dobry, do poprawek lakierniczych, • 3.500 
zl. Nysa, tel. 0602/29-59-20
VW TRANSPORTER T2 CARAVELLE, 1980 r., diesel, beżowy, 
po lakierowaniu, 9-osobowy, stan dobry, - 6.500 zi. Świebodzi
ce, tel. 074/85443-09
VW TRANSPORTER T2, .1981 r., 1600 ccm, diesel 3-osobowy 
*  720 kg ładunku, stan dobry, • 6.000 zi. Bogatynia, tel. 
075/778-31-23.0608/85-12-13
VW TRANSPORTER T2. 1981 r„ 1600 ccm, benzyna, żółty, 
osobowo-towarowy, cały oszklony, - 6.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-00.-54 , . .. ■ .
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, - .
4.200 zł, Oleśnica, tel. 071/314-71-54, 398-25-29 
VW TRANSPORTER 251,1981 r„ 2000. ccm, boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, • 4.300 zł. Wrocław,

> tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000. ccm, niebieski, 9-osobowy . 
lub 970 kg ład, • 4.900 zt lub zamiana na osobowy. Kalisz, tel. 
062/76145-14,0604/80-70-60
VW TRANSPORTER T2,1982 'r., 1600 ccm, benzyna stan do
bry. - 5.700 zł. Lubin, tel. 0609/394147 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm. granatowy, blaszak.
3-osobowy, przegroda, radio, techn. sprawny, - 4.900 zl lub za
mienię na osobowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1982 r., 1600 ccm, diesel, kolor 

. wrzosowy, oszklony, 9-osobowy, lad. 900 kg, stan silnika i bla
charki b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
VW TRANSPORTER T2,1982/92 r., 1600 ccm, boxer, granato
wy, 3-osobowy, blaszak, po remoncie silnika, +.2 silniki na czę
ści-, do regulacji gaźnika i sprzęgła, sprawny, kompletna doku
mentacja-, ■'4.300 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-31-62 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 170 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, blaszak, - 6.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-26-26 
VW TRANSPORTER. 1983 r.. 1900 ccm. benzyna, niebieski, 
instalacja gazowa, butla t30 i. hak, 3-osobowy, zadbany ♦ czę
ści, - 5.900 zł. Wrocław, teł. 0601/17-3141 
VW TRANSPORTER, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
siwy, blaszak, stan b. dobry, - 7.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/35642-28
VW TRANSPORTER T3 ,1986 r.. 80 tys. km, 1600,ccm, diesel, 
bordowy, blaszak, śtan techn. dobry, kabina 3-osobowa, uni
wersalny, • 9.900 zł lub zamienię na VW T4, busa, z dopłatą. 
Strzelin, tel. 071/392-18-52,392-25-29 
VW TRANSPORTER CARAVELLE. 1986/87 r„ 1600 ccm. die
sel, bordowy, 8-osobowy, oszklony, wytapicerowane wnętrze, 
podwójne ogrzewanie, po remoncie silnika i blacharki, lakiero
wany, ciemne szyby, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
12.900 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
VW TRANSPORTER, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, 6-osobowy, lad. 995 kg ♦ 2. silnik TD, do remontu, • 10.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/78143-80 
VW TRANSPORTER T3.1989 r.. 230 tys. km, 1900 ccm. ben
zyna, biały, hak, • 9.000 zl. Wrocław, tel. 0609/46-11-91 
VW TRANSPORTER, 1989 r„ 70 tys. km. .1600 ccm. diesel, 
czerwony, blaszak, 3-osobowy, nowe opony, Stan b. dobry, •
13.500 zł. Opole, tel. 077/469-81-83 
VW TRANSPORTER T2, 1990 r.. 1600 ccm, diesel w ciągłej 
eksploatacji, kpi. dokum. celna, techn. sprawny, hak, (źle poło
żony lakier) -11.900 zl. Namysłów, tel. 077/410-35-77 
VW TRANSPORTER, 1990 t., 2100 ccm. benzyna, niebieski 
metalic, multivan, 6-osobowy, webasto, stolik, 5-biegowy, wspo
maganie, faktura VAT, • 20.000 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-5341.071/312-6341
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VW TRANSPORTER. 1990 r , 1600 ccm, turbo D, pomarańczo
wy, 3-osobowy, ładt 1 (, -16.900 zł. Świdnicę, tel. 074/856-8V-18 
pogbdr'20,0603/38-05,75 : Z  l i i
VW TRANSPORTER T4, 1 9 $ Q ^ . 1900 ccm. 
diesel, bordowy* nówe opony. - 27.000 zl. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T4.1991 r.. 157 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, hak, stan 
idealny, - 20,000 zl lub zamienię na osobowy, tańszy. Lubin, tel. 
0605/40-26-64
VW TRANSPORTER T3,1991 r., 115 tys. km, 1716 ccm. żółty, 
blaszak, podwyższony, boczne drzwi rozsuwane, hak, blaszak,
4-dsobowy, ład. 1200 kg. -'12.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/86-55-86,075/644-91-59
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, 6-oso
bowy, do połowy oszklony, przyciemnione szyby, alum.'felgi, 
wspomaganie, - 26.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-73-72 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, ser
wo, hak, 9-osobowy, - 19.800 zł. Częstochowa, tel. 
034/359-66-34
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, pomarańczowy, blaszak, z szybą w tylnej klapie, 6-osobo- 
wy. stan b. dobry, - 22.500 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wr, tel. 
071/316-98-21.0601/89-27-09
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 170 tys. km. diesel, biały, 
oszklony, I właściciel w kraju, nie używany do celów zarobko
wych. stan b. dobry, - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-25-40 
VW TRANSPORTER T4, 1991/92 r., 168 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, oszklony, 9-osobowy, alarm, szyberdach, lusterka 
i zderzaki w kolorze nadwozia, RM, zagłówki, stan b. dobry, -
21.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
VW TRANSPORTER BUS T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, turku
sowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, radio, 
b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 zł. Wro
cław. tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 MULIWAN, 1992 r., 160 tys. km, 2400 
cćm, diesel, czerwony, centralny zamek, immobilizer, eł. reg. 
lusterka, rozkładana kanapa, stolik, lodówka, hak, szyby ater
miczne, welur, garażowany, • 32.000 zl. Henryków, gm. Ziębi
ce, tel. 074/810-50-23
VW TRANSPORTER T4,1992 r.. 1900 ccm. diesel 9-osobowy. 
I właściciel, stan dobry, - 22.500 zł. Iława Żagańska, tel. 
068/360-14-44
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1992 r., 150 tys. km. 2400ccm, 
diesel, czerwony, 8-osobowy, oszklony, komplet foteli, dodat
kowe ogrzewanie, w kraju od tygodnia, - 24.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-67-03,0603/97-11-53
VW TRANSPORTER. 1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, blaszak, przedłużony, wspomaganie, I właściciel, bez 
wypadku, stan idealny, • 23.900 zł. Nysa, tel.s0602/17-17-56 . 
VW TRANSPORTER T4, <992 r.. 195 tys. km, 1900 ccm. die
sel, biały, oszklony do połowy, szyberdach, hak, możliwość wyst. 
faktury VAT, • 29.000 zł. Oława. tel. 071/313-26-49 
VW TRANSPORTER T 4 ,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, 
stan idealny, • 22.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, 
tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r„ 181 tys. km. 2400 ccm. die
sel, bordowy, I właściciel, wspomaganie kier., 3-osobowy, ład. 
990 kg, nowe amortyzatory, RO • 25.500 zi lub zamienię na 
tańszy samochód osobowy. Walidrogi, tel. 077/464-46-05 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 175 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 6 osób + skrzynia, webasto, alarm, stan dobry, - 22.500 
zł. Wrocław, tel. 071/341-01-85,0602/62-58-86 
VW TRANSPORTER T4, 1992/93 r., 195 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie, webasto, oszklony, 9-osobowy, 
komplet foteli, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju od 2 
tygodni, stan b. dobry, - 26.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-49, 
090/38-67-43
VW TRANSPORTER T4. 1992/93 r., 197 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, biały, automatic, inst. gazowa na gwarancji, wspoma
ganie, alarm, blokada skrzyni biegów, ciemne szyby, ospoilero
wany, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, welurowa tapicerka, - 22.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/11-90-38,321-71-40 
VW TRANSPORTER T4, MULIWAN, 1993 r., 210 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, silnik 5-cylindrowy, serwisowany, el. reg. lu
sterka, webasto, hak, lodówka', stolik, rozsuwane szyby, 5-bie
gowy, RO ♦ 6 głośników, obrotowe fotele, podlokietniki, alarm, 
Mul-T-Lok, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, 
stan b. dobry, • 32.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/27-20-37 
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1993 r„ 160 tys. km. 2400 
ccm, diesel, szary metalic, 8-miejscowy, centralny zamek, wspo
maganie, szyberdach, do lakierowania lewy tylny i prawy przedni 
błotnik, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 22.600 zł. 
Chocz. tel. 062/741-53-61,0605/58-28-32 
VW TRANSPORTER. 1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 8-osobowy, RO, nowy lakier, • 25.000 zł. Prze
mków, tel. 076/831-95-93
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE BUS, 1993 r., 151 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, kolor butelkowy metalic. przedłużony, 
wspomaganie, centralny zamek, automatic, el. reg. lusterka, RM, 
hak, alum. felgi, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 30.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/316-22-14, 0601/78-23-69 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ććm, diesel, biały, 5-oso- 
bowy, cały oszklony, alarm, el. reg. lusterka i reflektory, wspo
maganie, RM, halogeny, wycieraczka z. tyłu, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/75-71-40
VW TRANSPORTER T4 MULIWAN, 1993 r., 144 tys. km. 2400 
ccm, diesel, biały, pełne wyposażenie eł., zarejestrowany na 7 
osób, stolik, łóżko, pełna dokumentacja, sprowadzony w cało
ści w 1999 r, • 35.800 zl lub zamienię na kombi. Zgorzelec, tel. 
0601/86-08-24
VW TRANSPORTER T4, 1993/94 170,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 całości, 
kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkł. kanapa, fotel 
obrotowy, podlokietniki, halogeny, dużo dodatków, nie eksplo
atowany w kraju, stan idealny, • 41.000 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Lubań, tel. 075/722-44-02. 0608/25-36-94 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0217 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T-4,1994 r., 162 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D. biały, przeszklony do połowy, alarm, bJokada, przegroda cel
na (zdemontowana), opony zimowe, posiadam również szafki 
ślusarskie do wbudowania, techn. sprawny, blach, do małych 
poprawek • 32.000 zl. Wrocław, tej. 071/350-76-81, 
071/330-02-04
O  VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 235 tys. km, 2400 

ccm, d iesel wspomaganie kier., alarm, centra lny 
zamek, w  po łow ie  oszk lony, 6 m ie jsc , hak, •
25.500 zł. Lubin, tel. 076/846-20-71,0605/23-09-28 
84018421

VW TRANSPORTER T4,1994 r., 32 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, kemping, 4 miejsca do spania, podnoszony dach, lodów
ka, ktfchenka gazowa, obracane fotele, wspomaganie, central
ny zamek, hak, - 49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony. MULTWAN, katalizator, wspomaganie, centralny 
zamek, hak, el. reg. lusterka, alarm, i  właściciel, bliźniacze koła, 
• 41.000 zł. Lubań, tel. 075/722-44-02. 0608/25-36-94 
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 150 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, biały, przedłużony, oszklony, wspomaganie, webasto, hak, 4 
miejsca, zarejestrowany na 9 osób, po przeglądzie, zadbany, 
książka serwisowa, bez wypadku, miesiąc w kraju, stan ideal
ny, • 29.900 zł (możliwe raty przez komis). Polanica Zdrój, tel. 
0606/85-75-72
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm. die
sel, bordowy, blaszak, przegroda celna, 3-osobowy. bezwypad
ku, • 25.700 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-88.0601/75-67-39 
VW TRANSPORTER T 4 .1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, krótki. 3-osobowy, przegroda celna, 
tylna szyba ogrzewana, RM, sprowadzony w całości, bez wy
padku, inst. gazowa na gwarancji, zadbany, stan b. dobry, -
28.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-34-56; 0606/62-34-20
VW TRANSPORTER T4 ,1995 r., 162 tys. km, 1900 ccm, die
sel, szary, immobilizer, radio, 9-osobowy, tylne szyby uchyla
ne,,• 34.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-27-75 wieczorem, 
0605/41-33-78
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 101 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie, oszklony, 6-osobowy, ta
picerka, zderzaki w kolorze nadwozia, hak, stan b. dobry, •
29.500 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63

VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, kremowy, I 
Właściciel w Polsce, 3-osobowy, blaszak, przedłużony, garażo
wany, t  28.000 zł. Krościna Mała, teł. 071/312-52*7?,-' 
0608/84*1*82
VW TRANSPORTER T4, 1995/96 T., 150 tys. km. 2400 ccm, 
diesel 3-osobowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, •
30.000 zł. Trzebnica, tel. 0605/11 -54-04
VW TRANSPORTER T4,1996 r, 200 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, piaskowy, max. długi, max. wysoki, 3-osobowy, wspomaga
nie, centralny zamek, RM, łączna suma z cłem i transportem -
38.000 zł. Legnica, tel. 076/862-93-62, 0601/84-81.-14, 
0604/51-37-86
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 180 tys. km. 1900 ccm. turbo
D. granatowy, przedłużony, zadbany, RM, 3-osobowy • 33.000 
zł + cło. Legnica, tel. 076/721-76-07, 076/862-93-62, 
0601/84-81-14
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1996 r„ 75 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, zielony metalic, ciągnik siodłowy, ABS, centralny 
zamek, el. reg. lusterka, immobilizer, radio, szyby rozsuwane, 
wspomaganie, • 43.000 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 98 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 5-grodziowy, - 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-04-08,0602/50-33-20
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 110 tys, km, 2400 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, wspomaganie, hak, drzwi otwierane na 
boki, • 33.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/353-35-71, 
0603/86-11-66
VW TRANSPORTER T 5 ,1997 r., 85 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, CARAVELLE, bezwypadku, el. otw. szyby, centralny 
zamek, alum. felgi, 2 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 47.000 zl. Lubin, tel. 0605/69-16-02 
VW TRANSPORTER T 4,1997 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, 6 miejsc, wspomaganie, alarm, - 36.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
VW TRANSPORTER T4,1997 r„ 105 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., nie eksplo
atowany w kraju, - 22.000 z i , możl. wyst. fakt. VAT. Wrocław, 
tel. 071/355-12-20
VW TRANSPORTER, 1997 r., 215 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, kupiony w kraju, stan b. dobry, - 25.300 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4, 1997/98 r., 131 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, biały, 9-osobowy, immobilizer, zadbany, stan b. dobry,
• 40.000 zł. Opoje, teł. 077/469-50-28 łub, 0606/27-38-62 
VW TRANSPORTER T 4,1998 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 r„ 190 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, piaskowy, 9-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, alarm, wspomaganie, hak, podwójne ogrzewa
nie, klapa tylna z wycieraczką, immobilizer, kompletna doku
mentacja, • 44.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 
0602/11-07-98
VW TRANSPORTER T4,1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, długi blaszak, zwolnienie z opłaty, stan b. dobry, 
książka Serwisowa, - 39.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1999 r., 48 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, czerwony, 102 KM, dużo wyposażenia, opony 215 x 55 
R-16, alum. felgi, blokada biegów, immobilizer, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-43-15, 071/341-66-33 po 17 
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r., 35 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, webasto, poduszka pow., wspomaga
nie, stan b. dobry, - 49.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/387-75-74,0601/85-77-36
ZIŁ 157, 1969 r., 11 tys. km, benzyna 3 napędy, do wywozu 
drewna stosowego, - 2.600 zi. Krzeszów, gm. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-32-33
ZIŁ 130 G, 1978 r., SW-400 skrzyniowy, wywrotka, z HDS, 
udźwig 1600 kg, stan dobry *  przyczepa 6 ton, • 6.500 zl. Mię
dzylesie, tel. 074/813-68-57
ZIŁ, 1979 r., SW-400,.niebieski, wywrotka, HDS -1.5 T, nowe 
akumulatory, wym. skrzyni lad. 4.2x2.2 m, • 7.000 zł lub zamie
nię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/871-91-66 
ŻUK A-11B, benzyna, popielaty, skrzyniowy, oplandekowany, 
ważny przegląd. OC, - 2.200 zł lub zamienię na osobowy w 
podobnej cenie. Kuchary, tel. 071/302-73-97 
ŻUK, 1971 r., 100 tys. km, 2100 ccm, zielony, skrzyniowy, reje
stracja do maja 2002 r, • 850 zł. Wrocław, tel. 787-32-12 
ŻUK A-03B, 1974 r., 2120 ccm, zielony, po remoncie blacharki, 
nowa rama i burty, stań dobry, - 1.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-33-01
ŻUK A-11B, 1974 r., 60 tys. km, 2120 ccm, orzechowy, skrzy
niowy, kabina blaszana, silnik w dobrym stanie, sprawny, - 750 
zl łub zamienię na Fiata 126p albo inny. Wałbrzych, tel. 
0604/08-65-49
ŻUK A-11,1975 r. po wymianie kabiny, po remoncie silnika, nowy 
gaźnik, nowa skrzynia biegów, nowa tarcza i docisk sprzęgła, 
nowe bębny i szczęki hamulcowe, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-54-13,0603/54-36-88 
ŻUK A-11B, 1975 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, skrzyniowy
• 700 zł. Wschowa, tel. 065/54045-58
ŻUK A-11B, 1976 r. stan dobry, • 950 zi. Opole. tel. 
077/455-13-45,0602/19-91 -66
ŻUK A-11,1977 r., 11 tys. km, benzyna, czerwony, plandeka, 
ważny przegląd, opłacony, po remoncie silnika, - 600 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/764-44-70
O  ŻUK, 1978 r., 75 tys. km, żółty, osobowy • 1.000 zł 

lub  zamienię na ładowacz Tur. Zakrzewo, tel. 
065/547-43-89 01033421

ŻUK, 1978 r., 2500 ccm, niebieski, instal. gazowa, kontener, 
silnik Wołgi GAZ-24, • 1.500 zł. Zielona Góra, tei. 0503/71-67-73 
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, do poprawek blachar- 
sko-lakierniczych, .na chodzie', • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
ŻUK A-13B, 1980 r., 80 tys. km, 2100 ccm, niebieski, skrzynio
wy, oplandekowany, kompletna dokumentacja, do zarejestro
wania, na chodzie, stan dobry, • 600 zł lub zamienię na Fiata 
126p, z dopłatą. Strzegom, tel. 074/855-68-65 
ŻUK A-11 B, 1981 r., 2200 ccm, szarozielony, nowa podłoga 
obłożona blachą, nowe amortyzatory, most tylny, zbiornik pali
wa, aparat zapł., akumulator, *  dużo części zapasowych gratis, 
stan blacharki dobry, stan silnika b. dobry, -1.250 zł lub zamie
nię na przyczepę rolniczą. Borów k. Strzelina, teł. 071/393-30-34 
ŻUK A-11B, 1981 r., niebieski, przedłużony, poszerzona skrzy
nia ładunkowa, stojak do przewozu okien, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 5.200 zł. Wrocław, teł. 071/373-00-34 wieczo
rem
ŻUK A-11 B, 1983 r., 14 tys. km,-2590 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, po remoncie kapitalnym blacharki, silnika i za
wieszenia, nowa metalowa skrzynia ład., nowa plandeka, opo
ny i akumulator, stan b. dobry, • 3.100 zl lub zamienię. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-13-39 
ŻUK A-06B, 1983 r., 2120 ccm, benzyna, szary, blaszak, inst. 
gazowa, stan dobry, stan opon b. dobry, po przeglądzie, • 2.100 
zł. Jelenia Góra, tel. 0600/32-15-11 
ŻUK A-06B, 1983 r., 2120 ccm, popielaty, po przeglądzie, nowe 
hamulce i skrzynia biegów, zadbany, stan b. dobry, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 363-21-84
ŻUK A-06,1984 r., 84 tys. km, 2120 ccm, kolor .khaki*, blaszak, 
kupiony z wojska, w ciągłej eksploatacji, • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/786-90-93,0601/72-52-12
ŻUK A-16B, 1985 r. stan dobry, • 2.300 zl. Jelenia Góra,. tei. 
075/755-93-89
ŻUK, 1985 r., 2120 ccm, biało-szary, izoterma, stan dobry,.-
800 zł. Wrocław, tel. 357-36-56 po godz. 20
ŻUK A-11,1985 r., 2120 ccm, popielaty, w ciągłej eksploatacji,
• 1.300 zl. Wrocław, tel. 071/330-18-30
ŻUK A-11B, 1986 r., 5 tys. km, 2120 ccm po remoncie kapital
nym silnika, nowa skrzynia ładunkowa, nowe opony, wzmoc
nione resory, stan b. dobry, - 3.500 zł. Dobroszów, tel. 
0601/70-14-91,071/315-43-40
ŻUK A-11B, 1986 r., 49 tys. km, 2120 ccm, szary, garażowany, 
mało używany, oryginalny przebieg, stan b. dobry, • 2.800 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-89-55 
ŻUK A-11B, 1986 r., 70 tys. km, 2100 ccm, szary, skrzyniowy, 
burty drewniane, RM, bez plandeki ♦ drugi Żuk (sprawny), - 2.400 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0601/87-33-30 
ŻUK A-11 B, 1987 r., 25 tys. km, 2120 ccm, benzyna, popielaty, 
plandeka, garażowany, stan dobry, -3.100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-16-24
ŻUKA-11B, 1987 r., 2120 ccm skrzyniowy, plandeka, silnik w b. 
dobrym stanie, aktualny przegląd i ubezp. OC, skrzynia ładun
kowa, stan opon dobry, po remoncie hamulców, 4-biegowy, -
1.700 zl. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11

ŻUK A-11B, 1987 r. *  dodatkowy silnik, • 2.100 zi. Wieruszów, 
tetr071^31€-61^00 ‘ ' • ■ - t-  .
ŻUK A-11,1987 r., 34 tys. km nowy silnik, instalaqVgazowa, 
stan b. dobry, dodatkowo dwa Żuki 'na złom*, - 3 100 zi. Wro-' 
cław, tel. 071/351-02-88
ŻUK, 1987 r., 35 tys. km oplandekowany, inst. gazowa, stan b.
dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 398-78-18
ŻUK A-06B, 1988 r., 80 tys. km, 2120 ccm, S-21, niebieski, 2*6
miejsc, inst. gazowa, nadwozie po naprawie blach., inst. el.,
nowa, ogumienie w dobrym stanie, rej. do 02.2002 r. - 2.700 zł.
Brzeg, tel. 077/411-46-26,0601/52-69-94
ŻUK A-11B, 1988 r., 2120 ccm inst. gazowa. BRC, skrzyniowy,
plandeka (nowa), most szybki, po remoncie silnika, kabina bez
korozji, aktualny przegląd i ubezp. OC, • 2.500 zł. Świdnica, tel.
074/853-66-08,0604/73-89-11
O  ŻUK, 1989 r., zielony, blaszak, stan dobry, -1.700 

zł. Sarnowa, tel. 065/546-06-43 01033431 
ŻUK A-11B, 1989 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, plande
ka, dużo nowych części, stan dobry, • 1.600 zl. Wrocław, tel. 
071/368-16-13,0605/10-15-17
ŻUK, 1989 r., 23 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebieski, skrzy
nia, do remontu, -1.000 zl. Wrocław, tel. 350-10-68 
ŻUK, 1990 r., 80 tys. km, 2120 ccm, popielaty, plandeka, po 
remoncie kapitalnym silnika i nadwozia, stan idealny, • 4.300 
zł. Rogoźno, tel. 067/261-87-49 
ŻUK, 1993 r. izoterma, 4-biegowy, inst. gazowa, do przewozu 
pieczywa lub mięsa, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-58. 
0503/30-42-31

CZĘŚCI
O  ABSOLUTNIE AUTO SCHROTT „PALLCARS”  AU- 

TOHANDEL - SPRZEDAŻ CZĘŚCI z demontażu 
(używanych) oraz aut powypadkowych. Na pla
c u  p os ia d am y zaw sze  50 a u t. C zynne w 
godz. 8-17.30. Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kier. 
Jelcz-Laskowice, 500 m za CPN, przy torach ko
le jo w y c h ). Tel. n o n -s to p  0601/70-17-36  i 
071/348-26-11. Również pomoc drogowa (holo
w anie  aut osobow ych  i dostaw czych). ., te l. 
0601/78-82-84 całą dobę 81012241 

ALFA ROME0 145,146: klapa tylna kompletna, wózek, waha
cze, półosie, -zwrotnice, McPhersony, listwy kierownicze, stabi
lizatory. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
ALFA ROME0 145,146,155,156: oblachowanie, oświetlenie, 
zderzaki. Siechnice, tei. 071/311-54-13 w godz. 9 -1 7 , 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 146, 1600 ccm, boxer: różne części. Jelenia 
Góra. tel. 0607/53-60-38
ALFA ROME0 146,156,166: różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69
0  ALFA RO M E0156,1998/01 r . : dach do lim uzyny 

ł kombi, ćw iartk i przednie, klapa tylna, zderzak 
tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicerka, s il
nik, drzwi, progi, deska, komputery, fe lg i alum i
niowe 15" i 16", zawieszenie tylne, „sank i”  pod 
siln ik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wahacze, 
elem. p lastikowe, nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025381

ALFA ROME0 156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt ), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie Kp. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0156,166: wózki, zwrotnice, McPhersony, stabi
lizatory, półosie, wahacze, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
ALFA ROME0164: maska, reflektory, drzwi, pokrywa bagaż
nika, chłodnica, przekładnia kierownicy i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9 -17.0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 164.75 : silnik 2.5, 3.0 V6, skrzynia biegów r  
inne. Wrocław, tel. 0501/40-33-20 
ALFA ROME0166: maska, błotniki, zderzak, klamki, wahacz 
tylny. 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 33,1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, boxer 
: silnik stan b. dobry, gwarancja -1.000 zł ♦ 400 zł (cło), skrzy
nia biegów (5) • 700 zł, półosie -120 zł.szl, rozrusznik, McPher
sony, klimatyzacja, ABS, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
ALFA ROMEO 33,155,164 : komputery Bosch 0261 200536, 
0265 100034, Mag MDRTAW 8F 68, gwarancja sprawności. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
ALFA ROMEO 33,75,145,146,1980/00 r . : wszystkie części 
mechaniczne, blacharskie, silniki, skrzynie biegów, plastiki, 
szyby, lampy, koła, felgi alum., stalowe itp., możliwość wysyłki. 
Radom. teł. 0503/62-29-92. 048/331-59-79 
ALFA ROMEO 75 : kolektor wydechowy. Wrocław, tel. 
071/339-87-10
ALFA ROMEO SPIDER: zderzak, halogeny, reflektory, maska. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
AMORTYZATORY SACHS :nowe, do AUDI 80 4 szt. • 450 zł. 
Brzeg, tel. 0502/29-21-46
ARO : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
ARO: półosie, elementy skrzyni biegów, panewki, piasty, wień
ce, obudowa mostu i inne. Wrocław, teł. 071/355-31-12 lub, 
0605/07-77-88
AUDI: komputery, liczniki, sondy, zaślepki, poduszki, podło
kietnik nowy, rozdzielacz wtrysku V5, kostka stacyjki, wtryski E
1 D, katalizator, klamki, przepustnica wtrysku 1.8.'., tel. 
0604/34-43-84
AUDI, 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik + osprzęt, doku
mentacja. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82 
AUDI, diesel: silnik, skrzynia biegów, kompletna dokumenta
cja, możliwość montażu. Pastuszyn, tel. 068/388-42-70 
AUDI : chłodnica do klimatyzacji, typ AW-4. Wałbrzych, tel. 
074/841-48-38
AUDI : kierownica bez poduszki pow. • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/782-85-44
AUDI OUATTRO, 1993 r., 2800 ccm, V6 : główka tylnego mo
stu, wal korbowy, tłoki z korbowodami, kolumna kierownicza, 
przekładnia kiierownićża, sterowniki, przekaźniki, alternator, 
pompa wspomagania. Opole, tel. 0602/65-31 -46 
AUDI, 1993 r., 1800 ccm : półosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUDI T00,2300 ccm : sprzęgło, wspomaganie, hak, kolumny 
McPhersona, zbiornik paliwa, przełącznik zespolony, deska 
rozdź., lampy tylne, lusterka, zegary, szyby drzwi, brązowe i 
inne części z rozbiórki. Jawor,- tej. 0605/43-18-34 .
AUD1100 C4: jóżne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUD1100 C4,2000 ccm, wtrysk: wahacz lewy, komputer, tłumi-' 
ki. Lubin. tel. 0607/47-75-57
AUD1100,2200 ccm, benzyna: rozrusznik, pompa klimatyza
cji, alternator, komputer, moduł, plastiki i inne. Opole, tel. 
0608/34-77-33
AUD1100 C4. 2400 ccm, diesel: poduszki silnika, półoś, tapi
cerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, tel. 076/858-47-61. 
0605/43-54-20
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm,, 2300: skrzynia biegów, kom
puter, głowica, amortyzatory tylne, pompa ABS, klapa tylna. 
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUD1100 do modelu .cygaro’ : kpi. drzwi, błotnik przedni prawy, 
kolumny McPhersona z półosiami, skrzynia biegów (5) do silni
ka 5-cylindrowego, zderzaki. Świebodzice, tel. 074/854-32-93 
AUD1100 C4 : drewniana kierownica, - 300 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-63-27
AUD1100: głowica, komputer Bosch 0265100037. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
AUD1100, 2500 ccm, TD i: głowica, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
AUD1100 C4 . felgi aluminiowe 16’ , wytłumienie silnika, siłow
nik maski, przepływomierz, itd. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUD1100 C4 : skrzynia biegów, drzwi, ukł. wydechowy, listwa 
kierownicza. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
AUDI 100 C4, 2800 ccm : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm, turbo: części blacharki i mech., 
silnik + skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0607/70-70*38

AUD1100 C4 : różne części. Żary, tel. 0606/45-34*61 
AUD1100,1977/81 f.' 1600 ccm : chłodnica -120 zł, lampy i 
inne Wfoćław, teł. 071/325-21-05 wieczorem, 0604/61-97-39 
AUD1100,1979/88/.: skrzynia biegów, autom., nowa, silniki, 
od 1.9-2.3 E ♦ części, rozruszniki,'lampy, pompy i inne części, 
tanio. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klapa silnika i ba
gażnika, reflektory, kierunkowskazy, szyba tylna, rozrusznik, 
silnik bez głowicy. Marciszów, tel. 075/741-03-53 
AUD1100,1980 r., 1600 ccm, benzyna: różne części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
AUD1100,1982 r . : różne części. Wrocław, tel. 0604/68-50-81 
AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/81-3^-18 
AUD1100,1983/93 r., 2300 ccm: pompa wspomagania, listwy 
kierownicze i inne. Wrocław, tel. 071/788-15-03,9501/12-56-09 
AUD1100,1984 r., 160 tys. km, 2000 cCm, diesel: silnik 5-cy- 
lindrowy, z odprawą celną, stan b. dobry, • 2.600 zł. Modlą, tel. 
076/817-22-19,0604/91-37-08
AUD1100,1984 r., 2100 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), roz
rusznik, półosie, McPhersony przednie i tylne, wspomaganie 
kier. kpi., tarcze ham. przednie, pompa ham., dociski ham. przed
nie, felgi aluminiowe 14* (komplet), klapa tylna, drzwi przednie 
prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy przedni, zestaw 
wskaźników, linka szybkościomierza. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
AUD1100,1984/91 r.: silnik, głowice, skrzynia biegów, elementy 
blacharki, lampy, wnętrze, stan idealny, zawieszenia, szyby i 
inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96
AUD1100,1986 r . : skrzynia biegów (5) (5-cylindrowy), • 200 zł.
Bolesławiec, tel. 0602/73-52-34
AUD1 100, 1987 r., 100 tys. km, 1800 ccm .cygaro': drzwi,
maska, błotniki, fotele, przekl. kierownicy, silnik na części, oś
tylna, wahacze, zderzak, lampy, klapa tylna, wzmocnienie przed:
nie, stacyjka i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85,
0503/09-95-45
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
AUD1100,1990 r . : podsufitka, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki sil
nika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20' 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm .cygaro': klimatyzacja. Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46
AUD1100 C4 AVANT, 1991 r. poj. 2.3 i 2.8: drzwi tylne, klimaty
zacja, deska rozdz., rolety bagażnika, fotele, tapicerka, plasti
ki, szyby tylne, pompa hamulcowa, serwo, ABS, listwy drzwio
we, katalizator, tłumiki i inne. Legnica, tel. 0608/08-02-31 
AUD1100 C4, 1992 r., 17 tys. km, TD i: wzmocnienie dolne, 
lampa prawa z kierunkowskazami, błotnik prawy przedni, obu
dowa filtra pow. (do 2300 ccm), kołyska, łapy silnika i skrzyni 
biegów, • 1.500 zi. Jelenia Góra, tel. 0608/34-90-33 
AUD1100 C4,1992 r., 2000 ccm: drzwi, szyberdach, zawiesze- 
nie.poduszki pod silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0605/06-97-10
AUD1100 C4, 1993 r., 2500 ccm, TDr: części silnika, osprzęt 
silnika, drzwi, zawieszenie przednie, klapa tylna, zderzak tylny. 
Zgorzelec, tel. 0603/21 -58-29
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 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r.. 2800 ccm, V6 : dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, plasti
ki, półosie, ukl. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUD1100 C4, 1993 r. : drzwi tylne el. otwierane, kpi., lewe i 
prawe, • 350 zł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39 
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 C4, AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, teł. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUD1100 C4,1993 r., 2800 ccm, V6 : wał, zawieszenie tylne, 
półosie, McPhersony, drzwi lewe, skrzynia biegów, instalacja 
el., klimatyzacja, pompa wspomagania i inne. Złotoryja, tel. 
0602/69-16-37
AUD1100,90,80: chłodnica miedziana, wzmocnienie czołowe 
kpi. Ząbkowice śląskie, teł. 0601/91-87-56 
AUDI 200,2200 ccm, turbo: skrzynia biegów 4x4 kpi. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-10-42,0607/07-43-04, 0609/59-02-36 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: prawie wszystkie części. 
Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 '
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm, 20V turbo E : szyba 
tylna, kolumny McPhersona, zaciski ham., wykładzina bagaż
nika, osłona koła zapasowego, podszybie plastikowe, tylne 
wahacze, tylne czujniki ABS. Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 80 : szyby drzwi tylnych - 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
AUDI 80 B3, B4,1900 ccm, TDi. 90 KM: silnik kpi., z dokumen
tacją, możliwość montażu lub przeróbki z wersji benzynowej. 
Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/49-88-32 
AUDI 80 B4: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI 80 OUATTRO : tył nadwozia. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-70,0601/56-78-57
AUDI 80: maska i błotniki (B4), drzwi, pokrywa tylna (B3), sprzę
gło, głowica, alternator, pompa wody, kołyska. Jelenia Góra, 
tel. 0602/22-99-93
AUDI 80 B4 : lusterka el. podgrzewane, osłona pod silnik. Le
gnica, tel. 0608/08-02-31 f.
AUDI 80 B4, 2000 ccm, benzyna : silnik, drzwi, zawieszenia, 
nadkola, liczniki, szyby, zbiorniczki, rozrusznik i inne. Lubin, 
tel. 0607/53-29-96
AUDI 80,150 tys. km, J600 ccm : silnik • 500 zł. Międzylesie, 
tel. 074/812-66-85
AUDI 80 : kpi. zawieszenie, kol. kierownicza, pompa paliwa, 
zderzak tylny. Niedźwiedzice, gm. Chojnów, tel. 0607/24-49-28 
AUDI 80 B4 : dach z szyberdachem, zawieszenie przednie i 
tylne naABS *  komputer, listwa wspomagania, boczki na drzwi, 
kanapa tylna, kokpit, klapa tylna,, reflektory. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
AUDI 80 B4,1900 ccm, turbo D : głowica, wał, korbowody, tłoki, 
sprzęgło kpi., turbo sprężarka, wtryskiwacze, łapy silnika. Strze
lin. tel. 0605/65-06-71
AUDI 80: drzwi prawe przednie • 80 zi, rozrusznik - 50 zł, szyba 
tylna • 40 zł, skrzynia biegów (na części) • 40 zł, licznik - 30 zł i 
wiele innych, tanio. Trzebnica, tel. 071/387-08-86, 
0503/40-19-03
AUDI 80 B4 : drzwi przednie prawe i tylne kpi. Wałbrzych, tei. 
0608/16-81-70
AUDI 80 B3 : lampa przednia prawa • 150 zł, kierunkowskaz 
przedni prawy, nowy • 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-89-40 
AUDI 80: szyba drzwi prawych, przednich, zderzak, błotnik pra
wy. Wrocław, teł. 0601/72-24-92 
AUDI 80,170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: silnik z komputerem 
wtrysku i pełnym osprzętem, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/13-96-60
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, tele
skopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki tyl
ne, drzWi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16
AUDI 80 B3, B4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lampy, 
belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy tylne 
do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gaźnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie, przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator, 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
teł. 0501/22-24-85
AUDI 80 B3: fotel kierowcy, -100 zł. Wrocław, tel. 090/61-07-69 
AUDI 80 B4 OUATTRO 2.6, 2.8: most tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80 B3 : różne części zawieszenia, oblachowania. Zgo
rzelec, tel. 075/771-68-11,0606/23-39-62 
AUDI 80 : drzwi lewe. klapa tylna, zderzak tylny. Zloty Stok, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/67-46-53 
AUDI 80 : skrzynia biegów (5) 400 zł, skrzynia biegów (4) - 
300 zi. Zloty Stok, woj. wałbrzyskie, tei. 0608/67-46-53

AUDI 80 B4 ; prawa tylna ćwiartka, Jewy tylny błotnik, dach z 
szyberdachem, pTzednia lewe-ćtfiartkćrrsfcrzynia biegów, kpi. 
zbięrp ikpaliwa. chłodnicaWimalyźacji Żary, tai.£608/19-02-57 
AUDI 80, 1977/f0 r. : skrzynia biegów (4), szyby (bez przed
niej) i inne z demontażu. Legnica, tel. 0501/46-62-75 
AUDI 80.1978/81 r., 1300 ccm : pompa paliwa - 25 zł, pompa, 
wódy - 50 zl, pompą oleju • 25 zl, kolektory • 30 zł, gaźnik • 50' 
zl, deska rozdz. • 30 zł, pólka przekaźnikowa - 25 zł/kpł., aparat 
zapłonu - 35 zl, akumulator BoscR - 40 zl, alternator • 50 zł. 
wentylator chłodnicy • 25 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-33-66 do 
godz. 18,0602/74-40-78
AUDI 80,1980 r„ 1600 ccm : silnik bez dokumentami • 200 zł,
błotnik i drzwi prawe (przednie i tylne), skrzynia biegów /4/ •
150 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/48-51-86
AUDI 80,1982 r. : szyby. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tei.
0501/81-36-18
AUDI 80, 1982 r., 1600 ccm-: silnik bez dokumentacji, drzwi, 
szyby, lusterka, plastiki, konsola, klapa bagażnika, mechanizm 
wycieraczek, nadmuch, zawieszenie kpi., półosie, przekładnia 
kier., tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, alternator, rozrusznik i inne 
Brzeg, tel. 077/416-66-47.0601/84-73-86 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna : osprzęt silnika, drzwi, 
szyby, maska, zawieszenia. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, szyby, klapa tyl
na, błotnik przedni, skrzynia biegów, półosie. Wrocław, tel. 
0603/95-96-34
AUDI 80, 1982 r . : szyba tylna - 30 zł, przednia • 80 zł, tylna 
belka - 50 zl, wahacze - 20 zl, klapa tylna - 30 zi, półosie - 50 zl, 
skrzynia biegów (4) - 80 zł, tylne amortyzatory - 30 zł, fotele 
przednie • 30 zł, alternator • 50 zł. Zary, tel. 068/375-35-64. 
0600/32-48-6?
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm : drzwi, klamki, skrzynia biegów 
(5), szyby, stacyjka, silnik, lampy, maska, błotniki, oś tylna, na
grzewnica, wahacze, amortyzatory, sprężyny, przekl. kierowni
cy i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85,0503/09-95-45 
AUDI 80,1983 r . : różne części. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0608/41-11-69
AUDI 80,1983 r.: wszystkie części z rozbiórki + kpi. felg alumi
niowych. Wrocław, tel. 341-64*1,0608/25-02-11 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, drzwi, zderzaki, 

.fotele, reflektor, amortyzatory tylne. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
AUDI 80, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik na części, głowica 
po remoncie, pompa wtryskowa, sprzęgło ♦ docisk, wał korbo
wy i inne. Lubań, teł. 075/646-25-03,0606/78-31 -85 
AUDI 80,1984 r . : części z rozbiórki: Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1985 r . : maska, klapa tylna, lampy przednie, sanki i 
wahacze, skrzynia biegów (5), półosie, błotniki i inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80.1985 r.. 1600 ccm; benzyna: silnik na części, maska, 
klapa tylna. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
AUDI 80.1986 r . : oś tylna, McPhersony, maska, drzwi prawe, 
błotnik prawy przedni, zderzaki, reflektory. Wrocław, tel. 
0502/13-96-60
AUDI 80.1986 r . : skrzynia biegów (5). lampy tylne, zderzaki, 
maska, sprzęgło kompletne, nowe, grill, maska, półosie i inne. 
Wrocław, tel. 0502/84*1-75
AUDI 80 COUPE, 1987 r., 2200 ccm: skrzynia biegów 151, ma
ska silnika, klapa bagażnika, przekł. kierownicy, koła, rozdzie
lacz wtrysku, drzwi i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-45-07 
AUDI 80 B3,1987/91 r., 1900 ccm, wtrysk: drzwi, szyby, zawie
szenia, zderzaki, nagrzewnica, klapa tylna, lampy, dach z szy
berdachem, skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-11 
AUDI 80 B3,1987/92 r., 1800 ccm : osprzęt silnika, tapicerka. 
tylna ścianka, tylny błotnik, drzwi, tylne zawieszenie i inne. 
Wrocław, tel. 0609/02-67-37,0503/79-99-02 
AUDI 80.1988 r„ 1800 ccm, benzyna : głowica, wnętrze, gra
natowe, ramki drzwi, amortyzatory przednie. Wrocław, tel. 
0605/96-09-45
AUDI 80 B3,1988/91 r., 1900 ccm. turbo D. 1.8E: maska, świa
tła, części silnika, kierunkowskazy, osłony silnika, drzwi, klapa, 
zderzaki, kratki zderzaka, chłodnica, lusterka, wspomaganie. 
Wrocław, tel, 0602/23-68-66
AUDI 80 B3,1988/99 r., 1800 ccm, benzyna: zderzak przedni, 
listwa pod lampy, wzmocnienia przednia, błotnik przedni, drzwi 
prawe i lewe, lusterko prawe, klapa tylna, chłodnica, gaźnik. 
alternator, rozrusznik, filtr pow., ukł. kierowniczy, plastiki wnę
trza, silnik i inne. Legnica, tel. 0602/23-11 -56 
AUDI 80,1989 r, 1800 ccm, benzyna: komputer, gaźnik z pod
stawą (monowtrysk). Lubin, tel. 0600/38-75-65 
AUDI 80 B3,1989 r . : lampy przednie - 200 ri/kpi., kierunkow
skazy przednie białe - 50 zł/kpi., atrapa ze znaczkiem • 40 zi, 
fotele, popielata tapicerka Jodełka’  - 200 zł/kpi. Mirsk, tel. 
0608/41-11-69
AUDI 80, 1989 r., 1800 ccm : komplet sprężyn zawieszenia 
(nowe). Zgorzelec, tel. 075/775-11-73 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna : wiązka inst. elektr., 
drzwi, tarcze hamulcowe, zaciski, kolumny McPhersona, na
grzewnica, półosie, ukl. kierowniczy, klamki, stacyjka. Złotory
ja, tel. 076/878-64-36
AUDI 80 B3.1990 r . : błotniki przednie i tylne, oś tylna, zderzak 
tylny, podłużniće, lampy. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
AUDI 80,1990 r., 1600 ćcm, 1800 ccm: silnik oclony, skrzynia 
biegów i inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
AUDI 80 B 3,1990 r . : reflektor lewy Bosch, lampa prawa tylna 
Helia, kierownica skórzana oryginalna, możl. wysyłki. Wołczyn, 
woj. opolskie, tel. 0603/03-49-57 
AUDI 80 B3,1990 r.: lampy, zderzaki, atrapa przednia, błotniki, 
instalacja dćTotwierania 4 szyb, kompl. Wrocław, teł. 
0502/93-47-65
AUDI 80 B3 OUATTRO, 1991 r., 2000 ccm. 16V: osprzęt silni
ka, wał. most tylny, zawieszenia, tyl nadwozia, pompy, łapy sil
nika, dach z szyberdachem i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
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, kolum
ny McPhersona, wahacze, półosie, tłumiki, stabjliźator, belka 
tylna, amortyzatory, tarcze hamulcowe i inn. Lubin, tel. 
0607/47-75-57
AUDI 80 B4,1991 r., benzyna : kolumny McPhersona, tarcze i 
zaciski hamulców, zwrotnice, półosie, elementy przedniego 
pasa, bagażnik dachowy, licznik. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
AUDI 80 B3, B4, 1991 r., 2000 ccm : silnik na części, drzwi, 
tylny zderzak z hakiem, zawieszenie, lusterka, komputer, szy
berdach, pompa, deska rozdz. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
AUDI 80 B 4,1991/95 r., 1900 ccm. TDI, 2.0E. 1.9TD.: szyba 
tylna, przepływomierz, maska, klapa, zderzaki, halogeny, luster
ka, światła, wzmocnienie czołowe, klimatyzacja, drzwi, poduszki, 
błotniki tył, oś tylna, pedały TDI, nadkola, wahacze; kol. McPher
sona, szyby, podnośniki el„ wspomaganie, osłona silnika. Wro
cław, tel. 0602/23-68-66
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów (5), automa
tic, półosie, bak. ukł. wydechowy kpi., stacyjka, filtr powietrza, 
komputer silnika i skrzyni biegów. Chocianów, tel. 0603/10-97-60 
AUDI 80 B4, COUPE, 1992 r . : skrzynia biegów 2.31, mecha
nizm otwierania szyby, prawy, + szyba. Wrocław, tel. 
0503/94-99-99
AUDI 80 B4,1993 r . : płyta pod silnik (ubytek części lewej) - 40 
zł, zderzak przedni -100 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
AUDI 80 B4 CABRIO, 1993 r., 2300 ccm: przednia lewa ćwiart
ka, tylne błotniki, mech. tylnych szyb, drzwi przednie lewe, de
ska rozdzielcza, nagrzewnica i inne. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
AUDI 80, 1993 r. : maska, iampy, pas przedni, błotniki, klapa 
tylna, lampy tylne, zawieszenie, kierunkowskazy i inne. Bole
sławiec. tel. 0602/63-54-25
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
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, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 2000 ccm : szyby, drzwi, lampy, 
zderzaki, tylne błotniki, maska, zawiesz., felgi i inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/08-55-04
AUDI 80 B4, 1994 r . : sterownik centralnego zamka - 250 zł, 
komputer ABS - 250 zl. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-82-92, 
0600/54-29-56
AUDI 80 B4, 1994 r., 2000 ccm, E oraz B3: drzwi kpi. • 120 
zł/szt, amortyzatory • 100 zł/szt., stabilizator - 80 zł, lusterka -. 
100 zł/szt., silnik 2000 ccm E, 80 tys. • 400 zl, półosie • 100 
zł/szt., tylna oś B3 -100 zł, nagrzewnica -100 zł. plastiki i inne. 
Lwówek śląski, tel. 0603/62-84-35
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AUDI 80 B4,1994 r . : pompka centralnego zamka -180 zi, bel
ka wzmocnienia pod chłodnicą -60 zl. Wrocław, tel. 
071/364-54-28
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm: komputer silnika. Wrocław, tel. 
0504/82-70-68
AUDI 80 B4,1994 r . : błotnik przedni prawy, zderzak tylny, hak,
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne,
grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73
AUDI 80, 100 : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86,
0606/42-98-52
AUDI 80,100,1990/91 r . : różne części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
AUDI 80,90,1990 r . : błotniki przednie, zderzak przedni z kie
runkowskazami i halogenami, belka przednia górna iidolna, prze
łączniki, tapicerka welurowa + boczki • 400 zl, szyberdach, ko
lumna kierownicza i inne. Legnica, tel. 076/854-53*28, 
0607/04-07-90
O  AUDI 80, 90, 100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4, ro c z n ik i 
1980*2000 r.: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, b lachy itp. 
„REG-PLAST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012771

AUDI 90 OUATTRO : tył nadwozia. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-70,0601/56-78-57
AUDI 90 CABRIO: drzwi prawe i lewe, szyby drzwi, listwy, elektr. 
mechanizmy podnoszenia szyb, lusterka el. podgrzewane, błot
nik przedni, osłona pod silnik i inne. Legnica, tel. 0608/08-02-31 
AUDI 90 B3, B4 : reflektory zwykle i soczewkowe. Niemodlin, 
tel. 0604/82*52*39
AUDI 90,2300 ccm : pompa VAG do wspomagania serwa ha* 
mulca, -150 zł. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r., 120 tys. km. 2300 ccm, 20V, DOHC, 
benzyna : skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19 
AUDI A 3 : belka tylna. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
AUDI A3, A4, A 6 : maski. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A 3 ,1998 r., 1900 ccm, TD i: różne części. Wrocław, teł. 
0608/17-96-55
AUDI A 3,1999/00 r., 1900 ccm, TDi: błotniki, intercooler, ABS, 
sensory, zderzaki, klimatronic, osprzęt silnika, skrzynia biegów, 
zawieszenie, drzwi, wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, kla
pa, podłużnice, alternator. Lubin, tel. 0605/57*87*37 
AUDI A3,2000 r., 1900 ccm, turbo D : wózki, wahacze, zwrotni
ce, półosie, McPhersony, listwy kierownicze, stabilizatory. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 .
AUDI A3, A 4 : zderzaki tylne kpi. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
AUDI A3, A4, A6, A 8 : poduszka powietrzna, sensory, kataliza
tor, el. zawieszenia, nowe oryg. przepływomierze, komputery 
itp., możliwa diagnostyka i montaż. Wałbrzych, tel. 
0503/70-45-88
AUDI A3, A4, A6, A8, 80,90,100 C 4,1990-01 r.: kpi. boczne 
lusterka (lewe i prawe), ręcznie lub elektr. regulowane i pod
grzewane, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0604/94-65*21 
AUDI A4, 2500 ccm, TDi, V6 : zawieszenie przednie, przekl. 
kierownicy, drzwi, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów (5), błot
niki tylne, ukł. wydechowy, szyba tylna i inne., teł. 0600/41-15-78 
AUDI A4 : 2 tylne błotniki, lewy przedni błotnik, 2 tylne lampy, 
lampa przednia prawa. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-02-82 
AUDI A 4 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI A4,1800 ccm, V 5: części mechaniczne i błacharka. Lesz
no, tel. 0607/09*85*14, 0049/160*99*55*01 *00 
AUDI A4, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, konsola, błotnik 
tylny, zawieszenia, plastiki i inne. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
AUDI A4 : klimatyzacja kompl., skrzynia biegów. Poznań, tel. 
0607/64-42-98
AUDI A4 : drzwi tylne prawe, klapa tylna, lampa tylna lewa. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-81-70
AUDI A4 COUPE : nagrzewnica, podnośnik do sźyby. Wał
brzych, tel. 074/664-90-60,0607/52-77-24 
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A 4,1995/98 r. 1.6,1.9 TDI: zderzaki, błotniki, intercooler, 
ABS, sensory, osprzęt silnika, skrzynia biegów, klimatronic, 
dach, felgi aluminiowe, zawieszenie, drzwi, pompa wtryskowa, 
wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, klapa, podłużnice. mi
ska olejowa, tapicerka głowica, alternator, rozrusznik i inne. 
Mirsk, woj; jeleniogórskie, tel. 0604/83-96-41 
AUDI A4, 1997 r . : skrzynia biegów' drzwi tylne prawe, klapa 
tylna kompletna, ukł. kierowniczy, komplet tapicerek. Milicz, tel. 
071/384-00-62.0605/41-56-68
AUDI A4AVANT, 1997 r., 1900 ćcm, TD i: dach, konsola; pod. 
powietrzne, drzwi, szyby,, chłodnice, przedni pas, zawieszenia, 
maska, błotniki i inne. Zielona Góra. tel. 0600/54*93*56 
AUDI A 4,1997/01 r„ 2400 ccm. benzyna: część tylna karose
rii, błotniki, podłoga, ścianka tylna, klapa, zderzak, zbiornik 
paliwa, szyba tylna, oś tylna kompletna, lampy, tapicerka ba
gażnika, amortyzatory, części 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 bie
gów (5), rozrusznik, tył nadwozia, kierownica, przełączniki, lam
py tylne, tapicerka, serwo, ABS, nagrzewnica, ukł. wydechowy, 
osłona silnika. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
AUDI A 4,1998 r . : podłużnica prawa. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
AUDI A 4 ,1998/00 r., 1800 ccm limuzyna: pokrywa bagażnika, 
zderzak tylny kpi., błotniki, zamek do pokrywy bagażnika no
wego typu. Nowa Ruda, tel. 0602/35-12-19 
AUDI A 4.1999 r.: reflektory ksenonowe, wzmocnienie z chłod
nicami do silnika 2.5 TDi, drżwi, zderzaki, skrzynia biegów do 
Ouattro, zawieszenia przednie, szyby i inne. Lubin, tel. 
0601/42-28-49
AUDI A4,2000 r.. 1900 ccm. TD i: felgi aluminiowe, części silni
ka, skrzynia biegów automat., drzwi. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
AUDI A4 AVANT, 2000 r . : klapa tylna kompletna, drzwi lewee. 
przednie i tylne prawe, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, 
McPhersony, listwa kierownicza, stabilizator: Smardzów, teł. 
071/314-38-54,398-33-51
AUDI A4 AVANT, 2001 r., 1900 ccm, TDI: poduszki pow. + kon
sola, skórzana tapicerka, dimatronic, szyby, maski, błotniki, 
zderzaki, wzmocnienia, chłodnice, lampy, lawa, zawieszenia, 
felgi aluminiowe, drzwi, klapa. Lubin, tel. 0607/54-05*96 
AUDI A4, A6 : wahacze przednie, łączniki stabilizatora, koń

cówki i drążki kierownicze, amortyzatory, klocki i tarcze hamul
cowe, filtry, łożyska kół. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89*69 
AUDI A4, A6,2500 ccm, TDi, V 6 : skrzynia biegów (5), turbina,. 
części silnika, półosie. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A 6 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96*78 
AUDI A 6 : klapa tylna, • 80 zł. Leszno, tel. 0603/05-84*80 
AUDI A6 : reflektory ksenonowe, do starpgo modelu - 2.500 
zł/kpi, do nowego modelu • 1.700 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82*52*39
AUDI A 6 ; różne. Wrocław, tel. 0609/17-03-18 
AUDI A 6 : klamki wewnętrzne, popielniczki, wywietrznik z gniaz
dem zapalniczki, listwy ozdobne konsoli. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI A 6,1995 r.: błotnik przedni lewy. Lubin, tel. 0605/07*47*04, 
0603/21-77-41
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 2500 ccm, T D i: prawa podłużnica, 
licznik, lewe lusterko zewn., przedni zderzak, silnik, maska, 
szyby, skrzynia biegów automat., przednie zawieszenie, felgi, 
pompa ham., pompa ABS, prawy i lewy reflektor, lewa podłużni
ca, elem. plastikowe, moduły. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
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 A 6 ,1996 r. oraz C4: konsola, pompa klimatyzacji. Biela
wa, tel. 074/833-02:15 po godz. 16 
AUDI A 6 ,1997 r., 2500 ccm, TD i: silnik, skrzynia biegów (5), 
zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicer
ka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe i inne. 
Lubin, tel. 0602/88-75-75
AUDI A6 AVANT, 1997 r., : klapa kpi. • 550 zł. Milicz, tel. 
0603/31-62-20
AUDI A6 TDI, 1998 r . : błotniki przednie, chłodnice kpi., wnę
trze, skórzane, reflektory, ksenony, zderzaki. Lubin, tel. 
0601/42-28-49
AUDI A 6,1998 r . : chłodnica, zderzak przedni kpi., szyba przed
nia i tylna, zawieszenia. Opole, tel. 0601/71-67-25 
AUDI A 6 ,1998 r., 1800 ccm, turbo: pompa ABS, skrzynia bie
gów, ćwiartki tylne, przełączniki świateł, taśma poduszki pow., 
kolumna kierownicy, tłumik, filtr węglowy, zbiorniczki i inne. 
Wrocław, tel. 0607/11-47-36
AUDI A 6 ,1998 r., 2800 ccm : drzwi, błotniki, dach, zawiesze
nia, części silnika, lusterka, konsola, pod. powietrzne, chłodni
ce, lampy, zderzaki, radio i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54*93*56
AUDI A 6 ,1999 r., 1800 ccm, turbo limuzyna: dach, podłużnice, 
tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, po
duszki pow., szyby, kola, układ kierowniczy, plastiki, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUDI A 6 ,1999 r., 2500 ccm, TDi: felgi aluminiowe, części silni
ka, skrzynia biegów automat., drzwi. Lubin, teł. 0605/36-49-90 
AUDI A6 AVANT, OUATTRO. LIMUZYNA. 1999 r., 2500 ccm, 
TDi, V6 : nawigacja, poduszki pow. + konsola, tapicerka skó
rzana, klimatronic, szyby, maska, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nia,.chłodnice, lawa, felgi aluminiowe, drzwi, klapa oraz pół
osie. Lubin, teł. 0607/54-05-96
AUDI A6, 1999 r. : błotniki, elektronika, drzwi. Wrocław, tel. 
0600/88-74-42
AUDI A6, 1999 r., 2500 ccm, T D i: drzwi, progi, słupki, tylna 
klapa, tylny zderzak, zawieszenia, skrzynia biegów (6). lampy, 
dużo innych części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 '
AUDI A6, A4, A8, TT, C4, B4 : poduszka powietrzna. Oleśnica, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/68-81 -77 
AUDI A6, A8, TT, C4, S4, B 4 : części blacharskie (4.2, 2.5 TD, 
2.6,2.8, S4,2.3,2.0), ksenonowe światła, lusterka, szyby, filtry, 
klimatyzacja, radio, s.ubwoofer, chłodnice, inst. elektr., felgi alu
miniowe, plastiki, wały, skrzynie biegów, pompy, skóry, pod. 
powietrzne, deski. Oleśnica, woj. wrocławskie, tej. 
0602/15-35-30
AUDI A 8 : reflektory ksenonowe, do starego modelu i do nowe
go modelu. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI A8 nowy model: pokrywa silnika. Prusice, tel. 
071/312-54-64
AUDI A 8 ,1995 r . : sprzęgło, głowice, części silnika, kolektory i 
inne. Lubin, tel. 0607/47-75-57
AUDI A8, 1995 r., 4200 ćcm : klimatyzacja. Wrocław, tel. 
0607/83-90-46
AUDI A 8 ,1996 r., 3700 ccm, V8 : skrzynia biegów (5), zawie
szenie tylne, poduszki pod silnik, półosie, katalizator, nagrzew
nica, lewa podłużnica, ABS, komputery., tel. 0605/13-32-44 
AUDI A 8 ,1998 r., 2500 ccm, TDI, V6 : poduszki pow., konsole, 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nia, chłodnica, lampy, ława, zawieszenia, drzwi, klapa, skrzy
nia, półosie, webasto, plastiki, komputery i inne. Lubin, tel. 
0607/54-05-96

REMONTY SILNIKOW I SKRZYŃ BIEGÓW
A U T O  S E R W I S

✓ regeneracja gaźników O POH286 
/  naprawa alternatorów i rozruszników
✓ mechanika bieżąca, diagnostyka,elektryka

AUDI A8,1998 r., 4200 ccm: silnik kpi., skrzynia biegówTfp-Tro- 
nic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzewni
ca, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI CABRIO, 1996 r. : reflektory soczewkowe. Lubin, tel. 
0605/07-47-04,0603/21-77-41
AUDI COUPE, 1981/87. r. ^ lampy - 25 zł/szt. Sobótka, tel. 
071/316-24-09
AUDI S6, 3600 ccm, 4400 ccm : agregat klimatyzacji, pompa 
wspomagania, części silnika (4.200 ccm): Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20
AUDI S6,1995 r., 4200 ccm, V8; silnik, chłodnica oleju,zawie
szenia, most tylny, ukl. kierowniczy. Lubin, teł. 0605/13-32-44 
AUDI S6 AVANT, 1999 r., 4200 ccm: silnik, drzwi, klapa tylna, 
błotniki tylne, lampy, tapicerka, felgi aluminiowe, zawieszenia, 
piąstki i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
AUDI TT : reflektory ksenonowe • 3.000 zł/kpl. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
AUDI V 8 : skórzana tapicerka, wal napędowy, moduły, klimaty
zacja, tylne zawieszenie, tylny most. Namysłó.w. tę lv 
0603/50-03-51
AUDI V 8 : klimatyzacja. Wrocław, tel. 0607/83-90-46
AUDI V8, 1990 r..: błotniki, zderzak tylny. Wrocław,, tel.
0602/23*68*66
AUSTIN MINI: błacharka, tapicerka, silnik, części mechanicz
ne, inne części (nowe i używane). Jelenia Góra, tel. 
075/755-80-77
AUSTIN MORRIS. głowica silnika kompl., z gaźnikiem i wałem 
korbowym, - 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-10-31 dom, 
071/312-82-21 praca

AMORTYZATORY
Amortyzatory w promocji

(ceny za sztukę brutio)
Inne amortyzatory również 

w super cenach

Seat Ibiża przód -121 zł
Audi 80 przód - 85 zł
Mercedes W124 przód -185  zł

tył -105  zł
Vectra A przód - 90 zł
Mitsubishi Galant, 83-87, 1800-2000, 

przód - 290 zł 
Toyota Camry, 86-91,

przód - 90 zł

DO W S Z Y S TK IC H  T Y P Ó W  S A M O C H O D Ó W  ZA C H O D N IC H  I JAPO ŃSK IC H
N IS K IE  C E N Y  W Y S Y Ł K A  OP012285I

AUSTIN ROVER : wszystkie części i podzespoły. Jarocin, tel. 
0603/83-87-23
AUTOBUS: amortyzatory, 2 szt., nowe. nie używane - 200 zł/2 
szt. Trębaczów, gm. Perzów, tei. 062/786-11-14 po godz.15 
AUTOBUS AUTOSAN: bębny ham., pompa wspomagania, sprę
żarka, siłowniki, zawory. Bralin, tel. 062^81-28-63 
AUTOBUS AUTOSAN: silnik, skrzynia biegów, docisk i tarcza 
sprzęgła, obudowa, pompa wtryskowa, głowica, rozrusznik, tur
bosprężarka, półosie, koła 900 x 20 i mne. Lutynia, tel. 
0604/56-17-48
AUTOBUS AUTOSAN: wspomaganie, chłodnica, most, wkład, 
półosie, resory, belka przednia, karoseria, alternator (po remon
cie). Wrocław, tel. 071/311-22-13 
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na czę
ści. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61 -10-53 ,
AVIA: przystawka hydrauliki, skrzynia biegów (5). Wolibórz', tel. 
074/872*12-68
AVIA : rozrusznik, wtryski, łożysko oporowe. Wrocław, tel. 
071/787-78-25 po godz. 18
AVIA, 1987 r., : kontener izotermiczny, drzwi z boku i z tylu, 
zamienię na skrzynię z plandeką o dl. do 5 m. Wrocław, tel. 
071/342-85-85
AYIA A20, A21 nowe: głowica, wałek rozrządu, sprężarka, czę
ści elektryczne, silniczki wycieraczek, różne części używane. 
Świdnica, teł. 074/857-70-44, 0603/56-54-46, 0607/08-82-90 
AYIA A31,1983 r . : kontener, rama, zawieszenie, most; pompa 
wiryskoWa, przekł. kierownicza i inne. Wrocław, lei. 
0502/17-75-23
BMW, 120 tys. km, 1800 ccm: silnik (pełny wtrysk), bez doku
mentacji, stan b. dobry, -1.000 zł. Głogów, tel. 0502/60-93-34 
BMW, 5000 ccm, benzyna: silnik 12-cylindrowy, brak głowicy, 
na części, - 220 zł. Kępa. tel. 077/456-89-84 
BMW COUPE: reflektory soczewkowe, - 500 zl. Złoty Stok, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0608/67-46-53 
BMW 3 E-36, 1800 ccm : ABS, skrzynia biegów, tylne zawie
szenie, most, alternator, błotniki przednie, amortyzatory do zde
rzaka przedniego, możliwa wysyłka., tel. 0603/10-18-70 
BMW 3,1985 r . : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3.1988 r„ 2000 ccm, 2500 cćm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, elementy blacharki, kom
puter i inne części. Lubań, tel. 075/721*52*31,0604/56-t5-28 
BMW 3,1989 r., 2000 ccm, benzyna : głowica silnika, maska, 
reflektory, lampy tylne, szyba przednia, pompka paliwa, grill. 
Opole, tel. 0601/71*67*25
BMW 3,1994 r . : felgi stalowe 15”, 5-otworowe, stan idealny, 
cena 45 zł/szt. Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37*00*06 
BMW 3,1999 r . : błotniki przednie, halogeny, rurki klimatyzacji. 
Legnica, tel. 0608/08-02*31
BMW 3 ,5 : reflektory ksenonowe • 2.000 zl/kpł. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
BMW 3 ,5 ,7 : różne części. Brzeg, tel.0604/11-39-65 
BMW 3 ,^ 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 . : różne części z demontażu, ćwiartki, 
zawieszenia, inne, w cenie od 20 zl. Wrocław, tel. 0604/33-73-92 
BMW 3, 728 : wzmocnienie czołowe, przepływomierz powie
trza, nowy.., tel. 0604/34-43-84
BMW 315 E-39: lampy tylne z pomarańczowym kierunkowska- s
zem, • 180 zł. Lubin, tel. 0604/17-14-68
BMW 316 E-36: kierunkowskazy, szkło reflektora. Wrocław, tel.
071/341-52-47
BMW 316,1982 r . : zbiornik paliwa z pompą el. Domaszowice, 
gm. Brzeg, tel. 077/419-45-39
BMW 316,1982 r . : silnik o poj. 1.6 wtrysk, skrzynia biegów (4).
drzwi kpi., klapa przednia i tylna ♦ szyba/kierunkowskazy, •
700 zł. Jawor, tel. 076/871-87-26
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa. Wrocław, teł.
0501/81-36-18
BMW 318, 1979/82 r . : maska, drzwi, szyby, sprzęgło, zawie
szenie i inne. Wrocław, tel. 0608/66-97 
BMW 318,1982 r . : skrzynia biegów, maska przednia, lampy 
przednie, chłodnica, lusterka, most, wał, inne. Wrocław, tel. 
071/330-03-81,0606/70-96-54
BMW 318,1984 r, 1800 ccm: silnik, skrzynie biegów, kompu
ter oraz inne części. Piaski, tel. 0605/51-52-52 
BMW 318 E-30,1985 r., 1800 ccm, wtrysk: skrzynia biegów (5)
• 250 zl, pompa paliwa • 150 zl, rozrusznik -100 zł, aparat za
płonu -100 zł, nagrzewanica -100 zł, alternator • 80 zł, drzwi 
(lewe i prawe) • 100 zł, kolumny McPhersona • 50 zł, kolumna 
kierownicy • 100 zł. Świebodzice, tel. 0601/14-69-85 
BMW 318 i, 1986 r . : silnik 1800 ccm - 900 zł, belka pod silnik-. 
150 zł, wahacze przednie - 100 zł/szt., wahacze tylne -120 
zł/szt., most • 300 zł, półosie -150 zł/sZt., lampy tylne - 60 zł/szt., 
instalacja elektryczna -150 zl, koła (4 szt.) - 50 zł/szt., inne. 
Wrocław, tel. 0607/48*29*83
BMW 318 i. 1986/92 r . : most 2500 ccm • 450 zł. półosie • 150 
zł/szt., wahacze tylne • 150 zł/szt., wahacze przednie -100 zł, 
zderzak przedni plastikowy • 300 zł, chłodnica wody -150 zł, 
silnik monowtrysk (gaźnik) • 1.000 zł, koła • 50 zł/szt., McPłter- 
sony przednie, inne. Wrocław, tel.,0501 /98-13-82 
BMW 318,1987 r . : skrzynia biegów, most, wał, drzwi, siedze
nia, błotniki, zderzaki, wahacze z półosiami, lampy i inne. Świe-. 
bodzice, tel. 074/854-55-37
BMW 318,1987/97 r . : maski, zderzaki, wzmocnienie przednie^ 
lampy, przekł. kierownicy, błotniki, belki, mosty, grille, wiatrak, 
McPhersony, skrzynia bjegów, szyby, wyposażenie wnętrza, 
drzwi, inne. Wrocław, tel. 0503/96-79-19,0503/30-90-88 
BMW 318,1989 r. 2-drzwiowy: błotnik lewy tylny • 300 zl. Jele
nia Góra, tel. 0607/11-57-62 .
BMW 318,1992 r . : lusterko prawe, maska przednia (coupe),. 
zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18- 
BMW 318,1992 r . : silnik 1.8, w całości lub na części, ze skrzy
nią biegów. Kalisz, tel. 0604/45-23-12 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawieszenie, felgi 
aluminiowe 17\ serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo-J 
we, ukł. wydechowy, mośt osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88

CZĘŚCI UŻYWANE 
00 SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO, FIATI LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP01143/ 

tel. 071/311-S4-13wgodz. 9-17,0-608417604

BMW 318, 320, 324 : silnik, głowica, przekł. kierownicy, wał, 
most, zawieszenia, skrzynia biegów, miska oleju, zderzaki, lam
py, błotnik, szyby, drzwi, klapy, elem. wnętrza, listwy, plastiki, 
przełączniki, kierownica, półosie, chłodnica, elem. silnika D i 
inne. Wrocław, tel. 0605/11 -62-99 
BMW 320,2000 ccm: drzwi, błotniki, dach, szyberdach, zawie
szenie tył, klapa, silnik na części, osprzęt. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-24-22
BMW 320: komputer Bosch 0261 200174, rozrusznik, alterna
tor. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
BMW 320,24V : zderzak przedni, błotnik tylny (compact), po
dłużnice, drzwi tylne prawe, szyby, felgi aluminiowe 7J x 15*. 
obudowa filtra, przełączniki, lusterka M3, plastiki, komputer 
wewn., konsola, pompa wody, głowica 2.0, klapa i inne. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 320,1979 r., 2000 ccm : różne części z rozbiórki, kom
pletna dokumentacja, -1.100 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
BMW 320,1980 r. E-21: wal, nagzrewnica, tapicerka, półosie, 
most. zaciski hamulcowe, szyby boczne i tylna, serwo, prze
kładnia kierownicza, stabilizator przedni, wahacze przednie i 
tylne, bębny, resory, tarcze hamulcowe, spoiler przedni „BBS” i 
inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79- 
BMW 320,1987 r . : kolektor z wtryskami, inst. do silnika, kom
puter, alternator, rozrusznik. Kalisz, tel. 062/753-09-13 
BMW 320,1987/97 r . : maski, zderzaki, wzmocnienie przednie, 
lampy, przekl. kierownicy, błotniki, belki, mosty, grille, wiatrak, 
McPhersony. skrzynia biegów, szyby, wyposażenie wnętrza, 
drzwi, inne. Wrocław, tel. 0503/96-79-19,0503/30-90-88

BMW 320, 1988 r. : maska, błotniki. Radwanice, tel. 
071/311,-71-99
BMW 320,1989 r. 2-drzwiowy: błotnik lewy tylny - 300 zl. Jele
nia Góra, tel. 0607/11-57-62
BMW 320, 1995 r. : częścr mechaniczne oraz szyby. Jelenia 
Góra, tel. 0607/74-88*26
BMW 320, 2000/01 r., 2000 ccm, diesel : zderzak przedni, 
wzmocnienie, błotniki, chłodnica/zawieszenia, części silnika, 
drzwi, tapicerka, skrzynia biegów (5), ABS, plastiki i inne. Lu
bin, tel. 0605/13-32-44
BMW 323,1987/97 r . : maski, zderzaki, wzmocnienie przednie, 
lampy, prżekł. kierownicy, błotniki, belki, mosty, grille, wiatrak, 
McPhersony, skrzynia biegów, szyby, wyposażenie wnętrza, 
drzwi, inne. Wrocław, tel. 0503/96-79*19,0503/30*90*88 
BMW 323, 1995 r. : drzwi prawe i lewe. Kluczbork, tel. 
0607/19-07-88
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 325 E-36,2500 ccm, wtrysk, ?4V: silnik kompletny, skrzy
nia biegów, inst. elektr. ♦ komputer, dach, ćwiatrki, tylne błotni
ki, nagrzewnica, inne. Leszno, tel. 0608/85*41*72 
BMW 325 i E-30: silnik z dokumentacją, komputer, przepływo
mierz, lampy przednie, zawieszenia, wal napędowy z podporą, 
szyby, kolumna kierownicy, drzwi prawe, klapa tylna, spoiler 
przedni. Wrocław, tel. 0607/19-35-55

O  BMW 523, 528 E -3 9 ,1997/01 r . : maska, lampy, 
b ło tn ik i, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt.), zawieszenia, fe lg i aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzyn ia  biegów, rad io  ♦  CD, tapicerka, dach, 
ćw iartk i, klapa tylna, chłodnice, PDC, nagrzew
nice, wzmocnienia, wał, elem. plastikowe i inne. 
Ś w id n ica , te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361

BMW 524 E-28, TD : różne części - od 5 zl. Legnica, tel. 
0601/16-87-69
BMW 524 E 34 : chłodnica, stan idealny. Wrocław, tel. 
0503/94-99-99
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 E-34, turbo D : komputer, lampy, inne. Żary, tel. 
068/375-92-58
BMW 524,1986 r., 180 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia, rozrusznik i alternator, kompletna dokumentacja, -1.800 
zł. Droszków, gm. Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
BMW 524 TD, 1991 r.: wahacze tylne, amortyzatory tylne, chłod
nica wody, lampy tylne, lusterka, stabilizator przedni, kierowni
ca. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 524,1994 r . : klapa tylna. Radwanice, tel. 071/311-71-99

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

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

BMW 325 i, 1986/92 r, : most 2500 ccm - 450 zł, półosie -150 
zł/szt., wahacze tylne -150 zł/szt., wahacze przednie • 100 zł, 
zderzak przedni plastikowy - 300 zł, chłodnica wody -150 zł, 
silnik monowtrysk (gaźnik) -1.000 zł, koła - 50 zł/szt., McPher
sony przednie, inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 325,1987/97 r . : maski, zderzaki, wzmocnienie przednie, 
lampy, przekł. kierownicy, błotniki, belki, mosty, grille, wiatrak, 
McPhersony, skrzynia biegów, szyby, wyposażenie wnętrza, 
drzwi, inne. Wrocław, tel. 0503/96-79-19,0503/30-90-88 
BMW 325 TD, 1992 r . : silnik, komputer, most, licznik, filtr po
wietrza, chłodnica oleju i wody. Chojnów, tel. 0603/10-97-64 
BMW 325 td, 1993 r . : pompa wtryskowa, komputer, siedzenia,

zbiornik paliwa, pompa paliwowa, felgi aluminiowe 15* z opo
nami. Lubań, tel. 0604/82-90-66 
BMW 325, 1994 r., 2500 ccm, tds : poduszki pow. * sensor, 
komputery, kpi. kolumny McPhersona, dach, ćwiartki przednie, 
zderzaki i inne. Lubomierz, tel. 0604/83-96-41 
BMW 325,1995 r„ 2500 ccm, turbo D : drzwi, lewa podłużnica, 
błotniki, zawieszenia, klapa tylna, chłodnica, rozrusznik, alter
nator, grill, górne wzmocnienie. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56' 
BMW 5 E-34 : kierunkowskazy przednie, oryginalne, 2 szt. - 50 
zł/kpi. Lubań, tel. 0603/12-38-26 
BMW 5 : hak z odczepianą główką (nowy model). Trzebnica, 
teł. 0602/12-20-51
BMW 5 E-39: zderzaki M5 Technik, fabryczny tuning'oraz inne 
części do modeli E-.36, E-38, E-39, E-46. Wrocław, tel. 
0600/55-66-15
BMW 5,1984 r. : różne pzęści. Jelenia Góra. tel. 0609/26-96-78 
BMW 5. 1985 r., 2500 ccm, benzyna : silnik, drzwi, lusterka, 
klapa tylęa, rozrusznik, alternator, kolumna kierownicy, pompa 
wspomagania, komputer, przepływomierz, belka pod silnik. 
Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
BMW 5, 1988/93 r., . błotnik tylny prawy (ćwiartka), - 100 zl. 
Ochla, tel. 068/321-10-02, 0600/38*58*99.
BMW 5, 1990 r. : ukl. wydechowy, docisk, łożyska oporowe. 
Jelenia Góra, tel. 0601/14-63-35 
BMW 5,1990 r . : listwy, chłodnica wody, belka pod silnik. Wro
cław, tel. 0607/82-53-59
BMW 5,1992 r . : hak, szyba przednia prawa i inne. Nowa Sól, 
tel. 068/388-74-59
BMW 5 E-39, 1998 r. : drzwi prawe przednie • 400 zł, klapa 
tylna (sedan) • 300 zł, lampa prawa przednia - 200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0607/11-57-62
BMW 5, 1999 r. : reflektory ksenonowe. Wrocław, tel. 
071/311-34-85
BMW 5, 7,1988/95 r . : oryginalne felgi aluminiowe z oponami 
225/65/15, stan b. dobry, - 950 zł. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 520,1979 r . : różne części, mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, teł. 0608/66-97-65 -
BMW 520 i, 1989 r., 2000 ccm : silnik 12V, kompl., komputer, 
chłodnica, alternator, kolektory, drzwi przednie, elektr. otw. szy
by. Świebodzin, tel. 0607/60-14-07 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie tylne, most 
tylny, silnik, alternator, tapicerka, rozrusznik i inne. Legnica, teł. 
076/854-41-30,0606/46-56-52
BMW 520 E-34,1991 r„ 2000 ccm : drzwi; szyby, dach z szy- 
berdachem, zawieszenie przednie i tylne, akumulator; felgi sta
lowe, konsola, licznik, siedzenia, uszczelki, plastiki, komputer, 
silnik + osprzęt, inne. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
BMW 520,1991 r . : przepływomierz - 80 zł, komputer • 80 żł. 
Żary. tel. 068/375-35-64,0600/32-48-63 
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podłuż
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie
szenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, ABS 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520, 1994 r., 2000 ccm, 24 V : drzwi, lampy, zderzaki, 
pompa wspomagania, ABS, przekł., mech. wycieraczek, grill, 
maska, klapa tylna i inne: Wrocław, tel. 0504/87-29-33 
BMW 520,524 TDS, 24V : zderzak przedni, grill, halogen, lam
pa lewa, drzwi, szyby, klamki, plastiki, klapa, wahacze, głowica
2.0, błotnik, chłodnica, miska oleju, atrapy, pompa paliwa, prze
łączniki, elem. wnętrza, lisfwy, lusterka. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 520, 525 tds, 1992 r . : wały. mosty, ramy, drzwi, zawie
szenia, szyby tylna, klapa tylna, błotniki tylne, skrzynia biegów 
(5) - automatic i manualna, pompa klimatyzacji, lusterka, silnik 
o poj. 2.5 24V na części, nagrzewnica i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-72
BMW 520, 530, 1993 r. : skrzynie biegów, zawiesz., maska, 
klapa, drzwi, zderzaki, most. wal napędowy, przekl. kierów., 
pompa wspomagania, ABS i inne. Wrocław, tel. 0504/95-89*02

BMW 524,324’ 2400 ccm, diesel, turbo D : głowica i inne czę
ści silnika. Lubin, tel. 076/841*21*56, 0601/42*28*18 
BMW 525 E, 2700 ccm: przepływomierz powietrza, fabrycznie 
nowy, -1.000 zl. Legnica, tel. 076/887*10*69 po godz. 18 
BMW 525 TDS, 2500 ccm : głowica, * 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
BMW 525 TDS: chłodnica, nowa, - 400 zł. Złoty Stok, woj. wał
brzyskie, tel. 0608/67-46-53
BMW 525IE, 1985/92 r . : silniki, webasto, drzwi, błotniki, szyby, 
elektronika (2,5 iE), skrzynie biegów, wnętrza, maski, zawie
szenia, koła alum. Brabus 16", zamki, tarcze, zaciski, inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63^27
BMW 525, 1991 r . : głowica kompletna,'2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, 24V: automatyczna skrzynia bie
gów, • 2.200 zł. Legnica, tel. 0502/12-68-37 ;
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, 1993 r. : pompa paliwowa, - 250 zł. Legnica, teł. 
0603/53-26-42 -
BMW 525 KOMBI, 1993 r., benzyna, diesel: skrzynia biegów, 
tylny most, tylne zawieszenie, chłodnica, drzwi, ukł. kierowni
czy, belka, silnik 2000 ccm, 24 V, na części. Wrocław, teł. 
0605/06-97-10
BMW 525,1994 ł , 2500ccm: osprzęt silnika, drzwi, dach, kon
sola, chłodnice, szyby, maska, błotniki, lampy, zawieszenia, pod. 
powietrzne, zderzaki i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
BMW 525,1995 r . ; komputer Bosch, moduł, zegary. Wrocław, 
tel. 071/339-72-81
BMW 525 i.,1995 r . : różne części. Wrocław, teł. 0503/84*95*13 
BMW 525 TDS, 1999 r., 2500 ccm: skrzynia biegów, most, wał. 
części blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
BMW 528 E-39,2000 r . : różne części blacharskie i mechanicz
ne, elementy zawieszeń, dach (kombi), lampy ksenonowe, skrzy
nia biegów tip-tronic i inne. Wrocław, tel. 0604/07-48-44 - 
BMW 628: przepływomierz z 1995 r. - 250 zł. Jeleńia Góra, tel. 
0607/11-57-62

„TROST” Paweł Trojnar 3 
Lubin, ul. Słowiańska 4 ?

tel. 076/844-20-01 c 
0-601 96 06 81

M E C H A N IK A  PO JA ZD O W A  
Specjalizacja A U D I, VW , MB  

Części nowe, używane
- remonty silników
- remonty skrzyń biegów
- remonty elektroniki, klimatyzacji

ŚMW 7, 1989 r. : drzwi tylne, dach, szyberdach, podłużnica, 
tapicerka drzwi, klapa tylna, tylny zderzak, szyba tylna, kompu
tery, wyłącznik świateł, plastiki wnętrza, kolumny McPhersona, 
tarcze ham. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
BMW 728 i, 1982 r . : maski, szyby, drzwi, zawieszenia, sprzę
gło, części mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 
0608/66-97-65
BMW 730, 1988/91 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia biegów 151, 
zawieszenie tylne, wał, osprzęt silnika, licznik, szyby, serwo, 
ABS, ukł. kierowniczy, teleskopy, ćwiartka przednia, dach, słu
pek z progiem. Jelenia Góra, tel. 0603/20-49*17 
BMW 730,1993 r :  klimatyzacja. Wrocław, te|. 0607/83-90-46 
BMW 730,736,1989 r . : wał, most, rama, drzwi, zawieszenie 
tylne, klapa tylna, błotnik tylny, zdęrzak tylny, szyba tylna, skrzy
nia biegów (5), silnik o poj. 2.0 V8 na części/lusterka, chłodni
ce i inne! Bolesławiec, tel. 075/734-42-72 
BMW 735 E 32 : błotniki, grill, kierunkowskazy, listwy, lampy 
tylne, głowica, obudowa filtra, wahacze, przepływomierz, wałek

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY WYBÓR 
osobowe, busy, ciężarowe do 7 ,5 1 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M  "CHEL" g
pomoc drogowa, ład. do 3 sam. 

osobowych jednorazowo 8
C IEŚ LE k . O leśnicy  °  

droga nr 8  
W ROCŁAW  - WARSZAWA

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
Z A P R A S Z A M Y  8 .0 0 -1 8 .0 0K R U K - C Z Ę Ś C I  tel. 071/355-82-18,, fax 071/373-52-34,

W r o c ł a w  u l .  L l t o m s k a  2 5  0602669541
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"B - J -B "  REGENERACJA GŁOWIC
SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKOWYCH, SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYNNE: 6°° - 2200 

50-950 Wrocław, ul. Gazowa 3 (teren Gazowni Tranogaj) 
te l. 0 7 1 /3 3 6 -8 3 -8 8 , 3 6 3 -7 1 -6 3  po  2000 

0-601 57 17 78 , 0501 4 7  17 86

CHŁODNICE, INTERĆOOLERY
DO AUT ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH OP974450 

Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8-17, sob. 9-13
Q e * M z B IS  «»,-°7i* 33-20-18 0501366754

■ ■■■   -  http://www.auto-czesci.pl

AUTOCZĘŚCI
części u żyw an e  z  d em on tażu  

d o  ró żn ych  m arek  
d em o n taż  na m ie jscu

A T R A K C Y J N E  C E N Y
OP010021

W rocław , ul. S w o jc zyc k a  1 
te l. 0 7 1 /348 -42 -16 , 372 -87 -60

CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER ES COUPE, 1989' r., 2200 ccm, turbo bezyna : 
maska przednia, klapa tylna z szybą, drzwi, błotniki, dach, ćwiart
ki, zawieszenia przednie i tylne, silnik, skrzynia biegów i inne z 
demontażu. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
CHRYSLER LE BARON : drzwi kierowcy, klapa bagażnika, za
wieszenie tylne. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
CHRYSLER SARATOGA, 2500 ccm, turbo: silnik, skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0604/35-87-80 
CHRYSLER V0YAGER nowy model: zderzak przedni. Milicz, 
woj. wrocławskie, tel. 0609/46-79-51, 0608/57-06-95

CITRO EN
WARSZTAT - 8m-17l"

SKLEP - 83,-1 7 "

-  O P 974380-

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/36913 88

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

TU R B O S P R Ę ŻA R K I
NAPRAWA • MONTAŻ • SKUP • SPRZEDAŻ • GWARANCJĄ 

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

w  n ied zie lę  - teren  jjie łdy w  Gliwicach:
PHU BARPOL, Borowa 63, Koło Oleśnicy 

tel. 071/315-72-44, kom. 0-601 71 97 69

rozrządu, lusterka, misa olejowa* komputer i inne. Wrocław, teł. 
0605/11-62-99
BMW 735,1986 r.: wszystkie części z demontażu. Jelenia Góra, 
tel. 0607/11-57-62
BMW 740,1998 r . : amortyzatory tylne, Sachs, nowe, - 550 zł 
/kpi.. Wrocław, tel. 071/364-59-37 
BMW 850 i : elementy blacharki i tylnego zawieszenia, inne. 
Wrocław, tel. 0607/19-35-55
BMW E-12 : sprężyny sportowe (czerwone, nowe). Wrocław, 
tel. 071/345-55-66
BMW E-30, V 6 : wszystkie części. Opole. tel. 0608/34-77-33 
BMW E-30: licznik, skrzynia biegów, most tylny, amortyzatory, 
nadkola, wyłącznik świateł, komplet sprężyn, inne. Wrocław, tel. 
0605/65-06-14
BMW E-30,1985/91 r . : maska, zderzak przedni, wzmocnienie 
przednie, lampy, błotniki, przekł. kierownicy, belki, mosty, grille, 
McPhersony, skrzynia biegów, szyby, drzwi, inne. Wrocław, tel. 
0503/96-79-19,0503/30-90-88
BMW E-34 : skrzynka bezpieczników. Wrocław, tel. 
0605/65-06-14
BMW E-34 : dywaniki welurowe, -1 5 0  zł. Wrocław, tel. 
0501/17-93-77
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: wahacz lewy, zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
BMW E-36: tapicerka drzwi (granatowa), klamki, mechanizmy 
szyb i zamków, silrrfczki, przewody elektr. z końcówkami, ante
na wewn., plastiki, listwy boczne, lampki wewn. Wrocław, tel. 
0607/69-33-65
BMW E-36, 1991/97 r. 1600-1800 ccm: lewy przedni próg z 
przednim i środkowym słupkiem oraz stabilizator, - 420 zł. Wro
cław, tel. 316-51-96
BMW E-36, 1991/98 r „ :  kołpaki, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-93-77
BMW E-36,1993 r., 2000 ccm, 24V : elementy silnika, pompa 
wody i inne części. Wrocław, tel. 0600/88-47-42 
BMW E-36,1994 r . : klapa bagażnika, plastiki na tylne słupki, 
rączki do .podsufitki", wózek tylny, wahacze, pompa ham., ko
lumny McPhersona, instal. elektr., zbiornik paliwa, skrzynia bie
gów, kołpaki, sprężarka klimatyzacji. Oława, tel. 071/313.-1.5-89, 
0604/78-93-74
BMW E-39.1996/00 r . : szyby, drzwi, błotniki, maska, klapa tyl
na, zderzaki, chłodnica, poduszka pow., tapicerka, skrzynia bie
gów (5), silnik, zawieszenia, dach, podłużnice, progi, RO Biz
nes i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
BMW M5.: mechanizm do el. otw. szyb, oryg. - 2 szt, - 300 zi. 
Wałbrzych, tel. 074/847-26-39
BMW Z3 ,1998 r . : reflektor lewy zespolony, stan b. dobry, możl. 
wysyłki, - 250 zł. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0603/03-49-57 
BUICK SKYLARK. 1989/93 r., 3300 ccm : silnik z dokumenta
cją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18

CHRYSLER VOYAGER : amortyzatory, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0503/84-95-13
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1992/95 r . : części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo 0  : osprzęt 
silnika, chłodnice, drzwi, maska, zderzaki, szyby, pow, powietrz
ne, konsola, zawieszenia, błotniki, lusterka i inne. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0603/48-45-74
CHRYSLER VOYAGER, 1996/98 r . : lampa przednia. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r., 2400 ccm: chłodnica, klimaty
zacja, skrzynia biegów, automatic, oś tylna, ława, ukl. kierowni
czy, wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wydechowy, lusterka, 
licznik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
CITROEN, 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa (nowa), koń-

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0*607 525 686

cówki wtryskiwaczy, - 400 zi. Piława, tel. 074/837-87-08, 
0603/48-31-67 |
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik, inne części. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
CITROEN A X : fotele, - 200 zl. Piaski, tel. 065/571-94-24 
CITROEN AX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, chłodnica, wahacze, zwrotnice, 
McPhersony. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN AX, 1400 ccm, benzyna: aparat zapłonowy, zegary, 
przełącznik świateł, gażnik, komputer typ Bosch 0280 000751. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm : różne części z demontażu.
Wrocław, tel. 071/345-55-79,0603/21-82-76
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, 1994 r. : maski, szyby, drzwi, zderzaki, silnik, 
skrzynia biegów, inne. Opole, tel. 0601/65-01-61

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele. Lubin, tel. 0-601 542 458

QP0QQ527
CITROEN AX, BX : różne części z demontażu. Groblice, tel. 
071/342-31-22
CITROEN AX, BX: komputery Bosch 0280 000751, Bosch 0261 
200162. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
CITROEN BERLINGO : lampy przednie. Legnica, tel. 
0608/08-02-31
CITROEN BERLINGO: klapa tylna, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-751
CITROEN BERLINGO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, wahacze, zwrotnice, McPher
sony. belka pod silnik, reflektory, kierunkowskazy, obudowa z 
wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN BX. 1400 ccm, benzyna : silnik z dokumentacją. ., 
tel. 0607/61-15-77
CITROEN BX: błotniki, drzwi, ćwiartki.przód, chłodnica, kierun
kowskazy, zawieszenie przód, deska, szyby, zbiorniczki, szczęki 
tylne, zbiornik paliwa. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22
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[AMORTYZATORY KAYABA OP°11285 KLOCKI

CORSAA,B przód- 1 3 5 zł 
KADETT przód -9 0  zł

ASTRA I przód -1 3 5  zł KADETTE
CORSA A,B tył

SPRZĘGŁA. BLACHY. OŚWIETLENIE. ZAWIESZENIA 
CZĘŚCI SILNIKOWE, OLEJE I INNE

tel. 071/789-90-56 
AUTO CZCŚCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca PKP PSIE POLE) KLUB SPORTOWY LOTNIK

GOLFU -39 zł 

29 zł

-9 0  zł ESCORT V -49 zł

F I L T R Y
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SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW 
NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

LEMAX WROCŁAW OP012163 
UL. HUB3KA 52 TEL. 367-66-Z6. 367-43-59

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. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN BX, 1900 ccm, benzyna : wszystkie części. Złotory
ja, tel. 076/878-15-09
CITROEN BX, 1985 r„ diesel: silnik, skrzynia biegów, • 1.400 
zł. Syców, tel. 0605/20-09-46
CITROEN BX 16 TRS, 1988 r. : części. Jelenia Góra, tel. 
0601/96-63-83
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, 1990 r.. 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, maska, błotniki, drzwi, chłodnica, lampy, rożrusznik, listwa 
kierownicy, konsola, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo 0  : skrzynia biegów, 
elementy zawieszenia, elem. blacharki, szyby i inne części. 
Lubań, teł. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
CITROEN C15: błotnik przedni prawy - 80 zł, nakładka plasti
kowa na błotnik prawy * 30 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
CITROEN C25,1983/93 r. poj. 2500 ccm diesel-turbo D: skrzy
nia biegów, części silnika, zawieszeń, blacharskie i inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
CITROEN C25, 1999 r., 47 tys. km 1.9 D, 2.5 D: silniki kpi., 
skrzynie biegów, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, 
rozruszniki, koła, felgi, drzwi, szyby boczne, tylne, elementy
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CITROEN XANTIA do 1999 r.: lampa przednia lewa • 300 ii, 
kierunkowskaz przedni lewy, biały - 60 zł, listwa błotnika przed
niego lewego • 30 zł, osprzęt drzwi przednich, lusterko lewe, z 
pokrywą w kolorze • 275 zl. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
CITROEN XANTIA: lampy tylne, komplet. Oława, woj. wrocław
skie, tel. 0604/85-40-04
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, Zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, wahacze, obudowa z 
wentylatorami, chłodnice, reflektory, klapa tylha, kierunkowska
zy, tylna oś. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA, 1996 r„ 1800 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, błotniki, osprzęt silnika, tapi
cerka i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
CITROEN XANTIA, 1998 r . : kierunkowskaz prawy, szyba klapy

[ ^ t i A E W O P ]
tel. 071/789-90-56

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

mentacją i gwarancją. Wrocław, te l . .071/322-34-23. 
0601/73-26-06
DAEWOO ESPERO : lampy tylne, klapa tylna kompl. Mojesz, 
tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO : klapa tylna kompl., lampy tylne. Mojesz 
42, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny: Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w g. 9-17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO, 1998 r . : ćwiartka lewa, bez uszkodzeń. 
Wrocław, tel. 071/353-12-66 po godz. 20 - 
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r. : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : oświetlenie, zderzaki, oblachowanie. Lu
bin, tel. 0502/63-02-35
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy: drzwi przednie lewe, komplet
ne. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 398-33-51 
DAEWOO LANOS : zderzak przedni (czarny), lampa przednia 
lewa, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 0601/76-55-47 
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, 1998 r., 50 tys. km. 1500 ccm: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, klapa tylna, Justerka, zderzak 
tylny, halogeny i inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 . /

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE 
^ jU 3 2 S B E B 0 3 H S fflH B 3 S E E E !łS S B S B S 3 iE E S S B B &  0 P005735 

Sprzecloź - m o n to i - w ym ioiio
Wymiana klocków - GRATIS///
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blacharki, boki, siedzenia 3-, 2- i 1-osobowe, luksusowe i stan
dardowe, lampy, wyposażenie wersji .Panorama*. Wrocław, tel. 
071/342-19-70.0601/74-19-45
O  CITROEN C 3 5 ,1989 r., 2500 ccm, d ie s e l: s iln ik 

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

CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: silnik w dobrym stanie, istnie
je możliwość sprawdzenia, • 1.700 zł. Lubin, tel. 076/844-47-52 
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, ele
menty hydrauliki, pompa klimatyzacji - 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50
CITROEN CX, 1986 r„ 1900 ccm, diesel: części silnika, zawie
szenie. Wrocław, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, obudowa z wentylato
rami, przekł. kierownicy, belka pod chłodnicę. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN EVASION, 1999 r., : klapa tylna. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-86
CITROEN JUMPER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, obudowa 
z wentylatorami, chłodnice, reflektory, belka pod silnik, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, grill, kierunkowskazy, lusterka. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER : przednie zawiesz., tylna belka, resory, 
nagrzew., drzwi, szyby, lusterka, skrzynia biegów, błotniki i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84 
CITROEN JUMPER, 1999 r., 47 tys. km 1.9 D, 2.5 D: silniki kpi., 
skrzynie biegów, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, 
rozruszniki, koła, felgi, drzwi, szyby boczne, tylne, elementy 
blacharki, boki, siedzenia 3-, 2- i 1-osobowe, luksusowe i stan
dardowe, lampy, wyposażenie .Panorama’ . Wrocław, tel. 
071/342-19-70,0601/74-19-45
CITROEN JUMPY: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, belka pod silnik, 
chłodnice, reflektory, przekł. kierownicy, belka pod chłodnicę. 
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, wzmoc
nienie czołowe, wentylator, chłodnice, reflektory, klapa tylna, 
lusterka, lampy tylne, kierunkowskazy, wahacze, zwrotnice, 
McPhersony, tylna ściana. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 

_ 0602/71 -26-65
CITROEN XANTIA do 1999 r.: listwa drzwi przednich lewych - 
100 zl, zamek centr. drzwi przednich -150 zł, tapicerka drzwio
wa, szara i szara w kropki biało-czerwone r 150 zł, prowadnice 
szyb - 50 zł, ramki alum. drzwi • 80 zł, zderzak przedni - 400 zl. 
Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47

CITROEN
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP ■ SPBZEDAZ

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

tel. 071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607719.

tylnej, zderzak tylny, uszczelka, listwa ozdobna, plastiki i tapi
cerka do drzwi tylnych lewych. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
CITROEN XANTłA, 1999 r . : błotnik przedni lewy -160 zł. szy
ba przednia • 400 zł, szyba drzwi przednich lewych -170 zł. 
Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47
CITROEN XM : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, chłodnice, belka pod silnik, klapa 
tylna, wentylatory, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XM : szyba do tylnej klapy. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
CITROEN XM : różne części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
CITROEN XM : zderzak, błotniki, spoiler klapy tylnej, przegub 
pólosi 3.0 V6, nowy, łączniki stabilizatora. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, blacharka i inne. Legnica, tel. 
0609/51-26-68
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6: chłodnica cieczy, reflek
tory, wzmocnienie czołowe, klapa tylna kpi., drzwi, alternator, 
sterowniki, elementy zawieszenia. Jelenia Góra, tel. 
0600/34-45-07
CITROEN XM, 1992 r . : wzmocnienie przednie. Siechnice, tel. 
071/311-76-55 I
CITROEN XSARA KOMBI: hak holowniczy, nowy. Lubin, tel. 
076/847-35-07
CITROEN XSARA: poduszka powietrzna kierowcy, kierownica, 
sensor. Oława, tel. 071/303-89-80 
CITROEN XSARA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, belka pod silnik, re-

CITROEN n
Diagnostyka, remonty silników izawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 5 5 1 
tel. (071) 372-61-32, kom. 050118 20 771

flektory, lampy tylne, klapa tylna, wahacze, zwrotnice, chłodni
ce, McPhersony, tylna ściana.*Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki,-grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, obudowa z wentylatorami, 
chłodnice, reflektory, kierunkowskazy. 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, teł. 
065/529-34-28

A ŁJTON A  PRAW A L E S M A R '"  OP000143

S  E R W  I S
C IT R O E N , P E U G E O T , R EN A U L T 

A U D I, V O L K SW A G EN  
C z ę ś ć /  d o  a u t  f r a n c u s k ic h

50-950 WROCŁAW «el 3 4 3 -8 0 -8 3  w  2 7 9  
ul Krakowska 93/105
Teren Piec Bud-u 0-605 339 393

CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, XM ..różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/344-68-89 do goijz. 16
DACIA: elementy blacharki i inne. Nysa, tel. 077/433-25-20 
DACIA: chłodnica wody, zbiorniczek do spryskiwaczy, reflekto
ry, półosie, silnik, lampy tylne, szyby, atrapa, akumulator, lu
sterka. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
DACIA: różne części. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DAEWOO. 1600 ccm, wtrysk : silnik, - 500 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22
DAEWOO, 22 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 16V: części z doku-
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50-348 WROCŁAW, ul: Sienkiewicza 32, tel. 0-502 69 08 90 - serwis telefoniczny - 24 h 
tel. 071/322-86-76, tel./fax 071/322-38-94, Oddział Warszawa: tel. 022/631-67-70,0-501054270

DAEWOO LANOS, 1998 r. : nowa przekładnia kierownicza 
Opole, tel. 0502/52-07-62
DAEWOO LANOS, 1998 r . : plastiki wnętrza, komputer, szyba 
przednia lewa, rozruszniki alternator oraz pompa hamulcowa. 
Wrocław, tel. 0607/47-81-83
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V, ECOTEC i poj. 1600 
ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, maska, reflekto
ry, chłodnica, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czoło
we, 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 -7 T-50
DAEWOO LANOS, 1999 r. : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, 1999 n, 1500 ccm, 16V: dach, drzwi, bak, 
błotnik tylny prawy, osprzęt silnika, skrzynia, głowica, fotele, 
konsola, zawieszenie, maska tylna, wzmocnienie przednie, inne. 
Wrocław, tel. 0503/65-69-41

A M O R T Y Z A T O R Y ,  
SPRZĘGŁA, HAMULCE

Do wszystkich marek samochodów 
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 12a 

tel. 071/311-03-19 OP011915

DAEWOO MATIZ: drzwi - od 50-350 zł, maska - 50 zł, lusterka 
- 100 zł, tapicerka drzwi • 100 zi, podnośniki szyb, zamki, klam
ki. 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. Opole. tel. 0503/63-40-76 
DAEWOO MATIZ : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 ,
DAEWOO MATIZ: drzwi kompletne, klapa tylna kompletna, lu
sterka, wózek, wahacze, półosie. zwrotnice, McPhersony, listwa 
kierownicza. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51

I
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1  OP012473

DAEWOO MATIZ : różne części z demontażu. Wschowa, tel 
0605/91 *88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 ,
DAEWOO MATIZ 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie lewe 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r . : drzwi, maski, klapy, zawiesze
nie, ćwiartki, dachy, konsole, zderzaki, tłumiki, głowice, skrzy
nie biegów, półosie, fotele, szyby, koła, elem. plastikowe, roz
rusznik, lampy, alternatory, wzmocnienie, oś, zawieszenia. 
Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO MUSSO : blenda na tylną klapę. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO NEXIA: różne części. Trzebnica, teł. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91 -88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61

NADWOZIE
DAEWOO MATIZ

FABRYCZNIE NOWE
cena 2.000 zt brutto

Możliwość rejestracji 
ZDERZAKI, DRZWI PRZEDNIE I TYLNE PRAWE 

DAEWOO MATIZ 
cena 150 zl brutto 

DAEWOO LANOS-ZDERZAKI
cena 160 zl brutto „

MATIZ - POKRYWY BAGAŻNIKA §
cena 180 zł brutto |

Wystawiamy faktury VAT 
tel. 076/844-43-17. 0-603 956 056

CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODOW ZACHODNICH

i JAPOŃSKICH R?X2209 
ORAZ SERWIS Z  MONTAŻEM

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

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

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

GŁÓWNE 
SILNIKÓW

•  CIĘŻAROW E
•  DOSTAWCZE
•  OSOBOWE 

FABISIAK - FRELIK
58-330 JEDLINA ZDRÓJ 

ul. Świdnicka 1
tel. 074/845-55-80 

ZAPEWNIAMY CZĘŚCI
^ ______________ OP975634

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA-SPRZEDAŻ
Wschowa, tel. 0403 75 52 73 

..............................

KLIMATYZACJA
serwis

CHŁODNICE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 
NOWE I UŻYWANE 

SPRZEDAŻ, NAPRAWA
Trzebnica, ul. Jędrzejowska 61 

tel. 0-602 52 38 87
O P992464

DAIHATSU CHARADE, turbo D : silnik kpi., oclony, z dokumen
tacją, - 2.200 zl. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 0601/78-23-69 
DAIHATSU CHARADE : drzwi kompl. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE, 1980/93 r., 993 ccm, benzyna, diesel 
G-10/11/30/100S/101S: głowice, silniki, blacharka (prawie 
wszystkie części do modeli 3 i 5-drzwiowych, nowe i używane), 
także skup i sprzedaż wysyłkowa oraz inne propozycje. Wro
cław. teł. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE. 1992 r . : kpi. siedzeń przednich i tyl
nych -170 zl, przekl. kierownicy i kolumna kierownicy, bęben, 
licznik, serwo, konsola, skrzynia biegów (5), kierunkowskaz pra- 

. wy i inne. Świdnicą, lei. 074/858-99-67, 0608/12*99-22

LU zk m  2 1  M  1 E 1  -Ą\'l k l  zfA l  c
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Części: (071) 78-17-700,605-917-992 
Serwis: (071) 321-69-38,601-730-122

ul. Księcia Witolda 48/50 
npnuonft 50-202 WrOCłdW

SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH C A ^ c l i i l j t S f c  części

O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINQU 
ECENTO, SEICENTO, TIPO, UNO, TEMPRA, PUN
TO, SIENA, DUCATO, roczn ik i 1980-2000 r.: re
flektory, lampy, kierunkowskazy, halogeny, atra
py, zd e rz a k i, c h ło d n ic e ,  b la c h y  i in n e  
„REG-PLAST” , Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel 
071/355-06-07, 0602/18-87-35 81012781 

DAEWOO NUBIRA: oświetlenie, zderzaki, oblachowanie. Lu 
bin, tel. 0502/63-02-35 
DAEWOO NUBIRA : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie

DAIHATSU CHARADE, 1996 r . : komputer typ 89661 87728 
1757004732 i inne na zamówienie. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 838 ccm, benzyna: silnik, szyby, 
stacyjka, drzwi, zawieszenia i inne z demontażu. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05
DAIHATSU CUORE, 1991 r . : przednie lampy. Wałbrzych, teł. 
0603/53-31-20
DODGE CARAVAN, 1996 r., 3300 ccm, wtrysk: przekładnia kie
rownicza z drążkami, stan idealny, • 550 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/746-24-92,0604/21-86-49

ŚpODuŚŻkTtoWETRZNE, ZAŚLEPKI, PASY.TaImYKIErĆwNICZE, SENSORY, KONSOLE^DÓwŚŻYŚTKiam pBw" 

I - JŁ ■  D  D  |  te l. 0-603 439 308
h U  0-603 947 417. 0-602 472 541

McPhersony, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel 
071/314-38-54,398-33-51
DAEWOO NUBIRA : reflektory kompl., lewy i prawy • 170 zl 
maska • 400 zl, zderzak przedni - 170 zł. Wrocław, 
071/349-23-92
DAEWOO NUBIRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel 
0605/91-88-41. Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 ,
DAEWOO NUBIRA : lampa przednia, -150 zł. Zgorzelec, tel 
0602/77-74-98
DAEWOO TICO: błotniki, belka pod zderzak, drzwi prawe, skrzy 
nia biegów (5) z półosiami, lampa tylna prawa'. Legnica, 
0606/68-30-86
DAEWOO TICO : oświetlenie, zderzaki, oblachowanie. Lubin 
UH. 0502/63-02-35
DAEWOO TICO: kolumny McPhersona, zwrotnice, tarcza, do
cisk, głowica, lampa tylna lewa, rozrusznik, alternator, nagrzew
nica, szyby drzwi. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 0601/72-40-04

FIAT, 1984/01 r . : skrzynie biegów, części do skrzyń, do róż
nych modeli. Wrodaw, teł. 071/341-50-52 w godz. 9-15 
FIAT, 1989 r., 1900 ccm, turbo D : silnik z osprzętem, na części. 
Wschowa, tel. 0606/64-50-85
FIAT 125p: silnik po remoncie, z montażem - 650 zl, skrzynia 
biegów, z montażem • 200 zł. Domaslaw, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p : szyby kpi. również do kombi. Gaworzyce, tel. 
076/831-65-30,0606/64-27-51
FIAT 125p : wszystkie części • od 1 zl. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FIAT 125p : nadkola wewn. tylne, metalowe • 30 zł, podłoga 
bagażnika • 30 zł, nadkola zewn. tylne, metalowe - 30 zł, ma
ska tylna i przednia, drzwi, szyby i inne. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FIAT 125p: drzwi tylne prawe i lewe, nowe, skrzynia biegów /4/ 
Poloneza, zawieszenie przednie nowe. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
FIAT 125p : nowy alternator. Kamienica, gm. Paczków, tel. 
0606/52-68-10

n # % g m n n

autoczęści

[Tl INTERT s.c. : : 1
tel. fax 336-24-26 tel.336-54-25

blacharka 
oświetlenie 
zderzaki
a ę S z a w i e s z e n i a .  

E k s p l o a t a c y j n e  

Wrocław, ul.Borowska 128 
(wjazd od ul. Żegiestowskiej)

DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1998 r., 50 tys. km, 800 ccm : sprzęgło, tar
cza, docisk, koło zamachowe (mało używane) -150 zł, rozrusz
nik -120 zł. Walim, tel. 074/845-73-32 
DAEWOO TICO, 1999 r. : drzwi, maski, klapy, lampy, wzmoc
nienia, fotele, kola, felgi, tapicerki, konsola, ćwiartki, dachy, oś, 
zawieszenia, skrzynie biegów, głowice, liczniki, wahacze, zwrot
nice, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maski, klapy, lampy, zderzaki, 
wzmocnienie, ćwiartki, dachy, koła, felgi, półosie, skrzynia bie
gów, części silników, szyby, fotele, elem. plastikowe. Dzierżo
niów, tel. 0600/60-86-09
DAEWOO TICO, MATIZ, 1993 r . : zderzaki, błotniki, lampy, kla
py tylne. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
DAF : błotniki, dach, drzwi i inne, również nowe. Opole, teł. 
0602/59-11-69
DAF 400,2500 ccm, turbo D. diesel: silnik kpi., skrzynia bie
gów, most, zawieszenia i inne. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0606/47-11-90,0604/78-33-32 
DAF 400: różne części. Wrocław, tel. 0607/48-24-07 
DAF 400: skrzynia biegów, wał, most tylny, resory, zawiesze
nia, koła, elementy blacharki. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : wszystkie czę
ści. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 400,1988/98 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów i inne 
części. Zielona Góra, teł. 068/321-32-96 
DAIHATSU APPLAUSE, 1990 r.,-1600 ccm, benzyna : błotnik 
prawy przedni, drzwi prawe (przednie i tylne), atrapa przednia z 
napisem .Daihatsu*, wąska. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU APPLAUSE. 1998/01 r . : maska przednia. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81'
DAIHATSU CHARADE : chłodnica, przekl. kierownicy, waha
cze, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, szyby, inne. Nowa 
Ruda. tel. 0609/39-51-67

IMPORTER CZĘŚCI 
DO SAMOCHODÓW

USA
ponad 1000 numerów części zamiennych 

- atrakcyjne ceny 
- również sprzedaż wysyłkowa 

• szybkie dostawy

LOMO - POLSKA S.C. 
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FIAT 125p : skrzynia biegów (4) - 60 zł, wal napędowy - 40 zł, 
lampa lewa tylna -10 zł, silnik wycieraczek -15 zl, rozrusznik - 
40 zł, silnik nagrzewnicy -15 zl, szyba tylna ? 15 zł, szyby bocz
ne - 5 i 10 zł, sprężyny przednie - 5 zl, inne. Lasowice, tel. 
076/843-75-16,0608/12-49-34
FIAT 125p: silnik po remoncie, skrzynia biegów (5) i (4), lampy, 
sprzęgło, drzwi, głowice, zawieszenia j  inne z demontażu. Lu
bin, tel. 0607/53-29-96
FIAT 125p: przednie fotele w czarnym kolorze, stan b. dobry -
30 zł/szt. Sobótka, tel. 071/316-24-09
FIAT 125p, 1500 ccm: różne części z demontażu. Strzelin, tel.
0608/83-77-87
FIAT 125p: silnik, kompletna dokumentacja, pó remoncie. Wro
cław, tel. 071/336-26-17
FIAT 125p : alternator, aparat zapłonowy, gaźnik - 40 zł/szt., 
rozrusznik - 50 zł, drzwi tylna - 25 zl/szl., most tylny kpi. -100 
zł, głowica z klawiaturą • 60 zl, maska, klapa, wał napędowy - 
30 zł/szt. i inne. Wrocław, teł. 071/322-23-56 
FIAT 125p: koła kompletne -10 zł/szt.. fotele - 20 zł/szt.. szyby 
przednie i tylne ogrzewane -.20 zł/szt., tarcze hamulcowe przed
nie • 20 zł/szt., szybkościomierz -  30 zł i inne. Wrocław, tel. 
0502/53-18-09
FIAT 125p: wał, części przodu, drzwi, różne części. Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13
FIAT 125p : most, szyby, drzwi, pokrywa silnika i bagażnika. 
Wrocław, tel. 0609/63-05-78
FIAT 125p : chłodnica miedziana, prawie nowa • 100 zł; koło, 
opona Stomil - 40 zł; akumulator 2-łetni 60 Ah • 70 zł. Wrocław, 
teł. 351-87-42,0602/19-53-58
FIAT 125p: rozrusznik, alternator, stacyjka, szyby, nagrzewni
ca • 40 zł/szt., resory, skrzynia biegów 141 - 70 zl, skrzynia bie
gów /5/ H  50 zł, tłumik -10 zł, zegary -20 zł. okrągłe, 2 szt. - 80 
zł i inne części. Wrocław, tel. 0502/96-98-96 
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km, 1500 ccm: silnik + osprzęt, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, teł. 0608/66-97-65 
FIAT 125p, 1988 r„ 1500 ccm,: silnik sprawny, inst. gazowa -
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500 zl, skrzynia biegów (5) - 400 zł, zawieszenia, most i dużo 
innych części, kpl.dokumentacja lub zamienię na Fiata 126p, 
może bvć uszkodzony. Brzeg Dolny, tel. 071/319-73-85 po 
godz. 16
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm : most • 150 zl, drzwi • 30 zl, 
szyby, głowica, chłodnica, skrzynia biegów -100 zł, alternator, 
bak, koła • 30 zł, silnik z dokumentacją i inne. Wrodaw, tel. 
071/359-29-59,0504/93-46-55
FIAT 126p, 650 ccm : silnik kpi, • 200 zł. Bielawa, tel. 
0607/15-81-14
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, stan b. dobry. Brzeg, tel. 
077/416-29-59,0600/75-57-09
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, stan dobry, • 130 zl. Brzeg, tel. 
0605/64-68-86
FIAT 126p, 650 ccm,: silnik • 300 zl, wał • 30 zl, klapa bagażni
ka - 50 zł, stacyjka • 40 zł, skrzynia biegów -150 zł. alternator • 
180 zl, korpus silnika • 50 zl, głowica • 50 zl, zbiornik paliwa - 20 
zl, szyba tylna -10 zł, prądnica • 40 zł, rozrusznik - 40 zł i inne. 
Chojnów, tel. 076/819-13-53
FIAT 126p : szyby kpi. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30, 
0606/64-27-51
FIAT 126p: szybki trójkątne, z ramkami lub bez • 30 zl, błotnik 
tylny lewy - 30 zl, nadkole przednie, metalowe, wewn. • 25 zł, 
korpusy skrzyń biegów - 50 zl, siedzenia - 30 zl i inne, od 1 zl. 
Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47
FIAT 126p: nadwozie na kdach, wahacze, kolumna kierowni
cy, szyby kpi., drzwi, maska, klapa, belka, siedzenia, rozrusz
nik, prądnica, resor, bak i inne. Jabłów, tel. 074/845-03-27 
FIAT 126p : sportowa kierownica - 40 zl, kpi. lamp H4 - 20 zł, 
kpi. zwrotnic • 30 zl, błotnik prawy przedni nowy • 10 zł, tylny 
lewy błotnik nowy -1 5  zł, progi zewnętrzne nowe - 5 zl, kpi. 
szyb -1 0  zł, belka • 5 zł. Jelenia Góra, tel 075/755-76-68, 
0604/83-45-95
FIAT 126p: tarcze sprzęgła, wał, gażnik, trójkąt i lewarek. Ka
mienica, gm. Paczków, teł. 0606/52-68-10 
FIAT 126p: skrzynia biegów • 160 zł. licznik z inst. -80 zl i inne. 
Kamienna Góra, tel. 0604/19-89-67 
FIAT 126p : zawieszenie przednie i tylne kpi., układ kierowni
czy na listwie, kolumna, rozrusznik, zbiornik paliwa i inne. Ka- 
nice, tel. 065/545-48-38,0606/26-74-46 
FIAT 126p : skrzynia biegów, - 150 zł. Kluczbork, tel. 
0604/37-16-70.
FIAT 126p : resor - 45 zł, przeguby napędowe - 20 zl/śzt., tłu
mik - 23 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 
FIAT 126p stary typ: bagażnik, nowe zwrotnice, hamulce i prze
wód hamulcowy. Korzeńsko, tel. 071/385-61 -87,0605/38-19-57 
FIAT 126p, : klapa tylna, - 40 zł. Krzydlina Mala, tel.

' 071/389-02-27
FIAT 126p : kierownica sportowa, mała - 30 zl. Lubin, tel. 
076/846-30-27,0606/34-17-61
FIAT 126p : głowica nowa (kwadratowa) i inne-części. Nysa, 
tel. 077/431-83-63. 0602/71-89-33 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik, po remoncie, skrzynia biegów, inne 
z demontażu. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT 126p: kdo zamachowe • 80 zł. Oława. tel. 0607/73-86-72 
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, kom
pletne koła, nowe opony (gwarancja), gażnik, aparat zapłono
wy, szyby, reflektory, tablica rozdzielcza i wiele innych częśd. 
Oława, tel. 0501/51-86-69
FIAT 126p : klapa bagażnika, drzwi, klapa tylna, belka tylna, 
skrzynia biegów i inne. Paczków, teł. 077/431-75-08,431-78-88 
FIAT 126p : rozrusznik, gażnik, aparat zapł. i inne. Siechnice, 
tel. 0603/62-24-76,071/311-44-39 
FIAT 126p BIS: aparat zapłonu, alternator, przewody ukł. chło
dzenia (dolny i.górny), termostat z obudową, wentylator chłod
nicy z obudową oraz poduszki skrzyni biegów (części nowe). 
Słotwina 39, gm. Świdnica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50. 
FIAT 126p : różne części. Strzelin, tel. 0607/47-39-51 
FIAT 126p: szyby z uszczelkami -150 zł, klapa bagażnika • 50 
zl, kolumna kierownicy z przekładnią, kdem sterowym i stacyj
ką- 80 zł, pompa hamulcowa z pedałami - 50 zl. Szprotawa, tel. 
068/376-70-38 po godz. 17
FIAT 126p: silnik + alternator • 100 zł, skrzynia biegów • 60 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-27-29 po godz. 20,0601/49-77-39 
FIAT 126p: maska, drzwi, szyby, klapa, belka, alternator, roz
rusznik, licznik duży i mały, prądnica, lampy, kierownica, sta
cyjka, koła, opony, zderzaki, wahacze, bębny, pasy, dywany, 
koiło zamachowe, głowica, resor, bak, akumulator i inne. Świe
bodzice, tel. 074/854-51-61
FIAT 126p: silnik (650 ccm, możliwość uruchomienia) - 220 zl, 
skrzynia biegów - 130 zł, alternator -150 zł, rozrusznik na klu
czyk • 100 zł, fotele lotnicze - 70 zł oraz nadwozie -150 zł (sze
roki licznik) i inne. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p: drzwi lewe, lampy przednie i tylne, wahacze, hak, 
maska, klapa. Wałbrzych, tel. 0602/35,61-24,074/842-28-58 
FIAT 126p : silnik, moc 45 KM + wieszak, felgi .13", szyby, tłu
mik Bretta, inst. elektryczna, zawieszenie przednie, klapy tylne 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13,0605/07-53-98 
FIAT 126p: silnik kpi. • 180 zł. wahacze • 40 zł/szt., resor • 20 
zł. szyby - 20 zł/szt., koła • 10 zł/szt., siedzenia • 10 zł/szt., 
dach • 30 zł. 64-140 Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/65-53-84
FIAT 126p : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
FIAT 126p EL : skrzynia biegów, stan idealny, • 300 zł. Wro
cław, tel. 0606/89-51-85
FIAT 126p : skrzynia biegów - 300 zł i 350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-0441 prosić Janusza
FIAT 126p : skrzynia biegów, stan b. dobry • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/82-49-57. .
FIAT 126p : fotele rozkładane, 2 szt, • 160 zł. Wrocław, tel. 
071/321-21-91
FIAT 126p : klapa tylna - 30 zł, belka - 20 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
FIAT 126p : zawieszenia kpi., nowy typ. Wrocław, tel. 
0503/80-25-99
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentacja, po remoncie/Wro
cław, tel. 071/336-26-17
FIAT 126p : skrzynia biegów, nowe liczniki, sprzęgło, lampy, 
zderzak. Wrocław, teł. 071/345-68-78 
FIAT 126p: alternator, szyby, pasy, maska, zestaw naprawczy 
silnika, licznik, zawieszenie, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, 
dywany, drzwi i inne. Wrodaw, tel. 0503/59-86-70 
FIAT 126p BIS : silnik na częśd, skrzynia biegów, zwrotnice, 
resor, nagrzewnica, dmuchawa, klapa tylna, maska, bagażni
ka, drzwi, karoseria, kda, zderzaki, zegar, przełącznik wyciera
czek. Wrocław, tel. 071/373-90-73.0501/94-75-25 
FIAT 126p FL : wszystkie częśd z demontażu. Wrocław, tel. 
0503/32-2242
FIAT 126p FL: szeroki zderzak • 30 zł, rozrusznik - 30 zł, wa
hacz tylny - 30 zł, szyby boczne uchylane • 20 zł, szyba tylna 
ogrzewana - 20 zł, nowe koła 13* - 80 zł, belka -10 zł, sprężyny 
• 10 zł, siedzenia, klapy, lampy, liczniki, uszczelki, przeguby, 
blachy. Wrocław, tel. 361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p: silnik - 150 d, skrzynia biegów -130 zł, rozrusznik 
na linkę • 25 zł, głowica -100 zl, felgi -15 zł, koła z oponami • 
40 zl, belka -15 zł, maska • 40 zł, klapa - 30 zł. szerokie zderza- 

. ki - 25 zł, lotnicze fotele • 25 zł. inne. Wrodaw, tel. 0502/8741-67 
FIAT 126p: alternator - 150 zl, skrzynia biegów -130 zł, silnik- 
250 zł, rozrusznik -120 zł, licznik • 80 zł, resor - 30 zł, wahacz 
- 25 zl, maska - 30 zl, gaźnik - 30 zł, kolumna kierownicy • 40 zl, 
lampy • 10 zł. Wlocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: skrzynia biegów (uszkodzona) • 40 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p . skrzynia biegów, zwrotnice po regeneracji, resor, 
wahacze, prądnica. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne. spręźyny'tylne. 
Zbiornik paliwa belka tylnai rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98

FIAT 126p: zegary (el, FL), uszkodzone - 50 zł/szt., stacyjka.- 
40 zl, akumulatory - 40 i 60 zl, Stan dobry. Wrocław, tel. 
0600/60-81-06
FIAT 126p, 1982 r . : nadwozie, z dokumentacją - 50 zł, obudo
wa licznika FL -10  zł, haki ♦ montaż * 50 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947
FIAT 126p, 1982 r .«silnik, stan b. dobry + drugi silnik na czę
ści, możliwość sprawdzenia, • 220 zl. Wrocław, tel. 
071/372-81-68 po godz. 18
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm : drzwi, maska, skrzynia biegów, 
silnik, inne, od 20 zł. Leszno, tel. 0607/20-92-11 
FIAT 126p, 1985 r . : różne części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241
FIAT 126p, 1985 r. : zawieszenie, resor, drzwi, koła, maska 
bagażnika i silnika, nadwozie uszkodzone, skrzynia biegów i 
inne. Wrocław, tel. 0605/4240-59 
FIAT 126p, 1986 r . : silnik, skrzynia biegów, stan dobry, - 550 
zl. Biadaszków Dolny, gm. Trzebnica, tel. 071/312-89-34 po 
godz. 16
FIAT 126p, 1986 r.: skrzynia biegów (5). silnik, zbiornik paliwa, 
różne części. Legnica, tel. 0502/87-83-06 
FIAT 126p, 1986 r.,: maska - 20 zł, klapa • 15 zł, drzwi lewe • 25 
zł, przekładnia ślimakowa • 30 zł, silnik wycieraczki - 25 zł, bęb
ny,-nowe -5  zł/szt., wahacze przód - 5 zł, kanapa • 6 zl, szyby z 
uszczelkami, plastiki, dywany, itd. Wałbrzych, tel. 074/843-33-66 
po 16,074/665-07-09
FIAT 126p, 1986 r . : silnik, stan b. dobry, kompletna dokumen
tacja, możliwość uruchomienia, - 200 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987 r . : skrzynia biegów -170 zl, hak - 35 zł. silnik 
600 ccm (2 dokumentacją) • 90 zł, maska • 45 zł, klapa - 35 zł, 
szyba przednia • 45 zł, drzwi - 35 zł, prądnica - 35 zł, zderzak - 
15 zł, rozrusznik • 35 zl, wahacze • 35 zł, zbiornik paliwa - 25 zł 
i inne. Sobótka Zach., tel. 0604/12-53-23 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm: silnik w b. dobrym stanie - 250 zł, 
alternator, skrzynia biegów w b. dobrym stanie -160 zł, koła, 
zawiesinie, blacharka i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 
po godz. 1Ś, 0603/43-68-28
FIAT 126p, 1988/94 r . : fotele lotnicze, 2 szt. -100 zł, skrzynia 
biegów - 100 zł, kierownica gruba • 30 zł. Kłodzko, tel. 
0502/66-8541
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm,: nadwozie z ważnym prze
glądem, silnik, wahacze, alternator, chłodnica, wnętrze, skrzy
nia biegów, półośki fabryczne, drzwi, kda. instalacja elektr., inne. 
Złotoryja, tel. 0607/52-95-58
FIAT 126p, 1990 r.. 650 ccm: klapa tylna - 50 zł, maska - 60zł, 
rozrusznik ze stacyjką. Leszno, tel. 065/520-1.0-31 
FIAT 126p, 1990 r„ 650 ccm : silnik - 200 zł, zbiornik paliwa, 
szyby i inne. Wrocław, tel. 0609/52-74-75 
FIAT 126p, 1990 r. : głowica 650 ccm - 80 zł, rozrusznik na 
kluczyk -100 zł. skrzynia biegów -150 zł. alternator -150 zł, 
szyby, lotnicze siedzenia - 80 zl. deska LF - 80 zł, resor - 30 zł, 
wahacze • 30 zł, kpi. zwrotnice - 50 zł i inne. Wrocław, tel. 
071/359-29-59,0504/9346-55
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm: skrzynia biegów, al
ternator, rozrusznik uruchamiany kluczykiem, szeroka deska 
rozdz., gaźnik, aparat zapłonowy, zawieszenie kompl., szyby, 
maska silnika i bagażnika, koła, lampy, inne. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35 -
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm : alternator, rozrusznik, skrzynia 
biegów, silnik po remoncie, lotnicze fotele, koła, tłumik; zderza
ki, maska, klapa tylna, szyby, światła, podsufitka i inne. Wro
daw, tel. 0604/36-35-30
FIAT 126p, 1993/99 r., 650ccm: skrzynia biegów, stan b. dobry 
-270zl, skrzynia biegów, stan dobry, cena 160-200 zl, alterna
tor z blachą • 160 zł, głowica - 80 zł, kda • 40 zł, rozrusznik 
zwykły - 40 zł, licznik nowego typu - 80 zl. Oława, tel. 
0608/83-33-58
FIAT 126p FL, 1994 r., 650 ccm : skrzynia biegów, bak, kola, 
alternator, głowica, kolumna kierownicza listwowa, gaźnik FL, 
rozrusznik, zderzaki, lampy, szyby, klapa tylna, sprężyny, licz
nik szeroki, kierownica gruba, dmuchawa, konsola środkowa, 
stacyjka FL, wahacze, aparat zapłonowy docisk sprzęgłowy i 
inne, udokumentowane pochodzenie. Oława, tel. 071/303-29-25, 
0606/42-15-39
FIAT 126p, 1999 r . : drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy
nia biegów, silnik, głowica, kda, zawieszenie, przekł. kierowni
cy i inne. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 0603/59-06-62 
FIAT 126p, 2000 r . : skrzynia biegów, drzwi i inne części z de
montażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11 -65 
FIAT 126p, 2000 r., 4 tys. km, 650 ccm : silnik (stan idealny), 
skrzynia biegów, zawieszenia i inne częśd z demontażu. Strze
gom,-tel. 074/858-67-05
FIAT 127: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FIAT 127,1982 r., 38 tys. km, 1050 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5), stan b. dobry oraz wszystkie części z demontażu, ta
nio. Gorzów Wlkp., tel. 095/736-87-78 
FIAT 131, 1600 ccm : silnik + skrzynia biegów. Oława, tel. 
071/303-27-30
FIAT 131: różne części z rozbiórki. Świdnica, tel. 0605/78-33-65 
FIAT. 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FIAT 132 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 - 
FIAT 132: komputer Bosch 0280 000 204, moduł zapłonu MED 
402 A. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT 132 ARGENTA, 1987 r., 53 tys. km, benzyna: tylny most; 
amortyzatory, sprężyny, koło kpi., zderzak tylny, przekł. kierów., 
poprzeczka przedniego zawiesz. - 100 zl/kpł. Lubań Śl., teł. 
075/721-36-11
FIAT BARCHETTA, 1994 r . : lampy przednie, zderzak przedni, 
podszybia. Nowy Dwór k. Sycowa, tel. 062/785-50-11 
FIAT BRAVA, 1200 ćcm, 16V: osprzęt silnika, kpi. zawiesze- 

' nia, kdpaki, wahacze, ukl. wydechowy, lusterka, sonda lamb
da, lewa półoś, nagrzewnica, wzmocnienie górne, kolektory, 
możliwa wysyłka., tel. 0603/10-18-70 
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 . : wahacz tylny lewy, - 100 zl. Lubin, tel. 
076/749-05-26
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V : drzwi kompletne, wó
zek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, listwa kierow
nicza, oś tylna kompletna, fotele, plastiki, podsufitka, 2 poduszki 
pow. z sensorem, deska, osprzęt silnika, chłodnica kompletna i 
inne. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 398-33-51 
FIAT BRAVA, 1998 r . : maska, zderzaki, drzwi, błotniki, lampy, 
halogeny, wzmocnienie czołowe, pokrywa tylna, zwrotnica lewa, 
wahacze, grill, chłodnica, filtr powietrza, kierunkowskazy, wen
tylator, lampa tylna prawa. Wrodaw, tel. 0601/8347-50 
FIAT BRAVA, 2000 r . : zderzak tylny. Grodków, woj. opolskie, 
tel. 0606/91-11-12 v
FIAT BRAVA, BRAVO : części mechaniczne 1 blacharskie.
Ostrów Wielkopolski, tel. 0503/82-80-98
RAT BRAVA, BRAVO : zderzak przedni. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
FlAT BRAVO, 1999 r., 1900 ccm, turbo D ; silnik na części, odo- 
ny. Wałbrzych, tel. 0607/53-81-60 
FIAT BRAVO, BRAVA, 1200 ccm 1400,1600 ccm, 1900 HDi: 
drzwi kompletne, klapy tylne kompletne, wózki, wahacze, pół
osie, zrotnice, McPhersony, plastiki, fotele, 2 poduszki pow. z 
sensorem, ukł. wydechowy, listwy kierownicze, osie tylne kom
pletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław,'tel. 0606/40-03-11
FIAT BRAVO, BRAVA, MAREA : oblachowanie. oświetlenie, 
zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13. w godz. 9 - 17, 
0608/41-76-04
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: maska, lampy błotniki, ćwiart
ki, klapa tylna, fotele, belka i inne. Kalisz, tel. 062/752r02-02 
FIAT CINOUECENTO 700-900 ccm: amortyzatory przednie i 
tylne, wahacze przednie, lampy przednie, obudowa skrzyni bie
gów, - 300 zł. Leszno, tel. 0501/72-18-07,
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 - 
FIAT CINOUECENTO : ćwiartki prawe. Oława, tel. 
071/303-25-27,0604/93-92-11

FIAT CINOUECENTO : skrzynia biegów i inne. Poznań, tel. 
0607/6442-98
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm, 900 ccm : silnik, kompletna 
dokumentacja, części silnika, skrzynia biegów i obudowy, za
wieszenie, gaźnik Aisan, Weber, alternator, siedzenia do vana, 
kolumna listwowa, drzwi, moduły, czujniki; instalacja, inne. Świd
nica, tel. 0607/86-82-92
FIAT CINOUECENTO: nowe reflektory (Sporting) - 300 zl, nowa 
kdumna kierownicza • 350 zł, obudowa skrzyni biegów (900 
ccm), -100 zl. Wrocław, tel. 0608/31-15-93 
FIAT CINOUECENTO: McPherson kpi. -100 zł, rozrusznik - 80 
zł, alternator -100 zł, wahacz • 50 zł, obudowa filtra pow. - 40 
zł, pompa paliwa • 30 zł, lampa tylna • 40 zl, mechanizm wycie
raczek • 70 zl. Wrocław, te|. 0605/8249-57 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: lampa tylna lewa. zderzak tyl
ny, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
FIAT CINOUECENTO : pasy bezpieczeństwa, komplet, czer
wone, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0607/18^05-13 
FIAT CINOUECENTO: zderzak tylny -100 zł, klapa tylna • 50 
zl, błotnik przedni prawy - 30 zl. Wrodaw, tel. 0600/61-05-00 
FIAT CINOUECENTO: szyba tylna, krata do modelu van, zbior
nik paliwa, deska rozdzielcza. Wrocław, td. 0607/74-99-34 
FIAT CINOUECENTO : nadkola, zderzak przedni, siedzenia, 
drzwi, maska, chłodnica. Wrodaw, tel. 0609/05-20-72 
FIAT CINOUECENTO VAN: kpi. tapicerka tylna, - 800 zl. Wro
cław, tel. 0602/42-58-23 .
FIAT CINOUECENTO : kompletne pasy czerwone, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-05-13
FIAT CINOUECENTO : lampy przednie-i tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekł. kierownicy, wahacze, zaciski, 
zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia tylne, pasy bezwład, 
przednie i tylne, czarne, czerwone, zderzaki, lusterka, listwy 
boczne, sprzęgło, chlodn elektronika. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT CINOUECENTO 700 i 900 ccm: błotnik lewy, klapa tylna, 
nagrzewnica, rozrusznik, alternator, wahacze, piasty, tarcze, 
półosie, sprężyny, szybki boczne, lewarki, sHniczek wycieraczek, 
części silnika, osprzęt silnika, pompa ham., skrzynia biegów, 
inne części. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT CINOUECENTO: serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r . : głowica, rozrusznik, maska 
tylna, zbiornik paliwa, zawieszenia, szyby tylne, linki zmiany 
biegów, miska olejowa, drążki kierownicze, komputer, konsola, 
alternator, nagrzewnica, fotele tylne, plastiki. Wrocław, tel. 
0503/65-6941
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r.: blacharka, części zawiesze
nia, silnika i inne. Żary, tel. 0602/8543-52 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km. 700 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów, stan idealny z półosiami lub bez. Legnica, tel. 
0606/68-30-86 •
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 704 ccm : dach. klapa tylna, 
zderzak, błotniki tylne, lampy tylne, reflektor lewy, chłodnica, 
moduł, koła, deska rozdz., szyby, lusterka, podnośnik szyb, 
zbiornik paliwa, wlew paliwa, głowica, półoś, wahacze, przekł. 
kierownicy, kolumna McPhersona, części silnika oraz ćwiartka 
lewa. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r . : maska, zderzaki, drzwi, błotni
ki, lampy, chłodnica, wzmocnienie czołowe, filtr powietrza, po
krywa tylna, kierownica, fotel tylny, katalizator, pompa wodna. 
Wrocław, tel. 0601/8347-50
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO: oblachowanie, oświetlenie, 
zderzaki, zawieszenie, przekładnia kierownicza. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04 
FIAT CROMA, 2000 ccm : skrzynia biegów, klapa bagażnika, 
maska silnika, podnośnik szyby el. prawy i lewy, lusterka el., 
konsda. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT CROMA : drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15.0601/79-30-54
FIAT CROMA: drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, ukł. wyde
chowy pompa wspomagania, wyposażenia wnętrza, szyby i 
inne. Świebodzin, tel. 068/382-27-22 
FIAT CROMA: McPhersony kpi. przednie i tylne, • 500 zl. Wro
cław, tel. 0605/65-06-14
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA, 1987 r., 2000 ccm : różne części z demontażu. 
Opole, tel. 077/421-14-27
FIAT CROMA. 1988 r., 2000 ccm, benzyna : 2 wałki rozrządu, 
aparat zapłonowy, kolektor ssący paliwa. Oleśnica, tel. 
071/31445-29 po godz. 18
FIAT CROMA. 1989 r.. 2500 ccm : skrzynia biegów, zderzak 
przedni, tylna pokrywa z szybą, pompa wtryskowa, listwa kie
rownicza. Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
FIAT CROMA, 1991 r„ 2500 ccm, turbo D : tłoki, blok, pompa 
wtryskowa, miska olejowa, sprzęgło, pompa klimatyzacji, chłod
nica oleju, chłodnica powietrza, półoś długa, alternator' zwrot
nica z piastą. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
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FIAT DUCATO. 2500 ccm, TDi : rozrusznik, półosie, inlerco-
oler, - 250 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19-
FIAT DUCATO : błotnik tylny lewy z nadkolem, nowy model, -
400 z l Głogów, tel. 0606/38-64-75
FIAT DUCATO, 2500 ćcm, diesel: pompa wtryskowa,'skrzynia
biegów (5) do silnika 1900 diesel Jelcz-Laskowiće, tel.
071/381 -20-11,0502/41-58-40 ..
FIAT DUCATO, 2400 ccm, diesel: .części skrzyni biegów, kor- 
bowody, blok, tłoki. Kiełczów, tel. 071/398-84-01 
FIAT DUCATO : oblachowanie, oświetlenie, zderzak, atrapa, 
przednie zawieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9 
-17.0608/41-76-04
FIAT DUCATO: różne części mechaniczne i blacharskie. Wał
brzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89 
FIAT DUCATO do 1994 r : wieniec kda zamachowego/nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica Gzęściowo uzbrojo
na, - 200, zł. Wrodaw, tel. 0501/10-9545 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TD : skrzynia biegów (5), -1.600 żł. 
Wrodaw, tel. 0503/99-07-05.
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: głowica, - 500 zł. Wrocław, 
tel 0602/17-27-14
FIAT DUCATO. drzwi, zawieszenie, resory, nagrzewnica i inne. 
Wrodaw, tel. 0601/79-08-31
FIAT DUCATO :reflektor prawy, • 100 zl. Wrocław, tel. 
071/361-52-50 0601/55-2045
FIAT DUCATO. 1979/80 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, 
głowica, tłoki, wał korbowy, rozrusznik, pompa vacum, części 
skrzyni biegów. Chojnów, tel. 076/818-17-45, 818-12-27, 
0603/07-36-38
FIAT DUCATO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie, skrzy
nia biegów, drzwi, chłodnica, nagrzewnica, zegary. Wałbrzych, • 
teł. 0603/53-31-20'
FIAT DUCATO, 1989 r . : McPherson, zaciski ham., hak, wahacz 
prawy, ściana grodziowa, kda. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 
0603/83-75-08

NAPRAWA K0MPUTER0W
wyłączanie immobilizer^

FIAT, RENAULT, VW i INNE 
Wrocław, tel. 0-602 318 411
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FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika i skrzyni 
Jjiegów,-zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, ter. 074/84?-87-99, 
0603/93-52-50 - ” **  *
FIAT DUCATO, 199H, 2500 ccrfi. turbo D : części silnika, blok 
z tłokami, wał korbowy, przekładnia kier., wspomaganie, pom
pa wtrysku. Jelenia Góra, tel. 075/767-88-66, 0603/58-46-78 
FIAT DUCATO. 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik, - 3.500 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FIAT DUCATO,' 1992 r., 140 tys. kmi 2500 ccm, turbo D : silnik, 
części do silnika 1.9 D. Głogów, tel. 0601/18-67-66, 
0600/16-48-72 ....
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tyś. km, 1900 Ccm, diesel: silnik na 

,części. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 .
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel: głowica, rozrusznik, 
chłodnica, skrzynia biegów. Pieńsk, tel. -075/778-62-81, 
0606/43-36-31
FIAT DUCATO. 1995 r., 2500 ćcm D, TD: wal korbowy,.głowica, 
części silnika, rozrusznik, alternator. Opole, tel. 0602/64-61-72 
FIAT DUCATO, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm,-diesel: silnik + 
pompa wtryskowa, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-25-41 
FIAT DUCATO, 1995 r . : ćwiartka prawa przednia. Ząbkowice 
śląskie, tel. 074/815-45-34 po godz. 17 
FIAT DUCATO, 1996 r . : silnik 2.5 D, skrzynia biegów i inne. 
Lubań, tel. 0607/65-83-28
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, diesel: zderzak przedni • 
300 zł, rozrusznik • 400 zł. Opole, tel. 0606/67-73-67 
FIAT DUCATO, 1999 r. 2.8 TDi, 2.5 TDi: silniki kpi., fabrycznie 
nowe, bez przebiegu, na paletach, z dokumentacją. Wrocław, 
teł. 071/342-19-70.0601/74-19-45 
FIAT DUCATO, 1999 r„ 2800 ccm, TDi: maski, reflektory, skrzy
nia biegów, silnik, dach maks. długi do wersji .14* oraz boki. 
Zielona Góra. tel. 0503/37-45-51 
FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, 1997 r.. 2500 ccm, TD i: 
wózki, wahacze, zwrotnice, McPhersony, półosie, drzwi przed
nie kompletne, tylne kompletne, do wersji niskiej, osie tylne 
kompletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FIAT DUCATO, IVEGO : rozrusznik, stan b. dobry, do silnika
2,5 D - 210 zł. Namysłów, teł. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO, PEUGEOT J5 ,1991 r . : fotel przedni, podwójny, 
ciemna derma, zagłówki, stan b. dobry, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
.071/398-14-64,0605/07-02-06.
FIAT FIORINO, 1300 ccm, diesel: różne części, • 500 zł. Wro
cław, tel. 0602/48-14-68
FIAT MAREA WEEKEND : klapa tylna z szybą. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT MAREA SEDAN, KOMBI: drzwi kompletne, wózki, waha
cze, półosie, zwrotnice, McPhersony. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
FIAT PALIO: pokrywa silnika, klapa tylna, szyba drzwi prawych 
tylnych + osprzęt. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, 1999 r . : zderzak. Jankowice, teł. 071/311*76-55 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r . : klapa tylna. Oborniki-Śłąskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PALIO* SIENA i  drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, 
ośwtefleme, uzbrojenie drzwi lewych i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PALIO, SIENA, 1999 r... 1600 ccm, benzyna : wózki, wa
hacze, McPhersony, półosie, listwy kierownicze, stabilizatory, 
zwrotnice, osie tylne kompletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
FIAT PANDA, 900 ccm : różne części. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-94-76.0604/86-50-60
FIAT PANDA: szyba tylna, lampy przednie i tylne. Nowa Ruda, 
tel. 0609/39-51-67
FIAT PANDA, 1988 r„ FIRE: lampy przednie i tylne, aparat za-

M k o
PRZEGUBY, POŁOSIE NAPĘDOWE

do wszystkich typów aut 
Wrocław, ul. Zgodna 4 

tel. 341-41-67. 0-601 73 29 01 J
PP983460

FIAT SEICENTO: mech. i Wach. - od 10 zl „  lei. 0601/17-09-56 
FIAT SEICENTO: zawieszenie tylne, nowe, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/329*26-61 wewn. 67
FIAT SEICENTO: lampy, kierunkowskazy białe, zderzaki, błot
niki, podłużnica prawa, chłodnica, lusterka, fotel prawy, osprzęt 
silnika, przekładnia kierownicy,: zawieszenie, ukł. wydechowy, 
nagrzewnica, licznik, przełączniki, listwy zewn. i inne. Wrocław, 
teł. 071/396-35-76, 0601/78-42-20 
FIAT SEICENTO SPORTING : lampy, kierunkowskazy białe 
zderzaki, stabilizator, przekładnia kierownicza, szyby reg. el 
zawieszenie Abarth, obrotomierz, felgi aluminiowe. Wrocław, tel 
0603/40-50-15
FIAT SEICENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie czok) 
we, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, białe kierunkowska 
zyi przekł. kierownicy, wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby 
półka tylna, siedzenia tylne, pasy przednie i tylne, czarne, czer 
wone, zderzaki, felgi listwy boczne, komputery. Wrocław, tel 
'0607/41-52-06
FIAT SEICENTO: zderzak przedni, wentylator, reflektor prawy 
z kierunkowskazem. Wrocław, tel. 0601773-20-98 
FIAT SEICENTO, 900 ccm: zderzak tylny, elementy zawiesze
nia, plastiki, przełączniki wnętrza, rozrusznik, alternator, modu
ły! części silnika, osprzęt silnika, licznik, lampy, kierownica, pasy, 
nagrzewnica, zbiorniczki, inne części. Wrocław, teł. 
0600/66-31-05
FIAT SEICENTO : drzwi przednie • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 1998 r . : maska, zderzaki, drzwi, błotniki, lam
py, chłodnica, wzmocnienie czołowe, filtr powietrza, pokrywa 
tylna, kierownica, fotel tylny, katalizator, pompa wodna. Wro
cław, tel. 0601/83-47-50
FIAT SEICENTO, 2001 r . : podnośniki szyb, na korbkę, 2 szt, - 
100 zl. Opole. tel. 0604/85-47-03 
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, dach, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0503/74*80-58 
FIAT SIENA, 1998 r . : maska, zderzaki, drzwi, błotniki, lampy, 
halogeny, wzmocnienie czołowe, pokrywa tylna, zwrotnica lewa, 
wahacze, grill, chłodnica, filtr powietrza, kierunkowskazy, wen
tylator, lampa tylna prawa. Wrocław, tel. .0601/88-47-50 
FIAT SIENA, 2000 r . ; wnętrze Hotele, blok silnika 1,2, głowica 

,1 .2 , osprzęt silnika 1,2, rozrusznik, alternator, półoś, amortyza
tory tylne, tapicerka, drzwi. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FIAT SIENA, PALI0 1200,1600 ccm 16V: części mechaniczne 
i blacharskie, poduszka pow., plastiki, fotele, głowice kpi., 
osprzęt silnika, koła + kołpaki, nagrzewnice, wiele innych, moż
liwa wysyłka., tel. 0603/10-18-70, 0607/82-62-71 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1991 r. : maska, reflektor lewy, klapa 
tylna (do kombi), zderzaki tylne oraz silnik (1400 ccm, oclony). 
Opole, tel. 0601/71-67-25
FIAT TEMPRA, TIPO : komputery typu Bosch 0280 000713 i 
Bosch 0280 000714, moduły zapłonów itp. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
FIAT TEMPRA, TIPO, UNO : oblachowanie, oświetlenie, zde
rzaki, zawieszenie, atrapy, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9 - 17,0608/41-76-04

SPAWANIE PLASTIKU
W -w , u l. Łęczycka 20  Tel. 373-53-34 opoi25S3

plonu, pompa paliwa, linka sprzęgła, pasek klinowy i inne czę
ści, - 200 zl. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
FIAT PUNTO II, 1200 ccm: drzwi kierowcy, instalacja, plastiki, 
tapicerki, osprzęt silnika, wspomaganie (2 szt.), kołpaki, tylne 
lampy, lewa półoś, lusterka, możliwa wysyłka., tel. 
0603/10-18-70
FIAT PUNTO: sprzęgło, pompa wodna, wahacze i amortyzato
ry przednie, tanio. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-58-86, 
0605/29-20-79
FIAT PUNTO: maska silnika nowa, - 280 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/746-24-92,0604/21-86-49
FIAT PUNTO : maski, drzwi, zderzaki, klapa tylna, reflektory. 
Lubin, tel. 0502/63-02-35
FIAT PUNTO: tylna belka, nagrzewnica, kolumna kierownicza, 
przednia kołyska, stacyjka, wzmocnienie czołowe, podłużnica, 
dach, tylne ćwiartki i lampy, inne. Strzegom, tel 0607/04-07-78 
FIAT PUNTO : błotnik prawy (przedni), wentylator + obudowa, 
kierunkowskaz prawy (przedni), zderzak tylny. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 w. 187.
FIAT PUNTO: pasy bezwładnościowe, pirotechniczne. Wrocław, 
tel. 071/364-19-24
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO: reflektory, zderzak, kierunkowskazy, wzmocnie
nie, belka pod chłodnicę, błotniki. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO 75,1996 r. 3-drzwiowy: ćwiartka przednia lewa, 
błotniki tylne, światła tylne, szyby, lusterka, wahacze tylne, ko
lumna kierów., siedzenia, tapicerki, plastiki i inne. Ostrów Wlkp., 
tel. 0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm : tył nadwozia do modelu
3-drzwiowego, głowica, czujniki, podnośniki el. szyb'przednich, 
amortyzatory, bś tylna, fotele, szyberdach, piasta lewa, sprzę
gło, rozrusznik, klapa tylna, wkład lusterka lewego, pasy tylne, 
pompa paliwa, zbiornik paliwa i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49
FIAT PUNTO, 1998 r . : maska, zderzaki, drzwi, błotniki, lampy, 
halogeny, wzmocnienie czołowe, pokrywa tylna, zwrotnica lewa, 
wahacze, grill, chłodnica, filtr powietrza, kierunkowskazy, wen
tylator, lampa tylna prawa. Wrocław, teł. 0601/83-47-50 
FIAT PUNTO il, 2000 r., 1200 ccm, V 8 : sonda Lambda, korpus 
przepustnicy, czujnik temperatury cieczy, głowica cylindrów, 
sprzęgło kpi. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/14-19-10 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm 1900 TD, 3 i 5-drżwiowy: 
maska, drzwi kompletne, klapy tylne kompletne, dach, osie tyl
ne kompletne, deska, fotele, plastiki, zwrotnice, półosie, McPher
sony, listwy kierownicze, lampa tylna, układ wydechowy. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FIAT PUNTO, TIPO, UNO. 1994/96 r., 1400 ccm : części silni
ka, nowe, wal korbowy, tłoki kpi., głowica, wałek rozrządu, pompa 
oleju, miska, aparat zapłonu, moduł Digiplex 2 i inne nowe czę
ści. Świdnica, tel. 074/858-98-11,0605/92-26-49 
FIAT REGATA: przednie i tylne zawieszenie, półosie, rozrusz
nik, alternator, ukł. wydechowy, maska, klapa, przednie i tylne 
lampy, pompa hamulcowa. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
FIAT REGATA. 1985 r.. 1300 ccm: wszystkie części z demon
tażu, instalacja gazowa. Wrocław, tel. 071/341-50-11 
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica.kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FIAT RITMO silnik 1600. • 500 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-42 
FIAT RITMO, 1980/86 r.: różne części. Opole, teł. 077/421-14-27 
FIAT RITMO, 1986 r., 1400 ccm, benzyna : silnik ze skrzynią 
biegów i inne. Bolesławiec, tel. 075/736-96-68 
FIAT SCUDO, 1999 r . : głowica, wal korbowy, tłoki i inne. Gło
gów, tel. 0601/18-67-66,0600/16-48-72 
FIAT SEICENTO: reflektory, lampy tylne, zderzak przedni i tyl
ny, lusterka boczne, białe kierunkowskazy, obrotomierz, chłod
nica. .. tel. 0605/26-44-57

FIAT TIPO, 1400 ccm: centralka wtrysku, cewka, czujnik obro
tów, zegary, katalizator, drzwi tylne kpi., belka tylna, kołyska, 
pompa ham., serwo, sprzęgło, zbiornik paliwa, skrzynia biegów, 
stan b. dobry, tanio. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/14-19-10
FIAT TIPO: wszystkie części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT TIPO, 1600 ccm, benzyna: silnik • oclony. Wałbrzych, tel. 
0607/53-81-60
FIAT TIPO: dwie przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
FIAT TIPO : maska silnika, błotniki przednie. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
FIAT TIPO : tłumik końcowy z rurą łączącą (oryginalny). Wro
cław, tel. 071/328-10-00
FIAT TIPO : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, 
tel. 071/357-59-92
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtryskowa 
TDi'. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1989 r |  170 tys. km : silnik + osprzęt. - 1.500 zł. 
Wleń, tel. 075/713-62-64
FIAT TIPO, 1990. r . : silnik oclony, kolumny McPhersona, pół- 
osie, tylne zawieszenie, przełączniki i inne części. Ljjbań, tel. 
075/721 -52-31,0604/56-15-28
FIAT TIPO, 1991 r . : część tylna nadwozia, zawieszenie tylne, 
plastiki wnętrza nadwozia i inne części'. Brzeg, tel. 
077/416-39-16
FIAT TIPO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: głowica, 2 wałki, pom
pa wody, rozrusznik, zbiornik paliwa, nagrzewnica, drzwi pra
we, półosie, wahacze, szyba tylna, silniczek wycieraczek, sta
cyjka. licznik, docisk sprzęgła. Kłodzko, tel. 074/868-78-91 
FIAT TIPO, 1993 r„ 1400 ccm : drzwi, błotniki tylne, wahacze, 
piasty, sprężyny, zaciski ham., licznik, konsola, tapicerki, na
grzewnica, silniczek, kaseta biegów, tłumik środkowy, cewka 
zapłonowa, pompa ham. + serwo, części silnika. Wrocław, tęl. 
0600/66-31-05
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm: chłodnica, pompa wody i inne. 
Kalisz, tel. 062/752-02-02
FIAT TIPO, 1996 r . : reflektor przedni prawy (Carello),. reflektor 
przedni lewy oraz zamek pokrywy silnika. Wrocław, tel: 
0602/34-65-79
FIAT TIPO, TEMPRA : listwa kierownicza ze wspomaganiem - 
400 zł; Fiat Croma, 2500 ccm, TD: pompa wtryskowa • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FIAT TIPO, TEMPRA, 1994 r„ 1400 ccm : silnik oclony, zawie
szenie tylne, zawieszenie przednie, drzwi, klapa tylna, • 400 zł. 
Rynorcice, tel. 071/326-04-77
FIAT TIPO, TEMPRA. 1994 r. 1400, 1600: drzwi, klapa tylna, 
silnik oclony, zderzak, serwo, belka tylna, skrzynia biegów. Wro
cław. tel. 071/342-31-22
FIAT TIPO, UNO, 1992 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
FIATULYSSE, SCUDO: oblachowanie, zderzaki, zawieszenie, 
atrapy. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9 - 17, 
0608/41-76-04
FIAT UNO 75: szyberdach z szybą i żaluzją na korbkę, • 250 zł. 
Brzeg. tel. 0502/16-16-57
FIAT UNO, 1400 ccm: pompa ham., centralka wtrysku, cewka, 
czujnik obrotów, zegary, pasy, sprzęgło, kolumny McPhersona, 
ukł. wydechowy, zaciski ham., plastiki, skrzynia biegów, stan b. 
dobry, tanio. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyski^, tel. 0604/14-19-10 
FIAT UNO, 1000 ccm, 1500 ccm : silnik, inne części. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO, 1300 ccm : tylna część nadwozia, szyby boczne, 
elementy tapicerki, silnik, ukl. wydechowy, zawieszenia, części 
silnika 1.4 ies, nowe, moduł zapłonowy Med 433 M i inne, nowe 
i używane. Świdnica, tel. 074/858-98-11,0605/92-26-49
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FIAT UNO. 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrocław, tpl. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1984/86 r . : drzwi lewe. dach, zawieszenia, ćwiartki, 
szyby i inne. Kalisz, tel. 062/752-02*02 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel: drzwi, szybki tylne, roz
rusznik, pompa wtryskowa, korbowody, chłodnica i inne. Lubin, 
tel. 076/749-75-46
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrocławskie, tel. 071/^12-53-41.
FIAT UNO, 1986 r., 1700.ccm, diesel: różne części z rozbiórki. 
Legnica, tel. 0503/98-00-25
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : różne części. Wro
cław, tel. 071/349-26-54
FIAT UNO, 1987 r . : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1988 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów (5) i inne, stan b. dobry, gwarancja. Wrocław, tel. 
0608/81-10-02
FIAT UNO, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: części mechaniczne i 
blacharskie. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
FIAT UNO, 1989 r . : drzwi do modelu 4-drzwiowego, komputer 
do silnika 1.41, szyby. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel: silnik, -1.800 zł. Oława, 
tel. 071/313-48-63
FIAT UNO, 1989/99 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
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. : tylny zderzak, • 150 zl. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
FIAT UNO, 1990 r. 3-drzwiowy: różne części z rozbiórką Nowo
grodziec, tel. 0601/92-97-29
FIAT UNO, 1992 r„ 1500 ccm : osprzęt silnika, zawieszenie 
przednie, półosie, ukł. wydechowy, amortyzatory tylne, szyby. 
Baranowice. tel. 071 /316-86-07 
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, 1994/95 r., 1700 ccm, diesel: wal korbowy z panew
kami, tłoki, korbowody, koło rozrządu, podstawa pompy wtry
skowej. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ćcm 1400 ccm. wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk: elementy silnika, osprzęt, 
zawieszenia, instalacja, komputer i inne części mechaniczne, 
ćwiartki tylne do modelu 4-drzwiowego -120 zł/szt. Racibórz, 
tel. 0604/81-68-01
FIAT UNO, 1996 r . : różne Gzęści z demontażu. Wrocław, tel. 

.0601/71-69-78
FIAT UNO, 1999 r . : błotnik prawy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1999 r., benzyna: skrzynia biegów z półosiami. Le
gnica, tel. 0602/23-11-56
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FORD: silnik 1.8Di 2.3D, oclone, stan b. dobry. Pyskowice, gm.
Gliwice, tei. 032/233-23-00.0606/34-02-98
FORD, 1600 ccm, diesel : głowica, • 500 zł. Wrocław, tel.
0602/17-27-14
FORD, 1982/01 r . : skrzynie biegów manualne i automatyczne, 
części do skrzyń, do.różnych modeli. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD, 1990 r., 1100 ccm, 1400 ccm, 1600 ccm: silnik oclony i 
inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
FORD CAPRI, 1974/86 r„ 1.6, 2.0, 2.3, 2.8 : części i osprzęt 
silników, przekł. kierownicy - 220 zł, wały napędowe - 220 • 280 
zl, McPhersony -130 zł/szt., stabilizatory • 100 zl, belka pod 
silnik • 90 zł, wahacze, lampy, spoilery -120 - 450 zl. gażniki, 
aparaty zapłonu, moduły i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD CARGO, 1981 r. : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wal, felgi 16", przekl. kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór części do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
FORD ESCORT: różne części., tel. 0501/49-51-35 .
FORD ESCORT stary model: różne części. Brochocin, gm. Cie
płowody. tel. 074/810-31 -68,0603/87-02-77 
FORD ESCORT: poszerzenia przednie dolne - 30 zł, włącznik 
dmuchawy, 3*stopniowy • 25 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
FORD ESCORT RS 16V : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 151, do małej 
naprawy, - 150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-56-02, 
0601/88-12-76
FORD ESCORT : różne części. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0603/55-73-74
FORD ESCORT : felgi aluminiowe 195/65 R14, 5-ramienne 
gwiazdy z nacięciami, opony Uniroyal The Rain Type, jak nowe,
7 mm, -1.200 zł. Kluczbork, tel. 0604/25-97-99 
FORD ESCORT hak holoniczy oryginalny, z inst. elektryczną 
prod. niemieckiej. Kłodzko, tel. 074/867-82-78,0608/50*70-19 
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 (oclone, 
gwarancja). Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18, 
0601/78-25-72
FORD ESCORT, 1300 ccm, 1400 ccm, 1600 ccm: silniki, inne
części. Leszno, tel. 0601/75-56-60
FORD ESCORT : silnik 1.1 CVH, - 250 zl. Olszyna, tel.
0609/29-03-54
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice. tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCORT: aparat zapłonowy, kompletny, felga aluminio
wa 15", do wersji XR3i albo RS. Świdnica, tel. 0600/35-86-17 
FORD ESCORT : silnik T600 ccm diesel, na części, skrzynia 
biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD ESCORT : zderzak tylny + maska. Wtoclaw, lei. 
0605/54-31-79,0607/61-69-16
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tei: 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, 1977 r . : maska, szyba przednia, szyba tylna i
szyby boczne. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67
FORD ESCORT, 1980/83 r. : różne części. Nysa, tel.
0601/63-46-53 .
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm: części silnika. Jaroszów, 
gm. Strzegom, tel. 074/855-82-57 
FORD ESCORT, 1983 r.: fotele, szyby, chłodnica, skrzynia bie
gów (5) uszkodzona, reflektory prawe, lampa tylna i inne, od 50 
zł. Miękinia, tel. 071/317-80-15 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów, 
drzwi, szyba przednia, chłodnica, zawieszenia, gaźnik, rozrusz
nik. Bolesławiec, tel. 0609/20-82-20 \
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (4), czę
ści silnika, blok silnika z dokumentami. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-80-07, 0607/52-56-95 
FORD ESCORT, 1984 r., 130 tys. km: silnik z wtryskiem 1600'- 
300 zł, 2 skrzynie biegów (5) • po 200 zł, alum. felgi białe • 200 
zł i inne części mech. Szprotawa, tel. 0607/51-52-57 - 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm: tylna część nadwozia, kla
pa tylna i światła, tapicerka, stacyjka z kluczykiem, łapy, alter
nator. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 0605/91-04-65 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm : gażnik po regeneracji, 
chłodnica po regeneracji lub cały silnik - 600 zł. Opole, tel. 
0605/60-26-78
FORD ESCORT CABRIO, 1985/90r., 1600 ccm, XR3i:osprzęt 
silnika, skrzynia biegów'(5), zawieszenia, części mechaniczne, 
części blacharki, drzwi, szyby, lampy, inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT, 1986/90 r . : rozruszniki, alternatory, tarcze ♦ 
dociski sprzęgła, osprzęt silnika 1.8 D, półosie, elementy za
wieszenia, lampy tylne, lusterka, chłodnica 1.3, elementy bla- - 
charki, półka tylna, hak, nagrzewnica, elementy wnętrza, silnik
1.6 XR3, komputery, szyby ater. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: alternator - 60 zł, 
stacyjka - 60 zł, głowica - 300 zł, pompa wtryskowa • 90 zł, 
chłodnica • 100 zł, lampy przednie • 50 zł/szt.. lampy tylne • 40 
zł, tapicerka • 40 żł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-46-91
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FORD ESCORT. 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, • 1.700 zl. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik ze skrzynią 
biegów 151, -1.100 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-85 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r„ 1300 ccm: różne części. Trzeb
nica. tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r. : zderzak przedni i tylny, reflektory, 
maska, szyba przednia, wahacze, stabilizator, rozrusznik do 
silnika 1.6D. Opole, tel. 0601/71-67-25 
FORD ESCORT, 1988.r. 1400,1600 ccm, diesel: silniki, skrzy
nia biegów, maska, lampy, drzwi, wzmocnienie czołowe, błotni
ki, piasty, półosie, rozrusznik, sprężyny, serwo, felgi aluminio
we, klapa tylna, tarcza ham., zbiornik paliwa, ukl. wydechowy, 
zawieszenie tylne, głowice. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, 1.400: głowice -120 zł/szt., 
stabilizator z końcówkami -100 zł, przekładnia kierownicza • 
100 zł, drzwi przednie, uzbrojone • 150 zł/szt. Lwówek śląski, 
tel. 0603/93-22-44
FORD ESCORT, 1988 r„ 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), gwarancja • 450 zł, półosie, zwrotnice, przekl. kierownicy, 
kolumny McPhersona, chłodnica, zawieszenie tylne, maska, 
drzwi, lampy, licznik i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53*31*20 
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, 1800 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) z półośką klapa tylna z szybą, pasy, stacyjka, kon
sola z 1985 r., instalacja elektryczna, wahacze, wspomaganie 
z pompą, półosie, zaciski. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
FORD ESCORT, 1988 r„ 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39.
FORD ESCORT, 1989 r. 1.4E, 1.6D: skrzynia biegów - 500 zl', 
osprzęt ailńika, McPhersony • 120 zł i inne. Bolesławiec, tel. 
0501/46-61-20 l
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, ukl. kierowniczy, amortyzatory, roz
rusznik, głowica kpi. i inne. Gromadka, woj. legnickie, teł. 
0606747-11-90,0604/78-33-32
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm,: wszystkie części (drzwi, 
klapa tylna, zbiornik paliwa, lampy, ukl. paliwowy, ukł. chłodze
nia, silnik kpi.). Wrocław, tel. 07-1/354-21-86 
FORD ESCORT, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, E F i: drzwi, 
klapa tylna, silnik, skrzynia biegów 151, zawieszenia, lampy, 
konsola, licznik, lusterka, pompa paliwowa. Jelenia Góra, teł. 
0603/20-49-17
FORD ESCORT, 1989 r . : dużo części mechanicznych i bla
charskich. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-80-07, 
0607/52-56-95
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., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1990 r . : silnik 1.8 D, zawieszenie, części bla
charki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 
FORD ESCORT, 1990 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna i skrzy
nia biegów (5), silnik, stan*!). dobry, - 1.000 zl. Ruszów, gm. 
Węgliniec, tel. 075/771^43-73
FORD ESCORT. 1990 r.. 1900 ccm, benzyna: wszystkie części 
do wersji amerykańskiej. Szczepanów, tel. 071/317-49-73 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm: klapa przednia, drzwi, ze
gary, elementy silnika, skrzynia biegów (5), koło kierownicy, lam
py tylne; Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FORD ESCORT, 1991 r . : drzwi tylne, lampy tylne, słupek pra
wy. amortyzatory, półoś prawa, klapa tylna, szyberdach, zbior
nik paliwa i inne. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm. 16V 3-drzwiowy: elementy 
blacharki i mechaniczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 .
FORD ESCORT, 1992 r., 1600 ccm: klapa tylna, maska, szyba,

FORD ESCORT, FIESTA, 1992 1800. ccm. turbo 0 :  bagnet,
pompa oleju, kójektofffi^iitflKiCtoiektorwydeęh., koła roz
rządu. Spy <3*wa,tel. 071/313-35-12 - v  
FORD ESCORT, FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 18O0 ccm, diesel 
: silnik, skrzynia biegów (5), po odprawie celnej, stan idealny,- 
.2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62*40 
FORD ESCORT, ORION, 1986 r., 1600 ccm, diesel: amortyza
tory przednie Monroe, nowe, 2 szt, - 220 zl. Wrocław, tel. 
372-64*11 rano
FORD ESCORT, SIERRA : różne części, osprzęt silnika. Wo* 
łów, tel. 071/389-65-86
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczn iki 1980-2000 r.: 
lampy, re flek to ry , kierunkowskazy, halogeny, 
a tra p y , zd e rz a k i, c h ło d n ic e , b la c h y  itp . 
„REG-PLAST” , Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87*35 81012791

FORD FIESTA: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD FIESTA. 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 151, do ma
łej naprawy, • 150 zl. Jelenia Góra, tel. 075/642-56-02, 
0601/88-12-76
FORD FIESTA 1.3 E, 1.4 E, 1.6 D, 1.6 i, 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. 1600 ccm, benzyna : silnik, 98 KM, • 800 zł.
Ocice, gm. Bolesławiec, teł. 075/736-10-40
FORD FIESTA : oś tylna,, - 500 zł. Ostrów- Wlkp., lei:
062/593-03-75
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, pół
osie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz. 9-16 
FORD FIESTA : 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, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów.(5) 
- 450 zł. Kąty Wrocławskie, teł. 0607/19-96-31 
FORD FIESTA. 1986 r., 96 tys. km, 1100 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (4), gwarancja -100 zł, alternator, rozrusznik,_pół- 
osie, zawieszenie, stacyjka, przełączniki-świateł; szyby tylne. 

_  WałbrzycMeł. 0603753-31 -20 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, czę
ści karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1988 r. : reflektory, kierunkowskazy, atrapa. 
Wrocław, tel. 0605/96-09-45
FORD FIESTA, 1989/96 r. : maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, drzwi, fote
le + kanapa, konsola, zbiornik paliwa, nagrzewanica, zderzaki, 
lampy, skrzynia biegów, listwa kierownicza, ukl. wydechowy, 
komputer i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna : części silijika, 
monowtrysk -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 pra
we), plastiki, półosie, rozrusznik, amortyzatory. Złotoryja, tel. 
076/878-16-59,0604/85-41-36
FORD FIESTA, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18 .
FORD FIESTA, 1993 r., 72 tys. km, 1100 ccm : silnik - 350 zl, 
skrzynia biegów (5) - 300 zl, zawieszenie przednie i tylne - 200 
zł, drzwi prawe - 70 zł, amortyzatory - 50 zł zderzak tylny - 50 
zł, maska przednia i tylna i inne Bratoszów 41, tel. 
0606/30-17-47
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm 3-drzwiowy: zawieszenia, lu
sterka, osprzęt silnika, nagrzewnica, poduszki silnika i inne. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
FORD FIESTA. 1994 r. : alternator, rozrusznik, serwo. dach. 
zawieszenie przednie i tylne i inne. Wrocław, tel. 071/329-21-76, 
0603/07-66-72
FORD FIESTA, 1995 r. :. lampa tylna lewa. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-45
FORD FIESTA. 1996/00 r. poj. 1.3E. 1.8D: wahacze, stabiliza
tor, piasty, docisk hamulców, podpora silnika (sanie), ukl. kie
rowniczy, serwo hamulcowe, silniczek wycieraczek, deska
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karoseria (3-drzwiowy), zbiorniczek wyrównawczy, wody, fotele 
Recaro, kpi. + tapicerka i inne. Lubin, tel. 0603/04-19-15 
FORD ESCORT, 1992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów (5). oś tylna, drzwi. Bolesławiec, teł.. 
0601/56-40-24
FORD ESCORT CLX, 1992 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk : 
silnik, skrzynia biegów, drzwi, ćwiartka, komputerr zawieszenie 
przednie i tylne, fotele, zderzak, lampy, dach. całe wnętrze, inne 
z demontażu. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
FORD ESCORT. 1992 r., 2000 ccm, 16V 3-drzwiowy: błotniki, 
konsola, sanki, tył nadwozia, szyby, szyba czołowa, el. luster
ka, skrzynia biegów, ospraęt silnika, komputer, tylne lampy i 
inne. Legnica, tel. 0604/96-97-52 
FORD ESCORT, 1992 r., DOHC 1400-1600: silniki, skrzynie bie
gów, wzmocnienie czołowe, drzwi, maska, błotniki, chłodnica, 
nadkola, lampy, klapa tylna, zawieszenie tylne i przednie, 
osprzęt silnika, pompa paliwa, ukł. wydechowy, przekł. kierow
nicy, piasty, półosie, tarcze hamulcowe. Wojcieszów, woj. jele
niogórskie, tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: różne części. 
Lubin, tel, 0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, tapicer
ka drzwi, amortyzator przedni, błotniki przednie, lampa tylna, 
szyba drzwiowa lewa. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 
( 5 ) . całości lub na części, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-75 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Trzeb
nica, tel. 0602/68-90-83 .
FORD ESCORT, 1994 r.,’ 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy: zderzak 
tylny, tłumik, konsola, kierownica, licznik, szyby boczne, waha
cze, półosie, piasty, tarcze, stabilizator tylny, zbiornik paliwa, 
przednie fotele, pasy bezwł., dach, ćwiartki i inne. Wrocław, tel. 
0604/36-35-30 . .
FORD ESCORT, 1994/95 r . : poduszka pow. kierowcy, - 430 zł. 
Wałbrzych, te l 074/842-28-58,0602/35-61-24 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD ESCORT, 1995 r., 1400 ccm: skrzynia biegów (5). Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm. TD i: turbina, pompa wod
na, pokrywa zaworów, koło zamachowe. Lwówek śl., tel. 
075/782-47.-50
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, TDI: turbina, pompa wod
na i olejowa, wtryski, przewody, pokrywa zaworów, koło zama
chowe, kolektor. Lwówek śląski, tel. 075/782-47-50 
FORD ESCORT, 1996 r., 1600 ccm, 16V Zetec: drzwi przednie 
lewe, drzwi tylne prawe, drzwi tylne lewe (kombi), skrzynia bie
gów na części. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0603/59-74-09 
FORD ESCORT, 1996 r. : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : pompa 
wtryskowa, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy, maska, zde
rzaki, ćwiartka, ścianka przednia, błotniki, drzwi, oś tylna na 
resorach, katalizator, alternator, poduszki silnika. Gromadka, 
tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORDvESCORT, 1998 r.. 1600 ccm, ZETEC : obudowa filtra 
pow., zderzaki przednie i tylne, ścianka tylna nowa do kombi, 
okular tylny nowy, błotniki przednie, lampy tylne, drzwi, progi 
oryginalne, nowe. Lubin, teł. 0601/42-28-54 
FORD ESCORT CABRIO, 1998 r . : dach, ćwiartka lewa tylna, 
teleskopy tylne. Świdnica, tel. 074/853-01-64 
FORD ESCORT, FIESTA;silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (lOOO^cm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41

rozdz., drzwi prawe, lusterka, komputery, chłodnica z wentyla
torem, rozrusznik, sprzęgło z dociskiem. Złotoryja, tel. 
0604/85-41-36
FORD FIESTA, 1997 r . : zderzak przedni, stan idealny - 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-72-77
FORD FIESTA, 1997 r. : zderzak tylny 100 zl. Wrocław, tel. 
0501/44-86-13
FORD FIESTA, 1998 r„ 30 tys. km. 1300 ccm, ENDURO : ko
lumny McPhersona prawe, wahacz lewy, sprzęgło z dociskiem, 
amortyzatory tylne, lampy pod silnik. Jawor, tel. 0609/65-29-93 
FORD FIESTA, 1998 r . : maska. Siechnice, tet/071/311-54-13 
w g. 9-17,0608/41-76-04
FORD FIESTA, 1998 r. : reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1998 r., 1250 ccm: ukł. kierowniczy, chłodnica, 
deska rozdzielcza, zegary, tapicerka, pompa ABS, tylne drzwi i 
amortyzatory. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17

h FORD FIESTA, 1999 r . : błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, SCORPIO. 1988/90 r., benzyna : częći używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS, 2001 r . : zderzak tylny, lampa przednia prawa. 
Wrocław, tel. 0501/44-86-13
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY: roleta bagażnika, siatka grodziowa. Wrocław, 
tel. 0603/30-61-42
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm: błotniki, drzwi, chłodnica, 
ława. wzmocnienie, szyby, klimatyzacja, lusterka, półosie, za
wieszenia, skrzynia biegów, plastiki, dach i inne. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
FORD GALAXY, 2000 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia bie
gów (5). zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, 
tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dacho
we i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZD E R Z A K I - LAM 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 
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LICZNIKI ELEKTRONICZNE
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fcW r o c ł a w Ł t e l .^ 0 - 6 0 2  3 1 8 4 1 1 J
FORD GRANADA: szyba drzwi przednich lewych • 40 zł. Głu
chołazy, tel. 0601/55-99-47
FORD GRANADA. 1980/852 .0 , 2.8 : części i osprzęt silni
ków, wał napędowy • 200 zł, przekł. kierownicy - 220 zi, maska 
-100 zl, drzwi 90 zł/szt., most tylny - 250 zł, półosie, piasty - 50 
zł, zaciski - 50 • 100 zł/szt., amortyzatory tylne - 50 zł/szt., roz
ruszniki • 80 - 120-zł. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD GRANADA, 1982 r., 2100 ccm, diesel: głowica, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-17-86 po godz. 16 
FORD KA : różne drobne części. Bielawa, tel. 074/833-02-15 
po godz. 16
FORD KA : reflektory, maska, zawieszenie przednie i tylne. 
Trzebnica, tel. 071/312-54-64 .
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOMC, drzwi i inne. Prusi
ce. tel. 071/312-54*33 po godz. 15,0601/79-30-54

CHŁODNICE 
SAMOCHODOWE 
DO WSZYSTKICH  

MODELI AUT
£ nabijanie klimatyzacji 

na miejscu i  u klienta 
5 S ie c h n ic e , ul. O p o ls k a  4  

W arsztaty . R abaty, 
te l. 0 -602  4 5 7  7 1 5  - ch ło d n ic e  
tel. 0-502 90-27-23 - klimatyzacje

FORD MONDEO KOMBI : amortyzatory przednie, sprawne 
(80%) -150 zł/parę. Syców, tel. 062/782-81 -70 
FORD MONDEO : poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
parapet, taśma, sensor, licznik, przełączniki pod kierownicę, 
roleta bagażnika (kombi), półka tylna (model 5-drzwiowy). Oła
wa, woj. wrocławskie, tel. 0604/85-40-04 
FORD MONDEO KOMBI : kpi. tylne i przednie zawieszenie^ 
przednie drzwi, prawy błotnik. Świdnica, teł’ 0601/50-40-54, 
074/856-98-15/fax
FORD MONDEO . różne części blacharskie i mechaniczne. 
Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
FORD MONDEO, 2000 ccm: skrzynia biegów, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FORD MONDEO, 1993 r . : atrapa zderzaka przedniego - 40 zł, 
kierunkowskaz lewy, biały - 35 zł, elektryka lampy lewej, lampa 
prawa (uszk. uchwyty) lub sam klosz - 60 zl. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, 16V: głowica, ABS, drzwi - 
tylne, szyby, poduszki silnika, łapy, fotele, osprzęt silnika, dach, 
ćwiartki i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD MONDEO, 1993/95 r. poj. 1800-2000 cęm, drzwi przed
nie i tylne, klapa tylna, ABS, wspomaganie, lampy tylne i inne. 
Jaworzyna Śląska, tel. 0608/87-80-82 
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica. tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, Zetec: alternator, fotele, 
szyby boczne, mechanizm wycieraczek, licznik, kolektory, zbior
niczki, linki, zamek maski, obudowa filtra pow., odsysacz opa
rów benzyny Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
FORD MONDEO, 1994/00 r., 1800 ccm, turbo D : maska, zde
rzaki, lampy, wahacze tylne do kombi, drzwi, atrapa, pompa 
wtryskowa. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r„ 70 tys. km, 1800 ccm, 16V:

FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 Ccm, diesel: wszystkie części 
silnika. Głuszyca, tel. 074/880-91-37,0604/84-98-02 :
FORD SCORPIO, 1986/92 r . : klapa z szybą i wycieraczką, drzwi 
tylne, pompa wspom. kier., poduszka silnika, szyby drzwiowe, 
regulator biegu jałowego, komputer i pompa ABS. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, OHC : drzwi kpi., szyby, 
lampy, fotele kpi., zawieszenie przednie i tylne, most z półosia- 
mi, piasty, McPhersony, zaciski hamulcowe, głowica, pompa 
wspomagania, pompa hamulcowa z ABS-em, komputery, zde
rzaki. Radwanice k. Głogowa, tel. 0605/34-91-47 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm: drzwi, lampy, maska, kla
pa, fotele, przełączniki kierownicy, stacyjka, nagrzewanica, 
most, skrzynia biegów, amortyzatory, sprężyny; licznik, konso
la, kierownica, ukl. ABS, półosie, wał i inne. Dzierżoniów, tel. 
0608/70-64-85,0503/09-95-45
FORD SCORPIO, 1987 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD SCORPIO, 1988 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, EFI: silnik, 
stan b. dobry • 1.000 zł + 400 zł cło, drzwi, szyby, zawieszenie, 
chłodnica, alternator, rozrusznik, komputer. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2000 ccm. benzyna : elementy 
silnika, zawieszenia, lampy, chłodnice, plastiki, zegary, szyby, 
inne części. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik oclony, skrzynia 
biegów, elem. zawieszenia, lampy, lusterka, drzwi, tylna klapa. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
FORD SCORPIO Ghia, 1989 r.,: zderzak przedni, stan b. dobry 
lub zamienię na RM samochodowy. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FORD SCORPIO, 1989 r., V6 2000,2900: silniki, skrzynie bie
gów, drzwi, zawieszenia, szyby, hak, lampy, zderzaki, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem, wzmocnienie przednie i tylne, 
błotniki, maska, klapa tylna, kpi. siedzeń, osprzęt silnika, gło
wica DOHC, felgi stalowe i inne. Wojcieszów, tel. 075/751 -23?1t, 
0601/55-36-73 '
FORD SCORPIO, 1989 r., 190 tys. km. V6 2.0, 2.9: wszystkie 
części z demontażu, drzwi, maska, klimatyzacja, tapicerka skó- 
rzana, zawieszenia, skrzynia biegów (5). Wołów, tei. 
071/389-33-15
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : różne części. Zielona 
Góra. tel. 0601/55-16-76
FORD SCORPIO, 1990 r., 160 tys. km,.2000 ccm, wtrysk : sil
nik, skrzynia biegów i inńe, • 1.500 zl. Legnica, tel. 
0503/70-67-17
FORD SCORPIO, 1990 r . : klamki drzwiowe, komputer wtrysku, 
lampą 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. Le
gnica, tel. 0606/68-30-86
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r„ 2000 ccm. DOHC : szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków *  sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. pa
sów bezpieczeństwa, sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model przej
ściowy: pompa wspomagania, serwo, pompa ABS, komputer 
ABS, komputer wtrysku, wał pędny, zawieszenie tylne kpi., ko
lumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, 
zbiornik paliwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1992 r . : pompa wtryskowa, zaciski hamulco
we tylne i inne części. Wrocław, tel. 0501/13-56-09 
FORD SCORPIO, 1992 r . : lampy, chłodnica klimatyzacji, ele
menty wnętrza. Wrocław, tel. 0502/93-47-65 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r„ V6 2.0-2.9: silniki, skrzynie 
biegów, głowica DOHC, drzwi, zawieszenia, kolumna kierowni
cza ze wspomnaganiem, zbiornik paliwa, felgi stalowe i alumi
niowe, konsola, błotniki przednie i tylne. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11,0601/55-36-73

| Naprawa rozruszników i alternatorów
i Radwanice, ul. M. Reja 10, tel. 071/311-75-35,0-501 59 68 89

osprzęt silnika, rozrusznik, klapa tylna, błotniki tylne, prawa stro
na drzwi, błotnik prawy, wahacze, amortyzatory i inne. Jawor, 
tel. 0609/65-29-93
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r. : części mechaniczne i bla- 

‘ charskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01 -00 
FORD MONDEO, 1995 r . : wahacze, wózek, McPhersony, sta
bilizator. Smardzów, tel. 071/314-38-54.398-33-5.1 
FORD MONDEO, 1995.r.: konsola środkowa i inne elementy 
tapicerki, -190 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
FORD MONDEO, 1996 r., 40 tys. km : skrzynia biegów • 2.500 
zł, błotnik tylny lewy (do modelu 5-drzwiowego), wzmocnienie 
przednie oraz próg prawy i lewy z słupkiem. Legnica, tel. 
0607/71-97-13
FORD MONDEO SEDAN, 1996 r., 1800 ccm, 1600 ccm, 16V:
różne części, zawieszenia, ćwiartki, skrzynia biegów, inne, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/33-73-92
FORD MONDEO. 1998 r . : kolumna McPhersona. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
FORD MONDEO KOMBI, 1998/00 r . : plastiki tylnej klapy w ko
lorze fioletowym, listwa progowa tylna, narożnik lewy z żacze- 
pem na roletę. Wrocław, tel. 0604/81-68-93 
FORD ORION: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD ORION, 1600 ccm, diesel: nie używane przednie tarcze 
hamulcowe - 50 zl/szt. Sobótka, tel. 071/316-24-09 
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : klapa, drzwi, kie
rownica, tylna szyba ogrzewana, lusterka, lampy tylne. Wał
brzych. tel. 0603/53-31-20
FORD PROBE I, II : różne części. Lubań Śląski, tel. 
0602/12-78-40
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE : błotnik prawy, nowy model. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
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 innych 
części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
O  FORD PROBE, 1992 r., 2200 ccm, turbo  : siln ik, 

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

FORD PROBE, 19941 , 2000 ccm : szyby, dach, ćwiartki, za
wieszenia, skrzynia biegów, dużo innych części. Zielona Góra, 
tel. 0607/70-70-38 .
FORD PROBE. 1995 r., 2000 ccm, DOHC: błotnik, drzwi dach, 
klapa tylna + spoiler, zawieszenia i inne części z demontażu. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05
FORD PROBE, 1996 r.: podsufitka, felgi aluminiowe 17" (gwiaz
dy), nadkola plastikowe. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
FORD SCORPIO : różne części z demontażu, silnik, skrzynia 
biegów. ABS. elementy blacharki - od 10 zł. Pęcherzew, tel. 
063/214-10-21.0609/59-27-48
FORD SCORPIO, 2900 ccm, 24V: silnik, skrzynia biegów auto
matyczna. Pyskowice, gm. Gliwice, teł. 032/233-23-00,, 
0606/34-02-98
FORD SCORPIO : zderzak tylny + maska. Wrocław, tel. 
0605/54-31 -79,0607/61 6
FORD SCORPIO KOMBI : roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
FORD SCORPIO: blok silnika, wał korbowy ♦ tłoki i korbowody. 
Żórawina, tel. 071/311-49-92
FORD SCORPIO. 1985 r.. 2800 ccm, V6 : silnik, stan b. dobry. 
Oława. tel. 0609/29-06'-37
FORD SCORPIO, 1986 r . : różne części mechaniczne^ blachar
skie z demontażu. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 -

ROK ZAŁ. 1975

FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2900 ccm, benzyna ^kierun
kowskazy przednie (białe), klapa tylna z szybą ogrzewaną, pom
pa ABS, wspomaganie kier. z zaworem redukcyjnym, hak, skrzy
nia biegów automatic, listwy ozdobne • szerokie, tarcze ham. 
przednie i tylne, sprężyny tylne, komputery do silnika 2.9i. Wro
cław. tel. 0604/68-71-95
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 cęm, V6 : głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Groblice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r  : poduszki pow., McPhersón 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podlużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r . : inst. elektr., głowica tylnego mostu, 
półosie, licznik, pompa wsp., alternator, plastiki wnętrza, osło
na licznika, schowek, komputery. Sobótka, tel. 071/390-34-35, 
0601/72-40-04
FORD SCORPIO, SIERRA 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne -150 
zi. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD SIERRA, 2300 ccm: silnik, skrzynia biegów i inne. 58-521 
Czernica 122, gm. Jeżów Sudecki, woj. jeleniogórskie.
FORD SIERRA: czujnik poziomu paliwa • 70 zl. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: koło zamachowe, 2 szt, 
docisk sprzęgła, 2 szt. - po 200 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0607/19-96-31
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FORD SIERRA : drzwi • 150 zl, pokrywa bagażnika -150 zł, 
pokrywa silnika - 180 zl, dach • 200 zł. Kluczbork, tel. 
0602/59-11-69
FORD SIERRA 1800-2000 ccm, benzyna: silniki, skrzynie bie
gów (5), lampy, szyby, zawieszenia (oclone, gwarancja). Legni
ca, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18,0601/78-25-72 
FORD SIERRA, 1100 ccm, 1300 ccm: silniki, inne części. Lesz
no, tel. 0603/77-52-88
FORD SIERRA: maska, klapa, lampy, elementy wnętrza, szy
berdach, zawieszenia, skrzynia biegów, drzwi/szyby i inne. 
Lubomierz, woj. jeleniogórskie, tel. 0504/75-33-06 
FORD SIERRA,: maska, klapa tylna, lampy, elementy wnętrza, 
zawieszenia, szyberdach, drzwi przednie i tylne, szyby i inne. 
Lubomierz, woj. jeleniogórskie, lei. 0502/10-23-25 
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderzaki, 
stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/37-17-08
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5). Nysa. tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA: maska, reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w g. 9-17,0608/41-76-04
FORD SIERRA, 1600 ccm: silnik, • 600 zł. św. Katarzyna, tel. 
071/311-65-07

FORD SIERRA: zderzak tylny nowego typu, silnik 1600 ccm^w 
całości lub na części. Wałbrzych, tel. 074/841-19-10 
FORD SIERRA, 230Ó ccrh, diesel: silnik, części silnika, skrzy
nia biegów, wszystkie części z demontażu. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna : silnik po remoncie kapi
talnym (przebieg 3 tys. km), • 500 zl. Wałbrzych! tel. 
0609/29-08-59
FORD SIERRA: chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przednie, 
drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy zawie
szenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD SIERRA, 2000 ccm, OHC: pompa wspomagania ukł. kie
rowniczego • 200 zł; Ford Mondeo, 1800 ccm, TD: docisk i tar
cza sprzęgła - 250 zl. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
FORD SIERRA : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 2000 ccm,: dach, ćwiartki przednie, zawiesze
nia i inne. Ziębice, tei. 074/819-08-87, 0600/57-51-85 
FORD SIERRA, 1983 r, 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją, - 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r . : różne z demontażu (wnętrze, tylny 
lewy błotnik, wersja 5-drzwiowa). Legnica, tel. 0604/40-56-33 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel,: elementy blachar-. 
ki, szyby, zawieszenie przednie, most tylny i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 076/842-53-99
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: pompa wtryskowa • 
300 zł, głowica - 300 zł, osprzęt silnika, zawieszenie przednie. 
Głogów, tel. 076/834-15-29 }
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
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 r., 2300 ccm, diesel,: silnik w b. dobrym 
stanie - 1.1 Od zł, most, drzwi x 4, klapa, maska, części mecha
niczne i blacharskie, kola, bak i inne. Świebodzice, tel. 
074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
FORD SIERRA, 1985/91 r . . lampy, mosty, zawieszenia, drzwi, 
wnętrze GMiA, konsola, elektronika (2,0 EFI), plastiki,' nadwo
zia, błotniki, maski, inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA, 1986 r . : klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wal napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierownP- 
cza, kolumny McPhersona przednie; tarcze ham., lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe • zewnętrzne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm: tylny most, przednia i tylna 
lampa i inne. Bolesławiec, tel. 0602/73-52-34 
FORD SIERRA, 1986 r . : drzwi - komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe • 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi • 100 zi/kpl., listwa kier. bez wspomaga
nia -100 zł, drążek reakcyjny • 60 zl, lampy tylne - 40 zl/szt. 
Lubin, teł. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna : zawieszenie tyl
ne z mostem, stan b. dobry - 150 zl. Świebodzice, tel. 
0601/14-69-85
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Trzeb
nica. teł. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r. poj. 1600-2000 ccm: alternator, aparat 
zapłonowy, moduły zapłonu, drzwi, klapa tylna z szybą i wycie
raczką, części skrzyni biegów, części silników, lampy tylne, 
wahacze tylne, hak, felgi, bębny, zaciski hamulcowe, most, pla
stiki wnętrza, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm: głowice, tłoki z korbowoda- 
mi, wał korbowodowy, blok, pompa oleju, paliwa, wody, alterna
tor, stabilizator, kolektor wtrysku, dach + słupki, silniczek wy
cieraczek przednich i tylnych, światła tylne, szyba tylna prawa, 
tylne drzwi lewe do kombi. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 
0605/91-04-65
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, w całości 
lub na części, skrzynia biegów, maska, lampy, drzwi, klapa tyl
na, rozrusznik, alternator, most, wał, półosie, lusterka, stacyjka 
i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, tylny 
most.z półośkami, amortyzatory, linki, tylna lewa ćwiartka, po
dłużnica (prawa i lewa), grill, maska lampy, blok silnika z tłoka
mi, korbowodami i wałem do silnika 2.0 benzyna, ABS, most, 
wahacze. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r„ 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne 
i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1987 r.^ lampy przednie, 5 szt. • 60 zł/szt., 
lampy tylne - 25 zl/szt. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SIERRA, 1987 r. poj. 1600-2300 ccm diesel: drzwi, most 
tylny, elementy zawieszenia, nagrzewnica, klapa tylna, elementy 
tapicerki. Wałbrzych, tel. 074/844-99-71 
FORD SIERRA KOMBI, 1987/89 r„ 2000 ccm : drzwi, zbiornik 
paliwa, belka pod silnik, chłodnica, kolektor ssący kpi., pompa 
paliwa, wentylator, refl., lampy tylne i inne. Legnica, tel. 
076/855-26-03
FORD SIERRA, 1987/90 r., 1.6,2.0: kolektor ssący EFI + wtry
ski • 150 zł, przekł. kierownicy, po remoncie • 220 zł, wał napę
dowy - 200 zl. główka tylnego mostu • 260 zl, półosie - 90 zł/szt., 
lampy -120 zł, komputery - 200. zł, moduły • 110 zł, piasty - 50 
zł/śzt., alternatory, rozruszn. Wrocław, teł. 0601/94-54-20 

. FORD.SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna 5-drzwiowy, kom
bi: silnik, skrzynia biegów, most tylny, wahacze, amortyzatory, 
maska, stacyjka, błotniki, szyby, drzwi, klapa tylna, zderzaki i 

' inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25,.0603/67-61-05 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: zawiesze
nie przednie, wal -100 zł, most tylny - 300 zł, dach z szyberda- 
chem • 250 Zł, szyby, błotniki, drzwi (4 szt.) • 100 zł/sżt., klapa 
tylna -100 zł, zderzak przedni -150 zł, zderzak tylny -.100 zl, 
maska zwygłuszeniem -150 zł, reflektory. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-18-01
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna prawa, 
klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r., 126 tys. km, 1800 ccm, benzyna: sil
nik oclony, skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm: głowice, tłoki z korbowoda
mi, wał korbowodowy, blok, pompa oleju, paliwa, wody, alterna
tor, stabilizator, kolektor wtrysku, dach + słupki, silniczek wy
cieraczek przedni i tylny, światła tylne, szyba tylna prawa, tylne 
drzwi lewe do kombi. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 
0605/91-04-65
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: wał napę
dowy, most, półosie, przednia maska, silniczek wycieraczek, 
przednia część nadwozia z błotnikami w b. dobrym stanie, gło
wica, gażnik, konsola, licznik, przekładnia kierownicza. Wał
brzych, teł. 0603/53-31-20
FORD SIERRA, 1988 r. :silnik OHC 2.0 EFI, ABS, centralny 
zamek, wał napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrocław, tel. 
071/342-76-70,341-36-70
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, elem. 
zawieszenia, lampy, lusterka, komputer, szyby, elem. blacharki 
i inne części. Lubań. tel. 075/721 -52-31, 0604/56-15-28 .. 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r . : silnik 2.0 EFi, zawieszenie tyl
ne, drzwi, tapicerka, klapa tylna, most tylny, inne. Opole, tel. 
077/457-81-15
FORD SIERRA KOMBI. 1989 r., 110 tys. km, 2000 ccm: wszyst
kie części. Opole, tel. 0603/99-73-26 
FORD SIERRA, 1989 r.,: klapa bagażnika, siedzenia, most tyl
ny, zawieszenia, tapicerka, pompa hamulcowa, plastiki, serwo, 
chłodnica nagrzewnicy. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
FORD SIERRA, 1990 r . ; silnik, oclony, skrzynia biegów i inne. 
Brenno, tel. 065/549-42-72
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: różne części. Trzeb
nica, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
FORD SIERRA KOMBI. 1990 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, klapa tylna, rozrusznik, alternator, wahacze 
tylne, most. belka, ukł. wydechowy i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
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FORD SIERRA SEDAN. 1991 r., 2000 ccm, OHC : kolektory, 
zawieszenia, przekł. kierownicy, most tylny, bębny, tarcze i  za
ciski hamulcowe, piasty, serwo, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, szyby, lusterka, drzwi, kierunkowskazy. kl?pa bagażnika, 
lampy tylne, grill, felgi, kokpit, stacyjka i inne. Legnica, tel. 
0607/37-55-76
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : zawieszenie przed
nie i tylne, skrzynia biegów (5), cewka, alternator, rozrusznik, 
drzwi, most, wał, fotele, kokpit  ̂komputer, inne. Legnica, tel. 
0605/65-62-32
FORD SIERRA, 1991 r . : drzwi, szyby, kolumna kierownicy, na
grzewnica, wahacze tylne, plastikowe nadkola, kołpaki, kierów-, 
nica, poduszki pod silnik. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FORD SIERRA, 1991 r;, 1800 ccm, diesel i 2000 ccm E: różne 
części, także do Forda Scorpio. Wrocław, tel. 071/311-76*55 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC: klapa tylna z szybą 
i spoił erem - .100 zl, wał napędowy - 80 zł, wentylator z obudo
wą -100 zl. szyby • 40 zl/szt. podłużnica - 50 zł, blok silnika, z 
kpi. dokumentacją - 200 zł, deska rozdz. • 50 zł, lusterka • 80 zł, 
pompa wspomagania • 100 zł. Wrocław, tel. 071/364-21-96 
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 . : drzwi, błotniki, klapa, ćwiartki przód, 
światła, zawieszenie. Gryfów Śląski, tel. 075/781 -24-22 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
: silnik oclony -1.800 zł, skrzynia biegów • 350 zł, drzwi, szyby. 
Lubin, tel. 0608/49-10-23
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : kolektor wydecho
wy, sprężyna przedniego zawieszenia (kolor czerwony, żółty, 
fioletowy). Oława. tel. 071/313-35-12 
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r., 2000 ccm. DOHC: silnik, skrzy
nia biegów (5). drzwi, zawieszenia, szyby, kpi. siedzeń i tapice- 
rek, konsola, głowica, błotniki, lampy, wzmocnienie przednie, 
maska, wał, hak, nadkola, klapa tylna, licznik, zbiornik paliwa, 
relingi dachowe i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11! 
0601/55-36-73
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r . : części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO stare modele: różne części. Brocho- 
cin, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 cćm. EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, SCORPIO, 1989 r.. 2000 ccm, wtrysk, OHC : 
kpi. ukł. zasilania do wtrysku z przepływomierzem powietrza, 
kolektor wydechowy, sonda Lambda, aparat zapł. Legnica, tel. 
076/854-54-63,0604/14-67-71 ..

FORD TAURUS, 1993 r. : różne części. Siechnice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
FORD TRANSIT : kanapa 3-osobowa z zagłówkami, • 400 zł. 
Borek Strzeliński 100, tel. 071/393-05-35 '
FORD TRANSIT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa i wtry-
skiwacze. Kiełczów, tel. 071/398-84-01
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna; silnik, skrzynia biegów,
inne. Leszno, tel. 0603/77-52-88
FORD TRANSIT. 2500 ccm: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FORD TRANSIT: szyba boczna, trójkątna, - 70 zł. Wrocław, tel.
0501/17-93-77'
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia ,bie-
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gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo f  -pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekl. kierownicy. Wrocław, lei. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, za
wieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wal napędowy, 
pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01,0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1980 r.,'1 .6,2.01, benzyna ..silnik, amortyza
tory, kierunkowskazy, elem. plastikowe, zegary, drążki kier., 
chłodnica, hak, szyby, rozrusznik, przednie zawieszenie, przekł. 
kierownicy (na części) i inne. Wrocław, tel. 071 /349-43-07, 
0503/94-24-88
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : wkład tylnego 
mostu, tarcze hamulcowe, drążki kierownicze, wał napędowy, 
sprzęgło do diesla. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych części mechanicz-

K L E J E N IE  L A M P  - Z D E R Z A K Ó W , 
SPAWANIE ALUMINIUM IiHifrfclifcltTigElI 
DORABIANIE NIETYPOWYCH ELEMENTÓW

FORD SIERRA, SCORPIO, TRANSIT , ESCORT: komputery 
85GB12A297CC6E21, 85GB12650FA, 88GB12A650CZA, 
88GB12A650CZA, 91AB12A650HA, 89FB12A650BB, 
92AB12A650EB, 92FB12A650FB i inne, moduły zapłonu, gaż- 
niki, aparat zapłonowy, rozruszniki, alternatory. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20.
FORD TAUNUS : lampa tylna lewa, krótka - 30 zł. Głuchołazy, 
tel. 0601/55-99-47,
FORD TAUNUS: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD TAUNUS 1217M : wkłady do reflektorów, okrągłe. Zgo
rzelec, tel. 075/775-11-73
FORD TAUNUS, 1978/82 r„ 1.6,2.0: głowice 200.-. 300 zł, wal
ki rozrządu -110 zl, wahacze (nowe) • 150 zł/szt, wały napędo
we • 200 zł, przekł. kierownicy - 220 zł, sprężyny - 40 zł/szt., 
lampy, maska -110 zl, drzwi, piasty, skrzynie biegów - 250 • 
350 zł, most tylny - 300 zł i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD TAUNUS, 1980 r . : drzwi tylne, sprężyny, klapa tylna + 
szyba, kierownica z kolumną, lampa tylna, reflektor, silnik wy
cieraczek, pompa hamulcowa, tłumik końcowy, szybki boczne 
przednie, liczniki, 2 kola, błotnik lewy nowy, próg prawy, od 20 
zł. Lubin, teł. 0503/54-38-57
FORD TAUNUS KOMBI, 1982 r., 1981 ccm, V6: automatyczna 
skrzynia biegów, silnik i inne cżęści, stan b. dobry i dobry. Wro
cław, tel. 071/342-53-81,0604/32-77-71 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS KOMBI, 1988 r.. 3000 ccm, V6, : rozrusznik, 
alternator, prawie nowe, silnik, szyby, części blacharskie, kli
matyzacja, migacze, tapicerka niebieska, deska rożdz., zawie
szenia, hak hol., wspomaganie, polska dokumentacja i inne 
części z rozbiórki. Świdnica, lei. 074/640-66-01,0601/53-79-53 
FORD TAURUS, 1989 r., 3000 ccm, V6 : głowice, silnik na czę
ści, komputer, inst. elektryczna f  inne. Wrocław, tel. 
0501/12-56-09
FORD TAURUS, 1990 r , 2500 ccm,: elementy blacharki, szy
by, lampy, drzwi i inne. Głubczyce, tel. 077/485-33-90, 
0600/32-62-53

NAPRAW A  
SA M O C H O D O W YC H  

PO M P W O DN YC H  
•  wszystkie typy •  

•  roczna gwarancja •  
Bolesławiec Śl. 

Zakład, ul. Wróblewskiego 4 
czynne od pn. do pt. w godz. 16-20 

tel. 0-601 555 424 
tel. dom. 075/734-17-33

nych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, teł. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
FORDTRANSIT, 1986/95 r . : maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1986/96 r., 2500 ccm, diesel: mosty, skrzynie 
biegów, wały, pompy, elementy blacharki, wtryski, elem. elek
tryczne. Oława, tel. 071/313-38-80 
FORD TRANSIT, 1987 r . : przednia belka i sprężyny, - 60 zl. 
Iłowa. teł. 068/377-41-93
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, bębny, resory, reflektory, lampy tylne, drzwi, szyby, fo
tele, plastiki wnętrza i inne. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
FORDTRANSIT, 1988 r. krótki, niski: nadwozie nieuzbrojone, 
stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel.071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1989 r.; 2500 ccm, diesel: blok silnika, tłoki, 
korbowody, stan b. dobry. Świebodzin, teł. 0601/28-44-49 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm: części silnika, części za
wieszeń, zbiornik paliwa, wał napędowy, wiązki elektryczne, 
felgi, drzwi przednie prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
FORDTRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, • 1.400 
zl. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 i  
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, pojdsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most kpi., resory, 
wahacze, zwrotnice, amortyzatory i inne. Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 0606/47-11-90, 0604/78-33-32 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
wał pędny, alternator, most wzmacniany na sześć szpilek, gło
wica, pompa wtryskowa, szyba czołowa, koła, drzwi tylne oraz 
inne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
FORD TRANSIT, 1992/97 r., 2500 ccm, turbo D : kpi. skrzynia 
biegów (5, alum.), pompa wtryskowa, komputer, drzwi boczne i 
tylne, maska, resory, kpi. przednie zawieszenie, kpi. kola (na 6 
.szpilek*), elem. elektryczne itp. - od 50 zl (możliwość wysyłki). 
Góra, tel. 0601/91-97-74,0501/77-03-81 
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, 1993 r., 80 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
(do wymiany płyta czołowa). Jelenia Góra, tel. 075/753-35-01, 
0601/55-36-79

C Z Ę Ś C I
Z  D E M O N T A Ż U

I m  p o r t  N i e m c y

silniki, skrzynie biegów  
części blacharskie i inne

Mirków, tel. 071/315-10-19
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AMORTYZATORY
KAYABA i inne, do wszystkich aut i

Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16
FORD TRANSU, 1994 r . : osprzęt silnika wzmocnionego (80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + sta
cyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, teleskopy tyl
ne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, wał pędny 
krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0604/68-71-95

te l. 071/789-90-56
h u to  części lo tn ik

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

FORD TRANSIT, 1995 r , 2500 ccm, diesel: rozrusznik, alter
nator, inne. Opole. tel. 077/460-70-59 
FORD TRANSIT, 1995 r . : resory tylne - 450 zł, alternator, de
ska rozdzielcza • 500 zl, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, 
chłodnica, zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, tarGze ha
mulcowe, pompa hamulcowa, serwo. Wrocław, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1996 r . : drzwi, maski, klapy, zawieszenia, gło
wice, pompy, rozrusznik, alternatory, kola, tapicerki, atrapa, 
most, listwy kierownicze, wzmocnienia, zderzaki, kierownica z 
poduszką pow., lusterka. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD TRANSIT, 1996 r . : reflektor lewy i prawy, szyby boczne 
odsuwane, licznik z obrotomierzem, alternator Lukas, tachograf 
Kinzle automatic na 2 kierowców, pompa wtryskowa Lukas - 
Epic do TD (8.5 kW), webasto Thermo-Top 12V, felgi stalowe. 
Opole. tel. 0602/12-89-72
FORD TRANSIT, 1997 r . : silnik 2.5 TDi, skrzynia biegów, wal, 
most, blacharka i inne. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FORD TRANSIT, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, pra
we i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r . : wózki, wahacze, zwrotnice. McPher
sony, stabilizator. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
FORD TRANSIT, 1998 r . : lusterka, stan idealny • 200 zł, resory 
tylne • 850 zl/para, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1999 r., 2500 ccm, diesel: alternator z pompą 
vacum, wahacze, serwo, resory, piasty, zaciski, filtr powietrza. 
Polanica Żdrój, tel. 074/868-10-42, 0607/07-43-04. 
0609/59-02-36
FORD TRANSIT 350M, 2001. r., 2400 ccm, TDi: części mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1995/99 r., 3800 ccm, V6: drzwi lewe, drzwi 
prawe przesuwne, maglownica, pompa wspomagania, zegary, 
zawieszenia, plastiki, inne części. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD WINDSTAR, 1996 r., 3800 ccm, wtrysk : błotnik prawy, 
wzmocnienie zderzaka, zderzaki, drzwi przesuwane, fotele środ
kowe, tarcze kół, zaciski, pompa wspomagania. Wrocław, tel. 
0607/80-08-60
GAZ 53 A : kabina 3-osobowa, nowa, uzbrojona, • 350 zł. Le
gnica, tel. 076/856-39-37
HONDA ACCORD, 1979/83 r.. 1600 ccm : różne części. Zielo
na Góra, tel. 0604/75-81-73
HONDA ACCORD, 1985 r. : silnik 1600 ccm - 700 zl i inne.
Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/27-34-03
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
HONDA ACCORD. 1989/93 r.. 180 tys. km, 2000 ccm. 16V : 
silnik, wszystkie części wnętrza, welurowa tapicerka, konsola i 
inne z 1997 r., zderzak tylny z chromowanym paskiem. Drosz- 
ków, gm. Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDAACCORD, 1990 r., 2200 ccm, beńzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r. : maska. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w g. 9*17,0608/41-76-04 
HONDAACCORD, 1992 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16 .
HONDAACCORD, 1993 r . : zderzak przedni i tylny, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDAACCORD SEDAŃ; 1998 r . : silnik, skrzynia biegów (5); 
lampy, zawieszenie, elementy blacharki, deska rozdz., prawie 
wszystkie części, drzwi, dach, alternator, rozrusznik i inne. Le
gnica, tel. 076/721-87-85
HONDA CIVIC, 1986 r., 1500 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5) i inne. Gryfów SI., tel. 0606/44-15-31 
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V: części z demontażu do 
modelu 4-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
HONDA CIVIC CRX, 1988 r . . reflektory, drzwi, szyby, lampy, 
belka zawieszenia, wahacze, zderzaki, inne części. Wrocław, 
tel. 0603/43-11-78
HONDA CIVIC. 1988/95 r. : elementy instalacji elektrycznej, 
hamulce, zawieszenia, układ wydechowy, sprzęgło, skrzynia 
biegów, tylna klapa, piasty i inne, oprócz blacharki i szyb. Choj
nów, tel. 0608/45-82-31
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm: silnik oclony, zawieszenia, 
drzwi, lampy, tylna klapa i inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
HONDA CMC, 1990 r.: drzwi, klapa tylna z szybą, szyby bocz
ne, alternator, lampy tylne i inne. Oława, tel. 071/303-70-24 
HONDA CMC, 1990 r.. 1300 ccm. 16V : silnik, skrzynia bie
gów, alternator, układ wtryskowy, oryginalne aluminiowe felgi. 
Stawiszyn k. Kalisza, tel. 0604/37-48-59 
HONDA CMC SEDAN, 1991 r„ 1600 ccm, 16V: elementy bla
charki, mechaniczne i elektroniczne oraz silnik i skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
HONDA CMC. 1992 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V: 
kpi. silnik, kupiony w urzędzie celnym, z kpi. dokumentacją, mało 
używany, -1.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
HONDA CMC, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedań). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/98 r . : zderzak przedni i tylny - 80 zł/szt.
Wrocław, tel. 071/349-23-05.0502/55-96-64
HONDA CMC SEDAN, 1994 r„ 1600 ccm, VTi: różne części,

. zawieszenia, ćwiartki, -1.800 zl. Wrocław, tel. 0603/81-21-10 
HONDA CMC, 1995 r. : konsola. Droszków. gm. Zabór, woj. 
zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDA CMC, 1996 r. : zderzak przedni. Wałbrzych, tel. 
0502/23-04-67
HONDA CMC COUPE. 1997 r., 1500 ccm : silnik 1.61. kokpit. 
prawy reflektor, prawa podłużnica, prawa półoś, pompa ham.. 
pompa wspomagania ukł. kier., elem. plastikowe, elem. tapi
cerki, maska, lewe drzwi, lewy reflektor, elem. tylnego zawie
szenia. Opole, tel. 0604/13-37*05 
HONDA CMC COUPE. 1997 r„ 1500 ccm: klimatyzacja. Wro- . 
cław, tel. 0607/83-90-46
HONDA CMC, 1999 r . : maska przednia -150 zł oraz błotnik 
lewy - 50 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 .. 
HONbA CMC, 1999 r . : zderzak. Oława, tel. 0602/8849-71 
HONDA CMC, ACCORD: skrzynia biegów, błotniki, zderzaki. 
Trzebnica, tel. 071/312-54-64
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, TD i: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1990 r.. 1600 ccm :.części silnika. Opole, tel. 
0502/52-07-62
HONDA CRX, 1990 r., 1600 ccm, 16V : dużo części, siloik, 
amortyzatory nowe, itp. Lubin, teł: 0503/03-93-29 
HONDA CRX, 1991 r., 16Ó0 ccm, 16V : różne częściz demon
tażu. Sobótka, tel. 071/316-35-91 po godz. 19. 0504/92-38-68

HONDA CRX, 1992 r., 1600 ccm, 16V : elementy blacharki, 
mechaniczne i elektroniczne, skrzynia biegów, silniki. Zielona 
Góra. teł. 0603/22-86-57
HONDA CRX DEL SOL. 1998 r.. 30 tys. km, 1600 ccm. 16V : 
kolumna kierownicy ze wspomaganiem, rozrusznik, wahacze, 
skrzynia biegów (5), belka przednia pod silnik, przewody wspo
magania, pompa wspomagania, zwrotnice, inne. Leszno, tel. 
0601/75-65-57
HONDA PRELUDE, 1979/83 r., 1600 ccm: różne części. Zielo
na Góra. tel. 0604/75-81-73
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. zderzaki (przedni i tylny) srebr
ne, stan dobry, - 150 zl. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1983&7 r . : lusterka • 30 zł/szt. Sobótka, 
tel. 071/316-24-09
HONDA PRELUDE, 1985 r., 2000 ccm: silnik na części, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, klapy, szyby, szyberdach, in
stalacja, osprzęt silnika, felgi, lampy, siedzenia, tapicerki, licz
nik, obudowa, kierownica, stacyjka + zamki, ukl. kierowniczy 
ze wspomaganiem, błotniki przednie i inne. Racibórz, tel. 
0604/81-68-01
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 12V: tylne szyby, szyba 
przednia lewa, drzwi lewe, tylne lampy, zderzak, maska silnika, 
klapa bagażnika, silnik na części, zawieszenie, siedzenia, chłod
nica i inne. Polkowice, tel. 076/749-33-12 
HONDA PRELUDE, 1988 r., 2000 ccm, 16V : nagrzewnica * 
wentylator, przekl. kierownicy + pompa wspomagania, głowica, 
piasty, wahacz, zaciski hamulcowe, dodsk, alternator, kompu
ter, podnośniki reflektorów, pompa wody, inne. Leszno, tel. 
0601/75-65-57
HONDA PRELUDE, 1989/92 r. : skrzynia biegów (5) do silnik 
F20 A6i, stan b. dobry, rozrusznik, komputery. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20

.A m o r t y z a t o r y ^
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HONDA PRELUDE, 1989/96 r. : komputery 37700-P01-G01 
KGM TLOT 2728, 37820 PM7X04 644303352, 37820 PM 
X80606211640, 3979 SF1043LOT N 0 1108 i inne. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
HONDA PRELUDE, 1993 r. : klimatyzacja. Wrocław, 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 
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40,03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29
HYUNDAI ACCENT : komputer typ HMC 39100 22260, HCM 
3911022260. HMC 391002487 i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
HYUNDAI EXCEL, 1991 r.. 1500 ccm katalizator: silnik, skrzy
nia biegów (5) i automatic, zawieszenia, pdosie, rozrusznik, 
amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy blacharki, dach, 
tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, stacyjka, śdana 
tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25.0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA: wahacze, lampy, zderzak, głowica, deska 
rozdz., skrzynia biegów, przekł. kierownicy, półosie, pompa 
wspomagania, belka silnika, rozrusznik oraz alternator. Wro- - 
daw, tel. 0609/37-27-17
HYUNDAI LANTRA, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, skrzy
nia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, rozrusznik, 
amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy blacharki, dach, 
tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, stacyjka, ściana 
tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25.0603/67-61-05 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, skrzynia 
biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, rozrusznik, amor
tyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy blacharki, dach, tapi
cerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, stacyjka, ściana tyl
na, lampy i inne. Legnicai tel. 0600/24-10-25. 0603/67-61-05 
HYUNDAI PONY, 1994 r., 63 tys. km, 1500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5). gwarancja • 600 zł, półosie, zwrotnice, tarcze 
hamulcowe, McPhersony, komputer typ HMC 3910024871. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
HYUNDAI PONY, LANTRA, 1992 r., 1500 ccm: silnik komplet
ny, sprowadzony z Niemiec, stan dobry, -1.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 0601/88-14^62
HYUNDAI S-COUPE. 1991 r.. 1500 ccm katalizator: silnik, skrzy
nia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, rozrusznik, 
amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy blacharki, dach, 
tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, stacyjka, ściana 
tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61 -05 
HYUNDAI SONATA, 1989/93 t ,  2000 ccm, benzyna : zawie
szenie przednie, światła przednie do wersji USA, światła tylne, 
drzwi lewe tylne, szyby, zamki, stacyjka, maska, chłodnica, pół
osie, zderzak przedni, ABS, itd. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-02-44,0502/24-54-44
HYUNDAI SONATA. 1990 r . : lampa przednia prawa -180 zł. 
kierunkowskazy przednie - 60 zł/szt., tylne -130 zł/szt., luster-, 
ka -100 zł/szt. Wrodaw. tel. 071/326-02-55 
IFA W50: różne części. Bielany Wrocławskie, teł. 0601/91-27-21 
IFA W50: rozrusznik, atrapa przednia maski, klapa hydraulicz
na (1,21), skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0604/26-10-11 
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, kda, atrapy, głowi
ce, bloczki, wały pędne i inne z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 
0503/09-53-12
ISUZU, 1992 r.. 1500 ccm, diesel: silnik, * 1.400 zł. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU MIDI, 1987 r., 1500 ccm, benzyna: reflektor, atrapa, lu
sterka, zegary, lampy tylne, rozrusznik, alternator, szyba drzwi, 
komputer, filtr powietrza. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo części, różne pojemności, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E. 
2.4 TD, 2.2 E. skrzynie biegów, części silnika 2.2 Td (Trooper), 
tylne mosty, wahacze, części silników i skrzyni biegów, wysyłka 
w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 1987/89 r . : dach, drzwi, zawieszenia, silnik 
na częśd, skrzynia biegów na części, kda, rama, kokpit, roz
rusznik. pdosie, 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, td. 0601/73-12-22 .
ISUZU TROOPER. 1991 r., 2800 ccm, torbo D : różne części - 
od 10 zl. Gduchów. tel. 0602/83-11-55 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, T D i: głowica, pompa 
wtryskowa, sprzęgło i inne. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
IVECO EUROCARGO : most tylny kompletny. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
IVECO : silnik 2500 ccm, diesel, odprawa celna, stan idealny. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-81-70
IVECO DAILY, 2800 ccm, TDi: głowica, turbosprężarka, pompa 
wtryskowa, wal. Zielona Góra. tel. 0601/56-57-30 
MECO DAILY, 1994 r., 2500 ccm. turbo D : chłodnice, skrzynia 
biegów, części silnika, drzwi, maska, zawieszenia i inne. Zielo
na Góra, tel. 0600/54-93-56
IVECO 35-10: maska, błotniki, tylny most, silnik na części, sprzę
gło, wał pędny. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9 • 17, 
0608/41-76-04
IVECO 35-10 : ukl. kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki skręt
ne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
IVECO 35*10,1994 r., 2500 ccm, turbo D : most..części silnika, 
maska', błotniki, drzwi, wał, pas przedni, elementy zawieszenia. 
Siechnice, tel. 071/311*59*42
IVECO 35*10, 35-12, 35-8,40*10,49*10 : zawieszenia przed* 
nie kompletne, móśty tylne, ściany grodziowe, chłodnica, wały
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ZAWORY SILNIKOWE

napędowe, drzwi, filtry powietrza kompletne. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
IVECO 35*12 : skrzynia biegów, • 400 zł. Głuchołazy, tel. 
0606/55-36-11
IVECO 35-12, 1999 r., 2800 ccm, TD i: dach do wersji ,Max*,
tylne drzwi, tylna klapa do dachu. Polanica Zdrój, tel.
074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36
IVECO DAILY, 1999 r. 2.8 TDi, 2.5 TDi: silniki kpi., fabrycznie
nowe, bez przebiegu, na paletach, z dokumentacją. Wrocłąw,
tel. 071/342-19-70. 0601/74-19-45
IVECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19
po godz. 20,0601/05-29-57, 0607/22-36-81
IVECO MAGIRUS: skrzynia biegów, - 500 zł. Nowa Ruda, tel.
0607/18-24-26,0502/20-61-41
IVECO, FIAT: głowica silnika. Trzebnica, td. 0602/68-90-83
JEEP CHEROKEE : różne części. Jelenia Góra. tel.
0609/26-96-78
JEEP CHEROKEE, 1988 r . : centralny zamek, boczki plastiko
we, nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, 
wkłady do zamków, błotnik przedni, szyby tylne boczne, pod
szybie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE: podstawa pod akumulator, oruro- 
wanie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1993/98 r.: kolumna z kierownicą, 
szyby tylne boczne, amortyzatory, wal napędowy, licznik, elem. 

'konsoli, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r.. 5200 ccm: serwo, pedały, 
deska rozdzielcza, klimatyzacja, błotniki przednie, ćwiartka, 
zawiasy, uszczelki, szyby, klamki, fotele, tapicerki, plastiki, pom
pa hamulcowa, instalacja el. Legnica, tel. 0608/08-02-31 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 4000 ccm, benzyna: drzwi 
tylne i przednie, maska, klapa tylna, S2yby, błotniki, zderzaki, 
lampy, zawieszenie, chłodnice, poduszki pow. z sensorami, 
konsola i inne. Lubań, tel. 0600/63-26-50 
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 4700 ccm nowy model: 
części przodu, drzwi prawe (2 szt.), zawieszenie tylne, podusz
ki powietrzne i inne części. Wrocław, tel. 0606/62-65-10

JELCZ 325: nowy stelaż opończy z odeskowaniem, bez plan
deki. - 300 zl. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325,1992 r.,: kabina, stan idealny - 2.000 zl; nowe chłod
nice, 2 szt., sprężarka, skrzynia biegów (5 i 6). kpi. oś (D616 
HL), dużo innych części. Wielowieś, tel. 076/843-27-04 
JELCZ 415, 1988 r., 11000 ccm, diesel : silnik po remoncie, 
most tylny, zawieszenie przednie i tylne, skrzynia biegów (6), 
wał napędowy i inne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/342-06-70 po godz. 18
KAMAZ: oś przednia po regeneracji, szyby drzwiowe, skrzynia 
biegów niekompletna z półbiegami. Wrocław, tel. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65
KAMAZ nowe: pdosie, łożyska, piasty, zawór główny wywrotu, 
sworzeń zwrotnicy, krzyżaki, chłodnica. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88
KAMAZ: silnik po remoncie kapitalnym (z gwarancją). Zielona 
Góra, tel. 068/327-18-09
KAMAZ : nowa plandeka celna - 550 zl, półosie, panewki, pier
ścienie, sworznie, zwrotnica i inne, używane: głowica, korbo* 
wody, kda zębate rozrządu, turbina oleju, mechanizm kier. i 
inne. Żagań, tel. 068/477-56-63,068/478-29-40,0602/19-79-03 
KAMAZ 5511 : silnik bez wału i inne części. Bolesławiec, tel. 
0605/39-47-22
KAMAZ 5511 wywrotka: wkład środkowego mostu 48-zębowy, 
kompletny, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/75-43-31 
KIA BESTA, 1998 r.. 2200 ccm, diesel: różne części. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/93-60-05
KIA PREGIO, 1999 r . : zawieszenia, amortyzatory, piasty, reso
ry i inne części. Zielona Góra, tel. 0607/70-70-38 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA : zderzak przedni kompl., wózek pod silnik, wa
hacz. Trzebnica, tel. 0606/40-03 -̂11 
KOPARKA BIAŁORUŚ: chłodnica, opony ż felgami, nowe i inne 
części, -1.400 zł. Oława. tel. 071/313-29-84, 0602/71-77-58 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilająca, 
tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, pierście
nie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68 
KOPARKA EO : pompa główna, • 1.500 zł. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-48-19
KOPARKA KASTOR P-603 : rozdzielacz, nowy. Wrocław, tel. 
071/357-59-40 #
KOPARKA KM-251 oraz Mazurek: różne części. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-13-27
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JEEP WRANGLER : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
JELCZ: siłownik kipra, resory, chłodnica (315), obudowa sprzę
gła, blok silnika (2 szt.), zderzak przedni ze spoilerem, zawory 
kipra, most starego typu. głowice (turbo), silniki (turbo), 2 szt., 
inst. el., ramy.jnne częśd. Bolechów. tel. 071/313-10-23, 
0605/26-59-78
JELCZ: rozrusznik nowy, prądnica, skrzynia biegów do wywrotki, 
okładziny hamulcowe, krzyżaki na wał, pasy klinowe, węże ci
śnieniowe i inne. Bolesławiec, td. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
JELCZ : blok silnika SW-400, kompresor, pompa wtryskowa, 
plandeka. Bukowiec, gm. Mysłakowice, tel. 075/718-29-40 
JELCZ : felgi • 80 zł, resor tylny - 300 zł, rozrusznik • 200 zł, 
śruby kd przednich (20 szt) + nakrętki i tylnych - 80 zł, okładzi
ny hamulca przednie • 10 zł/szt, 6 korbowodów • 300 zł, wkład 
tylnego mostu, do remontu • 400 zł. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JELCZ: różne części. Legnica, tel. 0601/16-87-69

Amortyzatory AT-KO
NISKIE CENY - DOSTAWA GRATIS 

Wrocław, ul. Braniborska 82 
(teren Centrostalu) O
tel. 359-56-45,8-17, sob. 9-14 OPQ1 ?4n5

JELCZ TURBO: silnik, po naprawie głównej, uzbrojony • 7.500 
zł, blok SW-680, po legalizacji -1.500 zł, most raba, nowy typ, 
po naprawie głównej • 3.000 zł, most, sprawny -1.000 zl, nowy 
dodsk • 500 Zl, nowy drążek - 200 zł, wały napędowe, nowe - 
500 zł i inne. Opole, tel. 077/455-42-76.0602/59-13-90 
JELCZ : drzwi prawe i lewe do kabiny podnoszonej, głowice, 
blok-silnika, sprężarka, miska olejowa, nowa pompa olejowa, 
korbowodyL oś przednia, dodsk i tarcza sprzęgła, felgi, nowe 
tłoki. Wałbrzych, tel 074/840-01-13 po godz. 17.0601/57-20-08 
JELCZ: skrzynia ładunkowa wywrotu z siłownikiem, blok silni
ka SW-40Ó i SW-600, głowice, wał korbowy, ukl. mostu (szyb
ki), sprężarka - od 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ: skrzynia biegów (5) - 500 zł, zbiornik paliwa, poj. 2501
- 200 zł, tachograf • 500 zł, głowica - 500 zl, siodło - 1.000 zł, 
piasty, bębny - 200 zł, komplet do podnoszenia kabiny -1500 zł, 
piasty tylne • 500 zł, wkład mostu • 600 zł, burty • 7 szt. Wał
brzych. tel. 074/841-02-78
JELCZ. SW-680: silnik turbo. Wrocław, tel. 0603/78-20-70 
JELCZ : komplet naprawczy, korbowody, części silnika, most,, 
piasta, półosie, wkład, docisk, obudowa, belka przednia, pom
py, głowica nowa, po remoncie. Wrocław, tel. 071/311-23-99 
JELCZ: pompa wspomagania ukl. kierowniczego, nowa * 350 
zl, nowe regulatory napięcia, pompa wodna po regeneracji, do 
Jelcza 415 - 300 zl, zawory pneumatyczne. Wrocław, tel. 
071/324r24-33,0603/91-49-63
JELCZ : bębny hamulcowe, 2 szt., wały napędowe, pedał ha
mulca i sprzęgła, 4 szt., szyba przednia, zbiornik paliwa, pałąki 
do Jelcza 326, dł. 6.4 m. Wrocław, tel. 071/787-84-19 
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: siedzenie,kierowcy, chłodnica, rozpióraki hamulcowe, 
pedał hamulca, koła. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
JELCZ, SW-680 : silnik, skrzynia biegów. Zawidów, gm. Suli
ków, tel. 075/778-98-48
JELCZ 315 : pióra resora, docisk, krzyżówki, półosie, piasta, 
wałek, sprzęgło, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
JELCZ 315: głowica z dotartymi zawdrami • 550 zł, pompa wtry
skowa, pompa wody, misa dejowa, korbowody, obudowa silni
ka, wał korbowy, nowe pierścienie, tłoki, panewki, końcówki drąż
ków, siłowniki. Żagań, tel. 068/478-29-40. 068/477-56-63, 
0602/19-79-03
JELCZ 315 M, 1981 r . : okładziny hamulcowe, łożyska walka - 
atakującego, alternator, przdącznik pod kierownicę, wszystkie 
przewody paliwowe, wtryskiwacze, synchronizator (2. i 3. bieg), 
belka.skrzyni biegów, wycieraczki, silnik dmuchawy, ogrzewa
nie kabiny. Ziębice, tel. 074/816-11-02 
JELCZ 316: rozrusznik - 300 zl, zbiornik paliwa -150 zł, alter
nator -150 zł, akumulatory • 300 zł, głowica - 500 zł, chłodnica
- 300 zł, skrzynia biegów • 700 zł, pompa wtryskowa - 500 zł. 
nagrzewnica -100 zł i inne. Oleśnica, tel. 071/315-33-04 
JELCZ 317, SW-680 : silnik, skrzynia biegów (5), opony 1.200 
x 2, kda kpi. i inne. Wrocław, tel. 0602/71 -08-06
JELCZ 317, 1981 r. : most tylny z resorami, oś przednia, za
czep do ciągnika siodłowego, skrzynia biegów, szyba przednia. 
Jelenia Góra, tel. 0604/39-50-43

KOPARKA NOBAS: pompa główna, -1.500 zł. Bytom Odrzań
ski, td. 068/388-48-19
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 : ramiona przednie i tyl- 
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., możl. faktura VAT. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA PS-01 : rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, ha
mulce, pompa olejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
KOPARKOŁADOWARKA BIAŁORUŚ rolnicza: różne częśd.
Paszowice, tel. 076/870-10-61 po godz.20
KRAZ: głowice. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-13 pó godz. 17.
0604/50-95-78
KRAZ: dętki, - 200 zl. Wrocław, teł. 0608/70-24-13 
LADA, 1300 ccm : silnik po remonde, pełna dokumentacja • 
500 zToraz innne części. Domasław, tel. 071/311-98-33 
LADA 2107, 2105 : różne częśd z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
LADA NIVA: skrzynia biegów, części mostu tylnego, blok silni
ka 1,6, głowica, pompa olejowa, części blacharskie prawej stro
ny. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
LADA NIVA, 1987 r. : wszystkie części. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
LADA SAMARA, 1300 ccm : głowica • 150 zl, błotnik przedni 
lewy - 60 zł, rozrusznik • 100 zł, wałek rozrządu - 80 zł, wał *  
korbowody -100 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-08-48 
LADA SAMARA : klapa ♦ szyba tylria, - 70 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
LADA SAMARA, 1987/96 r . : wszystkie częśd z rozbiórki, błot
niki przednie i tylne, pas tylny, drzwi prawe i szyby, alternator, 
zawieszenie przednie i części silnika. Kalisz, td. 062/762-17-08 
LADA SAMARA, 1990/92 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, elementy wnętrza, zawieszenia, inne. Opole, tel. 
077/456-21-40
LAbA SAMARA, NIVA: maska, drzwi, szyby, błotniki, skrzynia 
biegów, klapa tylna, zawieszenie i inne. Wrocław, tel. 
071/345-55-66
LANCIA, 1989 r., 1900 ccm, turbo D : silnik z osprzętem, na
części. Wschowa, tel: 060.6/64-50-85
LANCIA BETA COUPE, 1980 r.: klapa przednia, reflektory, ze

gary. przekl. kierownicy, amortyzatory, fotele sportowe. Wrocław, 
tel. 0501/57-31-01
LANCIA DEDRA: maska, atrapa, zawieszenie przednie, lampa 
tylna. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA DEDRA, 1900 ccm, turbo D : silnik kpi., odony, z doku
mentacją, z zawieszeniem, • 3.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69
LANCIA .DELTA, 1992 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, PRISMA. 1986/99 r . : drzwi, maski, 
błotniki, zderzaki, atrapy, reflektory, szyby, części, osprzęt sil
nika, amortyzatory, wahacze, piasty, felgi stalowe i aluminiowe 
14, 15, 16". tapicerka i inne drobne części.,Wrodaw, tel. 
0502/29-21-51
LANCIA LYBRA : błotniki, zawieszenie przednie, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA THEMA : błotniki, reflektor prawy, atrapa. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41*76-04 
LANCIA THEMA : drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, ukl. 
wydechowy, pompa wspomagania, wyposażenia wnętrza, szy
by i inne. Świebodzin, tel. 068/382*27-22 .
LANCIA THEMA : McPhersony kpi. przednie i tylne, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/65-0.6-14
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
wg. 9-17,0608/41-76-04
LIAZ: przystawki skrzyni biegów (nowe), pompy hydrauliczne, 
wałek, kolumna, turbosprężarka, wał korbowy, kompresor, kom
plet naprawczy, elementy skrzyni biegów 1911710/, rozrusznik, 
inne części, możliwa wysyłka. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
LIAZ 110 : skrzynia biegów (10). Strzelin, tel. 071/392-17-41, 
0503/01-39-29
LIAZ : oś przednia, piasty przednie i tylne, obudowa tylnego 
mostu, bębny hamulcowe, kolumna kierownicza, szyby boczne 
i tylne kabiny, szczęki hamulcowe, felgi. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08 
LIAZ: silnik (przebieg 3 tys. km, w b. dobrym stanie), most tyl
ny z resorami - 1.200 zł, głowice - 300 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-50
LIAZ : spoilery, chłodnica, tylny most, bębny, felgi, resory, si
łowniki, docisk i inne. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 
0502/55-96-64
LIAZ 110.020: kabina, przednia oś, tylny most, rama, wały pęd
ne, zderzaki, pompa do podnoszenia kabiny, zbiorniki. Żary, tel, 
0604/17-22-60 - '
LIAZ, 1990 r., turbo : skrzynia biegów, blok silnika, głowice 
uzbrojone, siłownik podnoszenia kabiny i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 076/842-53-99
LUBLIN 3372 : kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne elementy wnę
trza. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
ŁADOWARKA T174 : blok silnika z pompą olejową - 250 zl. 
główny rozdzielacz, części siłowników, pasy klinowe pompy 
(nowe), uszczelki siłowników pionowych i inne. Żagań. tel. 
068/478-29-40,068/477-56-63,0602/19-79-03 
ŁADOWARKA FADROMA L 200, Ł 34: skrzynia biegów, zmien
niki momentu, siłowniki, zawory, rozdzielacze, pompy, felgi, dyfry 
naprawy. Wrocław, tel. 0603/66-85-83 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200 : wkład mostu (6, 7 zębów), 
po remoncie, skrzynia biegów, zmiennik momentu, pompy, roz
dzielacz. Wrodaw, tel. 0604/26-10-11 
O  ŁADOWARKA Ł-1 : skrzynia biegów SB 102, po 

remoncie kapitalnym, - 1.300 zł. 59*323 Miłora- 
dzice 63, tel. 076/844-85-76 84014121

MAGIRUS DEUTZ : różne części do silnika 4-cylindrowego 
Świdnica, tel. 074/853-49-74,0604/80-28-42 
MAGIRUS M 90, 1986 r. : różne części. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87*91*52
MAN : oś tylna podnoszona pneumatycznie, kompletna, roz
staw ramy 80 ćm, • 1.500 zł. Nowa Ruda, teł. 0607/18-24-26, 
0502/20-61-41
MAN 19.372 : sprzęgło, nowe, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/781-37-52
MAZDA, 1984/01 r . : skrzynie biegów manualne i automatycz
ne, częścido skrzyń. Wrocław, tel. 0602/85-03j-45 wgodz. 8-18 
MAZDA 121 : belka przednia-dolna :  40 zł. Głuchdaży,-tel. 
0601/55-99-47
MAZDA 121, 1998 r. : lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 
074/665-04-45
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 . ;•
MAZDA 323 4-drzwiowy: drzwi uzbrojone (4 szt.), szyba tylna, 
pokrywa oraz inne części. Nowa Sól, tel. 068/387-53-16 
MAZDA 323 : klapa tylna, skrzynia biegów, maska przednia. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11

SKLEPY 
CZĘŚCI DÓ AUT 

ZACHODNIO
EUROPEJSKICH , 
oraz NIEZALEŻNE 
SERWISYFORDA

K arF
N O W A  S Ó L  

ul. Głogowska 73  
tel. 0 6 8 /3 8  752 86; 

0 90 / 612  642

P R Z Y B O R Ó W  
ul. Odrzańska 6 
te l. 0 6 0 3 /9 7  60  17

KARPACZ
ul. Wielkopolska 14 
te l. 0 75 / 7 6  161 76  , 

075 / 76  161 7 3

JELENIA GÓRA 
ul. Wrocławska 2A  
tel. 0 7 5 / 75  182 68

BEZPŁATNA wymiana oleju 
BEZPŁATNA badanie amortyzatorów 
BEZPŁATNA dostawa części 
w obrębie 25 Km , przy jednorazowym zakupie 
powyżej 200 zl.

Proponujemy szeroką skalę rabatową, 
fachowe doradztwo. dogodną realizację 
zamówień oraz pomoc w  doborze części.

4  R D  WYSOKAJAKOŚĆ 
r i i s ł c i e c E N Y

* FORD *
Wszechstronny zakres usług-prac 

i mechanicznych samochodów-osobowych 
i dostawczych :
przeglądy , naprawy główne silników,

I skrzyń biegów, remonty m ostów; itd.

Wykonujemy komputerową diagnostykę 
silników oraz innych elementów 
elektronicznych.

P A R TN E R ZY  KARFORD :
*PHU W.RŻANY iil.Orkana 111 
WACBRZYCH, tel.074/ 840 52 03 
•FORD VAB Amsterdam,ul.Chrobrago67 
Zielona Góra, tel. 068/ 325 59 48
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MAZDA 323,1700 ćcm, WB58T: rozTOSznik, silnik w b. dobrym 
stanie, skrzyńł^biegów (na zamóMei^).i37VałbT*ycłT. tel.-. 
0603/53-31-20
MAZDA 323 SEDAN; 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, lampy, 
zderzak tylny i przedni, chłodnica, zawieszenie, przekładnia 
kier., drzwi tylne prawe, maska, klapa tylna, serwo, rozrusznik, 
komputer silnika i inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

AMORTYZATORY
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW 

ZACHODNICH I JAPOŃSKICH 
OP010042 niskie ceny #
OPEL-KRUK W rocław  u l. Litom ska 25  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

MAZDA 323,1981 r . : drzwi kpi., lampy, maska przednia, klapa, 
skrzynia biegów (5), zderzaki, lusterka i inne. Chojnów, tel. 
076/818-65-20
MAZDA 323,1981/84 r., 1500 ccm: chłodnica, skrzynia biegów 
(5), układ wydechowy, osprzęt silnika. Wrocław, tel. 
071/363-23-61,071/788-14-04
MAZDA 323 SEDAN, 1984 r . : zderzak tylny, lampy tylne, sta
cyjka, drzwi tylne lewe. Wałbrzych, tel. 0602/69-36-73 
MAZDA 323, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
głowica, drzwi, lusterka, klapa tylna, zbiornik paliwa, belka tyl
na, konsola i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98.0606/49-34-97 
MAZDA 323,1986/89 r . : wszystkie części z demontażu. Polko
wice. teł. 0503/12-62-42
MAZDA 323,1987 r. : dużo części z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-59
MAZDA 323 KOMBI. 1987 r., 120 tys. km. 1500 ccm, benzyna: 
skrzynia biegów (5), półosie, aparat zapłonowy, alternator, roz
rusznik, zawieszenie przednie i tylne, stacyjka, drzwi, felgi • 30 
zł/szt. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MAZDA 323,1988 r . : drzwi, zawieszenia, dach, skrzynia bie
gów i inne. Kalisz, te). 062/752-02-02 
MAZDA 323 F, 1988/92 r . : silnik, głowice 1.6 i, 1.8 E, osprzęt 
silników, skrzynie biegów, elementy blacharki, felgi aluminiowe 
i stalowe, zawieszenia, szyby, zderzaki, części wnętrza. Wro
cław. tel. 0601/70-57-00
MAZDA 323 GT, 1989/92 r., 1800 ccm : lampy tylne, amortyza
tory tylne, zawieszenie tylne z tarczami. Wałbrzych, teł. 
0602/43-03-24
MAZDA 323,1993 r . : zbiornik paliwa, nagrzewnica, fotele, za
wieszenie (przednie i tylne), licznik, konsola, plastiki, kierowni
ca, katalizator, reflektory, wspomaganie, wentylator chłodnicy, 
lewy przedni błotnik (lekko uszkodzony) i inne części. Zielona 
Góra, tel. 068/325-78-11 po godz. 15.30,0601/72-64-24 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, b ło tn ik i, zawie

szenia tylne i przednie, dach, ćw ia rtk i, b ło tn ik i 
tylne, tapicerka, fe lg i a lum iniowe, drzwi, ch łod
nice, klimatyzacja, s iln ik , skrzynia biegów, wen
ty la to ry , p ro g i. Ś w idn ica , te l. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025371

MAZDA 323,323F, 626, MX-3 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626, 1987/94 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626,200 ccm, 2200, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie, reflektory, drzwi, błotniki. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-41
MAZDA 626 COUPE, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
ści. Brzeg, tel. 0603/50-03-16
MAZDA 626,1982 r . : części nadwozia, podzespołów silnika i 
inne. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
MAZDA 626,1983/87 r . : różne części. Brochocin, gm. Ciepło
wody. tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
MAZDA 626,1983/92 r. wszystkie modele: dużo części'. Wro
cław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 626,1984 r., 130 tys. km, 1600 ccm,: prawie wszystkie
części. Bielawa, tel. 0600/66-66-90
MAZDA 626,1985 r . : różne części z rozbiórki. Raciborowice,
tel. 076/818-96-39, 0503/51-08-36
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia
biegów (5), zawieszenia i inne. Gromadka, woj. legnickie, tel.
0606/47-11-90,0604/78-33-32
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm: skrzynia biegów - 250 zł, roz
rusznik - 70 zł, ćwiartki • 40 zł, drzwi - 40 zł, szyby drzwiowe • 
40 zł, klamki -10 zł, klapa tylna z szybą - 70 zł, listwy drzwiowe 
-10 zł/szt., nagrzewnica • 40 zł, konsola - 30 zł, tapicerka drzwi
• 30 zł i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r . : szyba czołowa -120 zl, drzwi kpi.
• 50 zł, lusterka boczne • 30 zł, klapa tylna • 50 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-48-87,0605/96-55-28

K L O C K I
T O M E X -C  

SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW
LEMAX WROCŁAW 

UL. HUBSKA 52 TEL. 367-66-26. 367-43-59

MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) 
- 350 zł, tylna szyba ogrzewana • 70 zł, serwo + pompa hamul
cowa -100 zł, kpi. kolumna kierownicza z listwą -100 zł, tylna 
klapa - 70 zł, kpi. przednia konsola z licznikami -100 zł. kpi. 
nagrzewnica - 70 zł i różne inne. Trzebnica, tel. 071/312-75^07 
MAZDA 626,1986 r . : drzwi, błotniki, klapa tylna, zbiornik pali
wa, lampy, lusterka, belka tylna, konsola, listwa kierownicy, 
nagrzewanica. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
MAZDA 626,1987 r., 1600 ccm : elementy blacharki, podze
społy mechaniczne i jezdne, silnik w b. dobrym stanie, skrzynia 
biegów (5), tapicerka, skrzynia automatic, silnik 2000 ccm - 
napęd tylny, wał korbowy i inne. Wałbrzych, teł. 074/847-76-72 
MAZDA 626,1987 r. : lampy tylne, lusterka, - 250 zł. Złoty Stok, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/67-46-53 
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm.: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenia, drzwi, klapy, szyby, chłodnica j inne. Jawor, tel. 
0503/29-81-29
MAZDA 626,1988/91 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi lewe, luster
ka, klapa tylna z s.zybą, skrzynia biegów, układ kierowniczy, 
półosie i inne. Wrocław, tel. 0604/48-51 -33 
MAZDA 626, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, gażnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i inne. 
Jelenia Góra. tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1990 r. : klapa tylna, instal. elektr., silnik na części 
(bez głowicy), drzwi tylne. Oława, tel. 0609/29-06-37 
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Trzebni
ca, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1991 r., 2000 cćm : elementy blacharki i mecha
niczne, skrzynia biegów automatyczna, silnik. Zielona Góra, tel. 
0603/22-86-57
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V: różne części z demonta
żu, silnik, skrzynia biegów. Brenno, tel. 065/549-42-72 
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, 16V: katalizator, moduł wtry
sku, elementy zawieszeń, łapa silnika, filtr węglowy, półoś, ko
lektor, wtryski, pasy, serwo hamulcowe i inne. Pieńsk, tel. 
075/778-62-81,0606/43-36-31
MAZDA 626, 1994 r. :szyba czołowa -140 zł;. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-51 .
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm: silnik, inne części. Wilkowice, 
tel. 065/534-13-39
MAZDA 626,1996 r . : części blacharskie, zawieszenia, oświe
tlenie i inne. Wrodaw, tel. 0503/74-80-58

MAZDA 626 I 323 F od 1979 do 1992 r. 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYW ANYCH

SILNIKI, GŁOWICE. OSPRZĘT SILNIKÓW. 
BŁACHARKA, ZAWIESZENIA, ZDERZAKI. LAMPY, g  
SZYBY. FELGI. CZĘŚCI WNĘTRZA I INNE ORAZ §
SKUP SAM0CH0D0W MAZDA |  

PO WYPADKU LUB DO REMONTU °
Wrocław, tel. 0-601 70 57 00

MAZDA 626,1998 r.. 2000 ćcm, turboD: błotnik, wzmocnienie 
czołowe, chłodnica; wentylatory; Lwówek śląś4li,<3$&. 
0608/37-34-77
MAZDA 929,24V, 6*ylindrowy: komputer JE 48189 EIA 3'1036 
BM 760 164000305 i inne el. części. Wałbrzych, teł. 
0603/53-31-20 '
MAZDA 929: maska, drzwi. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MAZDA E2000, E2200: bardzo-duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, •  
0601/55-17-72
MAZDA MX-3,1993 r., 1600 ccm: elementy blacharki i mecha
niczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. Zielona Góra, teł. 
0603/22-86-57
MAZDA MX-5,1993 r., 1600 ccm: prawe lusterko, elem. plasti
kowe, elem. tapicerki, prawe drzwi,' p. podłużnica, silnik, tylna 
lampa (prawa i lewa), tylna klapa, skrzynia bieaów, wal napę
dowy, przednie zawiesz., maska. Opole, tel. 0604/13-37-05 
MAZDA MX-6,1994 r., 2500 ccm: elementy blacharki i mecha
niczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. Zielona Góra, tel. 
0603/22-86-57
MAZDA MX-6,1995 r., 2500 ccm, V6 oraz MX*3: blacharskie i 
mechaniczne, silnikowe, skrzynia biegów, felgi aluminiowe 15*, 
zawieszenia, i inne, cena od 50 zł. Raszyn, tel. 022/72042-53, 
0601/28-5243
MAZDA MX-7,24V, 6-cylindrowy: komputer typ KLOSEGIKLOS 
18 881C. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 <
MAZDA RX-7: różne części. Gorzów Wlkp., tel. 0608/50-89-01 
MAZDA RX-7,1985/91 r . : lampa tylna prawa • 300 zł. książka 
napraw (modele od 1992 r.) • 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-7040
0  MAZDA XEDOS, 2000 ccm, V 6 : skrzynia biegów, 

automatic, Suzuki, poj. 1300 ccm : skrzynia bie
g ów , a u to m a tic . G u b in , te l.  068/359-63-73 
87026171

MAZDA XEDOS 9: reflektor prawy, błotnik przedni prawy z kie
runkowskazem. Zielona Góra, tel. 0600/82-96-17 
MERCEDES, 3800 cćm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES : silniki 2000 D, 2400 D. 3000 D i 2300 benzyna; 
silnik 2400 do busa z 1991 r. Pleszew, tel. 062/742-25-36 
MERCEDES .okularnik*: atrapa przednia (grill). Wrocław, tel. 
0607/48-78-10
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,36443-24 
MERCEDES, 1968/76 r. model 200 i 240: klocki hamulcowe. 
Wrocław, tel. 372-22-86
MERCEDES 115 : drzwi przednie prawe • 50 zl, szyba drzwi 
przednich prawych • 40 zł, mechanizm szyby • 30 zł, zamek • 
20 zł, klamka - 30 zl. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
MERCEDES 115: komputer, zawieszenia, drzwi, lusterka i inne 
części z rozbiórki. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 115: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 115: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES 115: lusterko zewn. prawe -100 zł, sprzęgło -100 
zł, przełącznik kierunkowskazów, zegarek na deskę rozdz., ory
ginalny. Wrpcław, tel. 357-65-83 
MERCEDES 115,123,1978 r., 2200 ccm, diesel: silnik, w cało
ści lub na części oraz inne części z rozbiórki. Bolesławiec, tel. 
075/644-90-37
MERCEDES 115,124: drzwi, maska, klapa, błotniki, zawiesze
nie, światła, części silnika 2.0D-2.8D, tłoki, wały, głowice, mi
ski, pompy, wałki rozrządu, itd. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 116: różne części. Polkowice, teł. 0603/2740-52 
MERCEDES 116 SE, 1973 r . : nadwozie ^dokumentacją, stan 
b. dobry, maska, grill, lampy, zderzak, tapicerka, drzwi, szyby, 
zawieszenie, błotniki, skrzynia biegów (4) do poj. 3.0 D i inne. 
Gromadka, tel. 076/817-22-78
MERCEDES 1213: owiewka przeciwsłoneczna, zderzak przed
ni. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92,0604/21-8649 
MERCEDES 123: fotele, tapicerka, lampy, szyby, maska, czę
ści silnika i inne. Bolesławiec, tel. 0606/4046-34 
MERCEDES 123: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wal pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311 -17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderzaki, 
stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek śląski, 
tel. 0608/37-17-08
MERCEDES 123: szyba tylna. Sobótka, teł. 071/391-05-66 
MERCEDES 123 : wał napędowy^łerencjał, skrzynia biegów, 
półoś, lampy tylne, wtryskiwacze, piasta przednia. Wałbrzych, 
tel. 0604/94-61-94
MERCEDES 123: różne części. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123: zderzak,maska, lampy, drzwi, amortyzatory, 
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 123,1978/80 r.: stacyjka. Wrocław, tel. 372-22-86 
MERCEDES 124: szeroka listwa, wąska listwa, kierunkowska
zy. ., tel. 0606/33-22-66
MERCEDES 124,: klapa tylna, bez znaczka, zderzaki, wąski i 
szeroki. Bolesławiec, teł. 0606/32-28-06 
MERCEDES 124: felgi stalowe 15* - 25 zł/szt. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 0608/23-71-10
MERCEDES 124: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 124: felgi aluminiowe, 4 szt., .łezki*. Królikowice, 
tel. 071/311-1843
MERCEDES 124 E : maski, poduszki pow., sensory, drzwi, zde
rzaki, kierownica, lusterka, chłodnice wody i klimatyzacji, kom
presory, tapicerka drzwi, konsola, pompy wspomagania, lampy, 
przednie i tylne, listwa szeroka, klapy, wnętrza. Lubin, teł. 
0601/42-2849
MERCEDES 124: listwa szeroka/Oleśnica, tel. 071/31448-81, 
0607/56-13-98
MERCEDES 124: maska przednia, tylna klapa, kpi. tapicerka, 
drzwi, dach, progi, elementy blacharki (z demontażu), kpi. in
stalacja i inne części. Sobótka, tel. 071/390-30-66 
MERCEDES 124 D : drzwi, lampy tylne, klapa przednia. Wał
brzych, tel. 0608/16-81-70 J
MERCEDES 124: wahacze, zderzaki, drzwi, felgi aluminiowe i 
stalowe, zamki, ABS, tarcze hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 
0502/16-87-90
MERCEDES 124: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, grill, 
lusterka, zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 124 : listwy szerokie, tunel chłodnicy, przekaźnik 
świec żarowych, itd. 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. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124: listwy Z progami, szerokie, klapa tylna, lam
py, zderzaki. Zgorzelec, tel. 0602/77-74-98 
MERCEDES 124 KOMBI: zderzak tylny. - 250 zł. Złoty Stok, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0608/6746-53 
MERCEDES 124,1987 r., 2000 ccm: drzwi, klapa tylna do kombi
1 klapa przednia, wahacze, półosie, kolo kierownicy, lusterka 
boczne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 124,1987 r., 2000 ccm, diesel: lampy tylne, klapa 
tylna, drzwi, chłodnica, wiatrak, wał napędowy. Nysa, tel. 
0607/10-06-67
MERCEDES 124,1988 r. : zderzaki, lampy. Mojesz 42, tel. 
075/789-29-04,0502/67-28-28
MERCEbES 124,1989 r . : maska przednia, klapa tylna, drzwi 
boczne. Legnica, tel. 0605/40-00-98 
MERCEDES 124,1990 r., 4200 ccm: różne części z demonta
żu, silnik, skrzynia biegów, automatic, drzwi do kombi i inne. 
Brenno, tel. 0601/73-12-22
MERCEDES 124, 1990 r. :,felgi aluminiowe. Lubin. tel. 
0604/55-07-02
MERCEDES 124,1990 r . : zderzak tylny, błotniki przednie, chłod
nica, przekładnia kier. Legnica, teł. 076/857-57-15, . 
0603/45-7442
MERCEDES 124,1991 r, 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
automatic, zawieszenie tylne, kpi., środek kpi. do kombi. Zgo
rzelec, tel. 0603/21-58-29
MERCEDES 124,1992 r . : lampa lewa przednia, obudowy wen
tylatorów do 200 E i 250 D, el. podnośnik szyby lewej przedniej, 
felgi aluminiowe 7J x 15, z oponami 195 x 65 x 15: Lwówek 
Śląski, lei. 0603/74-73-17

MERCEDES 124<-1992r,: drzwi, hak, skrzynia biegów-(4-i4),--; 
dach, klamki, szyby, zawieszenia, koła, kłapy, lampy i inne. Nowa 
Sól] teł. 0503/92-71-24
MERCEDES 124 E, 1994 r.: tapicerka (klasy E, jasna). Wscho
wa, tel. 0603/38-24-96
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm. diesel. 20V: głowica kpi, 
tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MERCEDES 124, 201, 210 : amortyzatory przednie (prawy i 
lewy), drzwi przednie prawe, pedały, elem. silnika 3.0 E, pompa 
ham. z serwem, przednie piasty (prawa i lewa), drzwi tylne pra
we, licznik, sprzęgło do wersji aut:, skrzynia biegów do 3.0 E, 
chłodnica do 2.6 E, 2.3 E, 2.0 I (autom.). Namysłów, tel. 
0604/13-37-05
MERCEDES 126: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 126: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, błot
niki, drzwi. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 129: różne części. Jelenia Góra. tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 A-KLASSE, S-KLASSE, 210 W: zderzaki. Wro
cław, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 1633 : części silnika, blok, tuleje, tłoki, głowica, 
korbowody, sprężarka, pompa wspomagania, pompa wtrysko
wa, miska olejowa. Jarnotlówek, gm. Głuchołazy, tel. 
077/439-75-39,0608/03-71-38
MERCEDES 180 C, 2800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie- 
gów, automatic, chłodnica, podsufitka, zegary, zderzak, tarcze 
ham. nowe. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 190 : reflektor prawy - 180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190: drzwi, błotniki, dach, szyberdach, klapa; słup
ki, ćwiartka przód, silnik 2.0D, kpi., skrzynia biegów, szyby, 
zawieszenie przód, tył, wydech, pompa hamulcowa, siedzenia, 
felgi aluminiowe 7Jx15. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
MERCEDES 190 E : chłodnica, mało używana, • 100 zl. Lubin, 
tel. 076/844-67-70,0603/30-78-96 
MERCEDES 190 : dyferencjał skrzyni biegów, katalizator, kla
pa tylna, pasy pirotechniczne, komputer, serwo i inne. Lubin, 
tel. 0605/28-93-07
MERCEDES 190 : błotnik przedni lewy. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94 lub. 0603/87-91-52 .

nieoie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
WrocłaW£Jel. 0603/66-97:27 .
MERCEDES 207,310,1980/95 r . : tylny most (.szybki*), stan b. 
dobry, mały przebieg, kpi: wały napędowe, elementy zawieszeń, 
resory, rozruszniki, alternatory, podsufitka, kierownica, przełącz
niki, chłodnica oleju itp. - od 50 zl (możl. wysyłki na teren całe
go kraju). Góra, tel, 0501/7*03-81,0601/91-97-74 
MERCEDES 207,410,100: reflektory, maski, przekładnie kie
rownicy, drzwi, błotniki, skrzynia biegów. Ziełona Góra, tel. 
0503/3745-51
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blacharskie. 
Wrodaw, tel. 0608/22-30-63
MERCEDES 210, 1998 r., 2900 ccm, T D i: skrzynia biegów, 
automatic, przekł. kierownicy, komputery, ABS, wykończenia 
drewniane, przełączniki, rozrusznik, licznik i inne. Jawor, tel. 
0609/65-29-93
MERCEDES 210 E. 1998 r.: reflektory ksenonowe - 2.000 zł/kpi., 
poduszka pow. kierowcy • 550 zł, poduszka pow. pasażera - 
650 zł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210 E, 2000 r.: reflektory ksenonowe - 2.000 zl/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES 220 D 115,1976 r . : silnik, skrzynia biegów, most i 
inne części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 230 E : docisk sprzęgła. Wrocław, tel. 
071/338-50-20
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, (el. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. . silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,36443-24 -
MERCEDES 230124,1988 r . : drzwi kpi., maska, lusterka, błot
niki. zawieszenia, zderzaki, liczniki, chłodnice, wentylator, czę
ści silnika, skrzynia biegów. Lwówek śląski, tel. 0603/33-73-96 
MERCEDES 240 123, 2400 ccm, diesel: glowica’240*, po re
generacji • 450 zł oraz wszystkie części do silnika 2400 ccm. 
Domaśław, tel. 071/311-98-33
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240123 D : skrzynia biegów automatyczna, dach 
z szyberdachem, maska przednia. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/81545-34 po godz. 17
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel: klapa tylna, 
kołpaki, nagrzewnica, licznik, kierownica, skrzynia biegów, most, 
części silnika + osprzęt, tapicerki, zderzak przedni, klosze re
flektorów, lampy tylne, przekł. kierownicy, elementy zawiesze
nia, inne części. Wrocław, tei. 0600/66-31-05 -
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MERCEDES 190, 2000 ccm : silnik na części. Opole, tel. 
0502/52-07-62
MERCEDES 190, diesel: drzwi, kolumna kierownicy, dach, gło
wica kompletna, blok, tłoki, korbowody, pompa wody, pompa 
oleju, alternator, kolektory, tarcza, docisk. Sobótka, tel. 
071/390-34-35,0601/7240-04
MERCEDES 190: kpi. kda z oponami Dębica (bieżnik 5 mm), 4 
szt., szkło prawego reflektora, grill, klocki hamulcowe, wycie
raczka przedniej szyby. Wałbrzych, tel. 0503/10-86-78 
MERCEDES 190 : drzwi tylne lewe - 70 zł, klapa tylna • 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/61-05-00 f  
MERCEDES 190,124, Sprinter, Vito: kpi. boczne lusterka (lewe 
i prawe), ręczna lub elektr. regulacja, z podgrzewaniem, stan 
idealny. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, grill, błotniki, chłodni
ca, drzwi, szyby, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 190 : skrzynia biegów automatic, ABS, wspoma
ganie, części blacharki i inne. Wrocław, tel. 0603/52-76-66 
MERCEDES 190,1984 r . : szyba czdowa • 80 zl. Strzelin, tel. 
071/392-31-91
MERCEDES 190 E, 1986 r., 110 tys. km, 2000 ccm. benzyna : 
wszystkie częśd z demontażu. Opole, tel. 0603/99-73-26 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna: głowica, kdum- 
na kierownicy, pompa wspomagania i hamulcowa, alternator. 
Wrodaw, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
MERCEDES 190,1987 r . : amortyzator przedni i tylny z waha
czem, wzmocnienie tylne zderzaka. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-60,0605/91-04-65
MERCEDES 190,1990 r., 2000 ccm, dieseł: silnik, • 3.000 zl.
Bytom Odrzański, tel 068/38848-01
MERCEDES 190,1991 r . : atrapa, listwy szerokie. Wrocław, tel.
0607/82-53-59
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200115 D : pompa wtryskowa, prawy przedni wa
hacz, kdumna kierownicy z przekładnią, silniczek wycieraczek 
i inne. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19.0502/33-72-97 
MERCEDES 200 D 123: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123,115,2000 ccm, diesel: silniki, od trzech 
lat nie uruchamiane, na części. Wrocław, tel. 328-17-02, 
0608/22-52-80, wieczorem
MERCEDES 200, 1979 r„ 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, wspomaganie, most tylny. Opole, tel. 077/457-81-15 
MERCEDES 200124 D, 1988 r . : most tylny na części, zderzak 
tylny od Mercedesa 190 D. Lubin, tel. 076/842-56-94, 
0609/40-21-22
MERCEDES 200124 E, 1988 r . : skrzynia biegów automatycz
na, maska. Opole, tel. 0601/71-67-25 
MERCEDES 200 124 D, 1990/92 r . : drzwi, dach, zawieszenie 
przednie i tylne, części do silnika, szyby, drzwi, szyba tylna, 
listwy dachowe i inne. Góra, tel. 0602/10-58-78 
MERCEDES 200124 D, 1992 r.: drzwi, klamki, przednie zawie
szenie, lusterka, pasy z napinaczami, licznik, prawa podłużni
ca. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

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

MERCEDES 207: przełączniki kierunkowskazów^ mosty, reso
ry, wały, chłodnica, skrzynia biegów i inne. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 207 D : skrzynia biegów (4), części silnika, felgi, 
pompy wtryskowe. Niemodlin, tel. 077/460-81 -69,0608/53-11-19 
MERCEDES 207: lampy, kierunkowskazy (Bosch). Przylęk, teł. 
074/817-00,93,0600/37-00-06
MERCEDES 207: drzwi przednie kompletne, przedni zderzak i 
lampy, pas, maska. Wałbrzych, tel. 0608/16-81-70 
MERCEDES 207: most tylny kpi. z uszkodzonym satelitą, bel
ka przednia kpi. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 .
MERCEDES 207 BUS, 1985 r., 3000 ccm, diesel: silnik, - 2.500 
zi. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 207,208, 2300 ccm, diesel: resory, mosty tylne, 
skrzynia biegów (5), nagrzewnice, wspomaganie kier., skrzynia 
biegów (5), automatic, zawieszenie przednie, liczniki, stacyjki, 
konsole, Szyby, głowica do poj. 2.4 D, chłodnice, drzwi przed
nie i tylne. Góra, tel. 065/54444-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,208,210, MB 100: tylne mosty, przednie belki, 
wał napędowy, skrzynie biegów (5,4), resory, kolumny kierów, 
ze wspomaganiem, przełącznik kierunkowskazów, filtr pow., 
nagrzewnice i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 
0607/15-05-84
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES ?07, 307 : wał pędny (długi), resory, most tylny, 
hak i inne. Legnica, tel. 076/857-57-15.0603/45-7442 
MERCEDES 207,307 D, 2400 ccm, diesel: wały, resory, szyby, 
fotele, drzwi, błotniki przednie, wzmocnienie, wiązka inst. elektr., 
głowica, pompa wtryskowa. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc-

MERCEDES 250 po 1996 r.: kierunkowskaz przedni prawy - 60 
zł, czujnik poziomu płynu w spryskiwaczu - 50 zł, uchwyt bocz
ny lewy zderzaka przedniego - 40 zł, listwy dachowe kpi., z 
uszczelkami, uszkodzone, prawa lekko - 80 zł, lewa mocniej - 
50 zl. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
MERCEDES 250 124 D, 20V: silnik 20V, oclony, skrzynia bie
gów (5), nagrzewnica do klimatyzacji, lampy do E-klasse, drzwi, 
koła zimowe nowe i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250 124,1990 r., 2500 ccm, diesel: pompa wtry
skowa, przednie błotniki, kpł. maska silnika, grill, listwy progo
we, szeroka listwa, reflektory, licznik, stan b. dobrywłączniki 
ogrzewania, silniczek szyberdachu. Wrodaw, teł. 0607/81-54-10 
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 2500 ccm. diesel: klapa tylna 
(do kombi), zderzak tylny, zawieszenia kpi. oraz drzwi. Lubań, 
tel. 0603/08-09-62
MERCEDES 280: komputer typ Bosch 0265101006. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
O  MERCEDES 300 123 D : s iln ik , skrzynia biegów 

automatyczna oraz pozostałe części z demonta- 
żu. Żary, tel. 0602/67-33-28 87026691

MERCEOES 300 123 D : silnik oclony. Gryfów Śl.. lei. 
0606/44-15-31
MERCEDES 300 : różne części. Holandia, tel. 
0531/618-58-29-70
MERCEDES 300 124 E, 126, KOMBI. 3000 ccm, wtrysk: różne 
części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
MERCEDES 300 D, 3000 ccm, diesel: głowica, tłoki, korbowo
dy, 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 300124 E, 1990 r., 167 tys. km: kompletny wtrysk, 
komputery ABS i silnika, zderzak tylny, sprężarka klimatyzacji, 
chłodnica wody i klimatyzacji, ABS, zegary, pedały, klamki, zam
ki, pompka centr. zamka, lampy tylne, napinacz, paski z amor- 
tyzatorkiem, cewka zapłonowa i palce. Wałbrzych, tel. 
0606/25-60-95

®  MERCEDES
202"C",203"C". 210 "E",206"CLK",220"S" 
części mechaniczne i blacharskie
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Wrocław
1 tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 I

MERCEDES 300 D, 123 W, 115 W : części silnika do 300 D 
(głowica, pompa) i inne z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 308 BUS, 1992 r. : zawieszenie przednie i tylne 
kompl., resory, amortyzatory, most, drążki, stan b. dobry, cena
2.500 zł • rachunek. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
MERCEDES 310 D : przełączniki kierunkowskazów, mosty, re
sory, wały, chłodnica, skrzynia biegów i inne. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 406, 1983 t-.- : różne części. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52
MERCEDES 406,407, 508,608, 808,813: różne części. Ole
śnica. tel. 071/31540-51
MERCEDES 407 D : przełączniki kierunkowskazów, mosty, re
sory, wały, chłodnica, skrzynia biegów i inne. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77.
MERCEDES 410 D : przelączn])(i kierunkowskazów, mosty, re
sory, wały, chłodnica, skrzynia biegów i inne. Luboszyce, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 508,1973 r . : skrzynia biegów, tylny most, resory, 
głowica i inne z rozbiórki. Jelenia Góra, teł. 075/752-62-64 do 
godz. 14,0607/34-29-68
MERCEDES 508,608: skrzynia biegów, most tylny. Jawor, tel. 
076/870-65-50,0606/19-10-59
MERCEDES 508,608,808 : chłodnica 6-komorowa, do lodów 
lub mrożonek, agregat Copeland, stan b. dobry - 4.500 zl, felgi
17.5 i 16* -100 zł/szt. Brzeg. tel. 0601/5041-92 
MERCEDES 608 : półośki, obudowa tylnego mostu, szczęki 
hamulcowe. Zielona Góra, tel. 068/32440-32,0601/55-06-99

KOMIS-SKLEP SKUP I SPRZEDAŻ
Wrocław, ul. Kościelna 2 (róg Wałbrzyskiej) 

te l.  0 7 1 /3 6 3 -4 0 -6 6  od 10" do 16"

MERCEDES 608, 808 : skrzynia lad., szer. 2.3 m, dł. 4,6 mr 
wys. 2,1 m, skrzynia biegów (5), przednia oś i most tylny kom
pletny, pompa hamulcowa, serwo, zbiornik paliwa, kabina od 
modelu 608, w całości lub na części, Wałbrzych, teł. 
074/842-69-69
MERCEDES 609, 814 D, 1992 r .  : nadwozie kpi. uzbrojone, 
maks. długie i wysokie, drzwi boczne rozsuwane, stan b. dobry. 
Wałbrzych, tel. 074/848-12-93, 0604/52-69-35 
MERCEDES 709, 809 : silnik czterocylindrowy, kompletny, + 
pompa wspomagania, w całości lub na części, stan techn. b. 
dobry, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-02-34 
MERCEDES 808, 1986 r., 3800 ccm : rozrusznik, alternator, 
części silnika i skrzyni biegów. Opole, teł. 0604/34-08-28 
MERCEDES 809 ; most tylny kompl. ze stabilizatorem, wały 
pędrte + łożyska. Zielona Góra, tel. 068/324-4<i-32, 
0601/55-06-99
MERCEDES 813 DB: silnik kpi. ze skrzynią biegów i inne czę
ści, - 6.000 zl ♦ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-2345 
MERCEDES 814, 1986 r„ 5600 ccm : rozrusznik, alternator, 
części silnika i skrzyni biegów. Opole, tel. 0604/34-08-28.

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

S-KLASSE, VITO, SPRINTER

I SKUP •  SPRZEDAŻ
WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE 

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI, TRANSPORT

 L u b in  0 - 6 0 3  6 4 6  443op o o3 6 o i
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. 061/810-51-57,0601/7246-69 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE: maska, lampy, błotniki, zderzaki, za
wieszenie, konsola, poduszki. Lubin, teł. 0603/64-6443 
MERCEDES C-KLASSE: reflektory ksenonowe • 1.600 zł/kpi. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES. C-KLASSE: maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w g. 9-17,0608/41-76-04
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 19951, 2000 ccm, diesel: tapicerka. 
chłodnica, elementy wnętrza. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
MERCEDES CLK: reflektory ksenonowe, cena 1600 zł/kpł. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES E-KLASSE: maska lampy, błotniki, drzwi, zawie
szenia, zderzaki, chłodnica. Lubin, tel. 0603/64-6443 
MERCEDES MB 100: części mechaniczne, elementy biachar- 
ki, elementy zawieszenia, szyby, resory, tapicerka, inne. Pola
nica Zdrój, tel. 074/868-7140,0604/72-67-37 
MERCEDES MB 100,1993 r.. 2400 ccm, diesel: drzwi, atrapa, 
maska, piasty, wzmocnienie zderzaka, wał korbowy, pompa 
wtryskowa, tłoki, felgi, tapicerki. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-1042,0607/0743-04,0609/59-02-36 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel: elementy bla
charki, mechaniczne i elektroniczne oraz silnik i skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MERCEDES ML : lampy ksenonowe. Krapkowice, tel. 
077/466-95-88,0606/50-27-93

Firma MIREKS k. Legnicy 
tel./fax 076/857-02-45,722-96-05

REMONTY KABIN I AUTOBUSÓW 
MECHANIKA 

BLACHARSTWO - LAKIERNICTW0 
Sprzedaż różnych części 

Sprzedaż KABIN gotowych s
GW ARANCJE \

MERCEDES ML, 2000 r , : reflektory ksenonowe do wersji SS 
AMG, - 4.000 zł. Lubin, tel. 0605/0747-04, 0603/21-7742 
MERCEDES ML, 2000 r., 2700 ccm, TDI: drzwi, częśd przodu, 
zawieszenia, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe i inne. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r. : reflektory ksenonowe, do 
nowego modelu - 1.600 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: kpi. nowych wtrysków 
(Bosch), -1.150 zl. Gorzów Wlkp., tel. 0608/77-11-69 
MERCEDES SPRINTER : koła 225/70 R15c Dunlop, felga 6J 
15 Hz, 3 sztuki, • 400 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-32-74 po 
godz. 15,0601/73-36-72
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa sterują- 

t cy. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, teł. 076/878-37-54 lub, 0607/43-12-55 
MERCEDES SPRINTER 212, 1995/98 r. : wal napędowy, ko
lumna kierownicy, konsda, ABS, serwo, drzwi prawe rozsuwa
ne, reflektor lewy, lampy tylne, komputer, licznik, klamki, zamki, 
stopnie plastikowe, plastiki wnętrza, podsufitka. Wrocław, tel. 
0600/52-08-83
MERCEDES SPRINTER, 1997 r. niski, 4.20 m: dach. Trzebni
ca. tel. 0601/70-18-61
MERCEDES SPRINTER. 1997 r.. 2900 ccm, TDi: zawieszenia, 
drzwi, maska, błotniki, kola, konsola i inne. Wrocław, teł. 
0608/17-96-55
MERCEDES SPRINTER, 1998 r, 2900 ccm, TD i: skrzynia bie
gów, stan idealny. Jelenia Góra, tel. 075/753-35-Q1 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r„ 312 tys. km : licznik, nowy, 
koło zapasowe, nowe z oponą. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37

r c e o ł ®

A U T O  C Z Ę Ś C I
DWORZEC PSIE POLE 
W ro c ła w , ul. D o b ro s z y c k a  2  

te l/fa x . 0 7 1 / 3 6 9 - 2 7 - 9 9 o p o o 6 ib
MERCEDES VITO: przekładnia kierownicza, nowa. • 2.500 zł. 
Biskupice Oławskie, tel. 0606/34-80-58 
MERCEDES VITO: atrapa przednia, zderzak. Cieśle k Oleśni
cy, teł. 071/31540-51
MERCEDES VITO : przeguby napędowe z osłonami, półosie 
napędowe. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
MERCEDES VITO: różne części. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0603/87-91-52
MERCEDES VITO,2200 ccm, diesel, benzyna,: chłodnica wody, 
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/343-72-37,0602/49-54-29

Oblachowanie do MERCEDESA - BUS od 207 do 608,
SPRINTERA i VW LT

JW-w, ul, Waflowa 1/2 (boczna Czekoladowej), tel. 071/333 70 92 po 14.00,0-601 561 722J
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AUTOSERWIS-SAKOWICZ, Wrocław, ul. Klaczki 31, tel. 325-33-71,326-08-04, 0-601 839 039|

MERCEDES VITO, 1998 r„ 2300 ccm, TD i; dach, podłużnice, 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill, 
chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : maska silnika, 
lampy, błętniki, wzmocnienia, ława, klimatyzacja, skrzynia bie
gów (5), półosie, zawieszenie tylne, konsola i inne. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
MERCEDES VITO, 1999 r . : deska rozdz., sanki pod silnik, ko
lumny McPhersona, zderzaki, inne. Opole, tel. 0602/87-61-45 
MERCEDES VrTO, SPRINTER : reflektory, zderzaki, błotniki, 
chłodnice, zawieszenie przednie, drzwi, obudowy filtra pow., 
maski. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MITSUBISHI, 1980/92 r. 1.5,1.8 D, 2.0: różne części mecha
niczne i blacharskie, głowica, gażnik, lampy, inne. Opole, tel. 
0604/59-30-11
MITSUBISHI, 1984/01 r . : skrzynie biegów manualne i automa
tyczne, części do skrzyń. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w 
godz. 8-18
MITSUBISHI, 1989/96 r ,  turbo D : pompa wtryskowa (na gwa
rancji). Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MITSUBISHI, 1990 r., 2000 ccm: głowica. • 400 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/325-09-03
MITSUBISHI CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów do GDi, 
części silników (1.6, 1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI CARISMA: felgi stalowe, 14*, do nowego modelu, 
stan b. dobry - 4 szt. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MITSUBISHI COLT, 1982 r.: prawie wszystkie części z demon
tażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI COLT, 1988 r . : silnik, skrzynia biegów, inne czę
ści. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
MITSUBISHI COLT, 1991 r„ 1500 ccm katalizator: silnik, lam
py, stacyjka, skrzynia biegów (5) i automatic, oś, wahacze, pół
osie, chłodnica, amortyzatory, szyby, dach, wzmocnienie czo
łowe i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
MITSUBISHI COLT, 1997 r . : drzwi prawe. Cieśle k. Oleśnicy, 
tel. 071/315-40-51
MITSUBISHI COLT, GALANT, LANCER : komputery typ MD 
127945 K8T 77671, MD 145275 EZT56072, MD 1530013 
EZT33579, MD 105553 EZT 55171, MD 0947554 K8T76172, 
MD 132957 EZT34575. MB 50999 01T00471, rozruszniki, al
ternatory, aparaty zapłonowe, przekaźniki (benzyna, diesel). 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI COLT, LANCER nowy model: reflektor przedni, 
prawy, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/354-57-58 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r.. 150 tys. km, 2000 ccm. 16V: 
skrzynia biegów, silnik z osprzętem. Kluczbork, tel. 
0606/80-89-98
MITSUBISHI ECLIPSE. 1993 r„ 2000 ccm. benzyna : różne 
części. Jelenia Góra, tel. 0604/39-50-43 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r. : maska silnika. Oława, teł 
0602/88-49-71
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT. 1984/87 r. : alternator, zawieszenie, 
pompa wodna i inne, tanio. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1985/87 r.: drzwi, maska, lampy, wzmoc
nienie czołowe i inne. Wrocław, tel. 071/346-42-85 
MITSUBISHI GALANT. 1985/88 r.. 2000 ccm, 1800 ccm, turbo 
D : nadwozie z dokumentacją, rożne części. Zielona Góra, tel. 
0604/75-81-73
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
: pompa wtryskowa, pompa vacum, maska przednia, lampy, ukł. 
wydechowy, półosie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych części. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : półosie, 
McPhersony, tylne zawieszenie, ABS, chłodnica, rozrusznik, 
błotniki, drzwi, szyby, licznik, tylny zderzak. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1998/99 r., 2500 ccm, V6 : poduszki 
pow., części przodu, lampy tylne.., tel. 0605/66-24-57 
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI LANCER, 140 tys. km, 1800 ccm, diesel: półoś, 
rozrusznik, kolumny McPhersona, teleskopy, zawieszenie tyl
ne, zderzaki, chłodnica, lampy, atrapa, maska, drzwi, felgi, szy
by. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
MITSUBISHI LANCER, 1984/87 r . : chłodnica, rozrusznik, pom
pa wtryskowa, kpi. głowica, rura wydechowa, tłumik, wtryskiwa- 
cze. inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-49-14,0604/38-31 -78 
MITSUBISHI LANCER, 1987 r ,  1800 ccm, diesel: alternator, 
rozrusznik, pompa wody, blok korbowodów, kołyska pod silnik i 
inne. Szlichtyngowa, tel. 065/549-21-89 
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
lampy, stacyjka, skrzynia biegów (5) i automatic, oś, wahacze, 
półosie, chłodnica, amortyzatory, szyby, dach, wzmocnienie 
czołowe i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25* 
0603/67-61-05
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 1500 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, drzwi kpi. 4 szt., dach, podłużnica prawa, sie
dzenia, przekładnie kier., konsola kpi. i inne części z demonta
żu. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1800 ccm. diesel: przód, zawie
szenia, oś tylna. Domaszowice, gm. Brzeg, tel. 077/419-45-39 
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r . : części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, części przedniego zawieszenia, tylne mosty, bla
charka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL DNIEPR M-72,750 ccm: silnik, skrzynia biegów • 
600 zł, rama i koła, błotniki, dyfer itd. Góra, tel. 065/544-42-62, 
0502/17-70-94
MOTOCYKL HONDA 750,1974 r, 750 ccm: silnik niekomplet
ny. 58-521 Czernica 122, gm. Jeżów Sudecki 
MOTOCYKL JAWA 350 TS: rama + dokumentacja, koła niklor 
wane i aluminiowe. Wałbrzych, tel. 0606/95-10-15 
MOTOCYKL JAWATS 350: części silnika i zawieszenia. Wro
cław. tel. 0600/21-05-64
MOTOCYKL JUNAK M10:2 prądnice. - 50 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/363-44-54 po godz.17
MOTOCYKL KAWASAKIGPZ 750 Yamaha FJ1200: owiewka. 
Oława, tel. 071/313-44-42
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600, 1993 r. : owiewka lewa, 
wypełnienie, owiewki tylne, kierunkowskazy, lusterka, szybka 
czarna. Wrocław, tel. 076/866-48-87,0603/40-12-42 
MOTOCYKL MZ ETZ 150, 250, 251 : koła, blachy, zawiesz., 
części el. i silnikowe oraz drobne części do Simsona. Chojnów, 
tel. 076/877-36-55
MOTOCYKL MZ ETZ 250,251,1986 r . : rama + zawieszenie - 
150 zl, cylindry, wał, gaźniki, alternatory, zębatki, skrzynia bie

gów, koła i inne części. Czarny Bór, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/25-60-42
MOTOCYKL SIMSON SKUTER: różne części, nowe, oryginal
ne. Bolesławiec, tel. 0603/97-23-22 
MOTOCYKL SUZUKI GSX 750 R SR AD. 1998 r . : rama. Wro
cław, tel. 0603/40-12-42
MOTOCYKL WSK 175 : oryg. niklowane koła, silniki w czę
ściach, 3 szt., bez dokumentacji, • 140 zl. Łukasz Jerzycki, 
56-320 Krośnice k. Milicza, Dziewiętłin 13, woj. wrocławskie. 
MOTOROWER JAWA 50, łańcuch napędowy - 25 zl. 
MOTOROWER HONDA CY 50E, 49 ccm. 4-suw: silniki, 2 szt.,
4-biegowe, • 190 zl. Wołów, tel. 0608/63-67-29 
MOTOROWER ROMET OGAR : różne części silnika, bardzo 
dużo, 3 skrzynki, iskrowniki, wały, cylindry, kartery, łożyska, try
by. całość za 100 zł. Trzebnica, teł. 071/387-08-86, 
0503/40-19-03

MOTOROWER SIMSON SKUTER: kanapa, kierownica, manet
ki. Milicz, tel. 071/384-24-31
MULTICAR M-25 : kpi. naprawczy, skrzynia biegów, głowica, 
kolumna kierownicy i inne. - 400 zł. Oława. tel. 0602/71-77-58 
MULTICAR : piasta, felga, cylinderki, szczęki ham., końcówka 
drążka - wszystkie nowe. Wrocław, tel. 0502/30-00-07 
MULTICAR M-25, 1988 r. : silnik kpi, - 1.200 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19,0604/91-37-08
MUSCEL : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/8^0-65-50, 
0606/19-10-59 •
NACZEPA LANGENDORF, 1991 r . : burty aluminiowe z zawia
sami, zapięciami, uchwytami na plandekę, stan dobry - 500 
zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/784-11-94 
NISSAN: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
NISSAN 200 SX, 1990 r . : różne części - od 100 zł. Wrocław, tel. 
0504/96-65-52
NISSAN 300 ZX : drzwi, klapa, maska, zderzak, lampy. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-24-22
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 16V: silnik, 
stan b. dobry, gwarancja, oclony -1500 zł, skrzynia biegów (5), 
zawieszenie przednie, przekł. kierownicy ze wspomaganiem, 
kolumny McPhersona. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
NISSAN ALMERA, 1998 r . : 3-drzwiowy, drzwi, tylne lampy, roz
rusznik, łapy silnika, skrzyni biegów, czujnik poduszek pow., 
komputer i czujniki ABS, szyby boczne, zaciski ham., obudowa 
filtra pow., prawy wahacz, tylne zawieszenie, zbiornik wyrów
nawczy, elementy tapicerki. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA, 1998 r„ 2000 ccm, diesel: części silnika, 
drzwi, błotnik, dach, klimatyzacja, zawieszenie, wydech kpi., 
ćwiartka przednia. Wałbrzych, tel. 0605/63-69-84 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD SEDAN, diesel: części różne. Wrocław, 
tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI. 1989 r., 2000 ccm, diesel: silnik,, 
skrzynia biegów (5), lampy, chłodnica, zawieszenie, szyby, fo
tele, tapicerka. Opole, tel. 077/469-32-92,0605/46-70-39 
NISSAN DATSUN CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna wiele 
części, - 2.000 zl. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
NISSAN KING CAB, 2000 r., 2500 ccm, TDI: błotniki, maska, 
lampy, zderzak, skrzynia ładunkowa, zawieszenie, poduszki 
powietrzne. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
NISSAN LAUREL : silnik RD-28, na części. Sobótka, tel. 
0606/37-15-29
NISSAN LAUREL, 1983 r . : prawe drzwi, lusterko, tylna klapa i 
szyba, • 200 zl. Wrocław, tel. 071/346^42-85 
NISSAN MAXIMA i : reflektory, chłodnica klimatyzacji. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w g. 9-17,0608/41-76-04 
NISSAN MAXIMA, 1994 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA : pokrywa bagażnika. Siechnice, tel.
071/311-54-13 w g. 9-17,0608/41-76-04
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna. Wrocław, teł. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1991 r., 1235 ccm: wszystkie części. Górzyn,
gm. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0608/34-95-69
NISSAN MICRA, 1992 r. : pas przedni nowy - 200 zł. Jelenia
Góra, teł 0607/11-57-62
NISSAN MICRA, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA K-11,1996 r., 77 tys. km. 1000 ccm, 16V: sil
nik, skrzynia biegów, poduszka pow. z sensorem, tylna pólka, 
szyba boczna, podszybie, pompa hamulcowa, nagrzewnica, 
komputer, stacyjka, nadkole. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,- 
0606/43-36-31
NISSAN MICRA, 1997 r . : klapa tylna kompletna ze spoilerem, 
lusterka. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51
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NISSAN MICRA, 1997 r., 1000 ccm, 16V : skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0607/80-08-60
NISSAN PATROL. 1987 r . : części mechaniczne (oprócz silni
ka), części blacharki, szerokie koła, progi. Jelenia Góra, tel. 
075/754-14-33
NISSAN PATROL, 1988 r„ 3300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, oblachowanie. Głogów, tel. 076/835-22-50, 
0601/18-67-66
NISSAN PATROL GR, 1992 r., 2800 ccm, turbo D : drzwi, skrzy
nia biegów z reduktorem, wały, lampy tylne. Lubin, tel. 
0504/93-92-00
NISSAN PATROL, 1994 r. ireflektor przedni z silnikiem do wy
cieraczki -180 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR. 1995 r.: skrzynia biegów 151, techn. spraw
na, z demontażu z Niemiec, z samochodu po wypadku (po da
chowaniu). Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE, 1991 r., 2000 ccm : błotniki, drzwi prawe, 
ćwiartka prawa tylna, słupki, plastiki, zawieszenia i inne. Olszy
na, tel. 075/721-24-73,0600/31-98-53 
NISSAN PRIMERA: felgi aluminiowe, rozstaw 114.3 mm, - 650 
zł. Legnica, tel. 0501/61-84-47
NISSAN PRIMERA: felgi stalowe 15”, na 4 śruby, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0606/39-06-57
NISSAN PRIMERA: kolumny McPhersona przednie - 40 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/336-39-52
NISSAN PRIMERA, 1991 r. I reflektor prawy z halogenem, zde
rzak tylny do sedana, lusterko prawe, kierunkowskaz przedni 
prawy, zbiorniczek spryskiwaczy, pęknięty. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-23
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm,: silnik z 
gwarancją, zawieszenie, ukl. wydechowy, ukł. kierowniczy, dach, 
4 ćwiartki, wnętrze, stan idealny. Jelenia Góra, tel. 
0501/44-97-20
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: osprzęt silnika, 
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, 16V5-drzwio- 
wy: elementy blacharki i  mechaniczne, elektronika, skrzynia 
biegów, silniki. Zielona Góra, tel. 06.03/22-86-57 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukl. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm: silnik oclony, elem. bla
charki, elem: zawieszenia, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
NISSAN PRIMERA, 1994 r . : dach z szyberdachem, elementy 
podsufitki, drzwi prawe przednie. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 2000 ccm, 16V: różne części. Lu
bań, tel. 0504/93-92-00
NISSAN PRIMERA P-11,1996 r., 2000 ccm. 16V: części me
chaniczne i blacharskie,,plastiki, elektronika, komputery i inne. 
Lubin. tel. 0606/82-05-93
NISSAN PRIMERA, 1996 r.. 1600 ccm: klimatyzacja. Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46
NISSAN PRIMERA P-11.1998 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: silnik 
oclony, stan idealny, siedzenie .lewe przednie, klamki, podno
śniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA P-11,1999 r . : oś tylna kompletna. Smar
dzów. tel. 071/314-38-54.398-33-51 
NISSAN PRIMERA, SUNNY. 1990/96 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 
diesel: kpi. blok silnika (tłoki, korbowody, wał), osłony plastiko
we, koło zamachowe, alternator itp., drzwi przednie da Sunny, 
możliwość wysyłki (1 dzień). Kłoda, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/91-97-74,0501/77-03-81

NISSAN SERENA, 1995 r. tapiceraka tylna, tewa strona. Wał
brzych, tel, 074/848-64-14
NISSAN SILVIA, 1987 r. : różne części blacharskie i mecha
niczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, 12V: silnik, skrzynia bie
gów automatic, zawieszenia, pasują do innych modeli. Wrocław, 
tel. 0601/77-87-40
NISSAN SUNNY B-11: pompa wtryskowa i rozrusznik. Sobót
ka, teł 071/391-05-66
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio- 
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki., chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY B 12, 1988 r . : błotniki, reflektory, przeguby, 
uszczelka głowicy, rozrusznik, alternator, drzwi. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
NISSAN N-13,1989 r„ 1600 ccm, 16V : rozrusznik, komputer. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-94. 0607/48-86-73 •
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderzaki, 
stacyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/37-17-08
NISSAN SUNNY : skrzynia biegów (5), stan b. dobry, półosie, 
rozrusznik, alternator, chłodnica, komputerAH 690 70A11-A04 
B28, ukł. wydechowy, maska, lampy, zawieszenie, drzwi, zde
rzaki, przednia ścianka (cięta do teleskopów). Wałbrzych, teł. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY COUPE, 1984 r., 1500 ccm B-11: zegary, tapi
cerka, tarcze ham., plastiki i inne. Strzegom, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
NISSAN SUNNY B-12,1988 r., 1600 ccm, 16V: silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów (5), półosie, chłodnica, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, lampy, komputery i inne, na zamó
wienie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów, drzwi, lampy, 
zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0502/96-51 -22,0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY COUPE, 1989 r., 1800 ccm, GTI N-13: drzwi 
prawe, alternator, lampy tylne, pompa ham., el. lusterko prawe, 
szyby boczne, zbiornik paliwa z pompką i inne. Wrocław, tel. 
071/365-18-60,0604/09-03-23
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica wody z
wentylatorem. Prochowice, teł. 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, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : różne części.
Jelenia,Góra, tel. 0604/39-50-43
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm: silnik oclony, skrzynia hie-
gów, elem. zawieszenia i blacharki, inne części. Lubań, tel.
075/721-52-31,0604/56-15-28
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna 3-drzwiowy: sil
nik SR20, stan b. dobry, szyby, zawieszenie. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, 16 V : silnik -
11.000 zł + 400 zl cło, rozrusznik, półosie, zawieszenie, szyby 
boczne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda katalizatora, 
używana, stan dobry - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r . : klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1998 r., 126 tys. km. 2000 ccm. 16V: silnik, 
stan b. dobry, półosie, zawieszenie, przekł. kierownicy, szyby 
tylne, boczne, lewe drzwi, uszczelki, części drzwi, zegary, na
grzewnica, komputer, pompa hamulcowa i paliwowa. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
NISSAN SUNNY, 100 NX, PRIMERA, 1990/96 r. : komputery 
typ A11A74B54, A11A04B28, A11B70BF7, A18690B31, MEC 
N011D22Y17, MEC N013EZ5417, EDC N861BOY27, 
EDCN831F2609, gwarancja sprawności. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO II 5-drzwiowy: klapa tylna kompletna, drzwi 
przedni lewe kompletne. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
NISSAN TERRANO II, 1995 r.. 2700 ccm. turbo D : tylny most, 
lewe i prawe drzwi (szpachlowane), przedni napęd, prawy błot
nik, elem. przedniego zawieszenia, rama, półosie, wały napę
dowe, felgi stalowe, zbiornik wyrównawczy, wzmocnienie przed
nie, rozrusznik, alternator. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN VANETTE: amortyzatory używane, grill. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN VANETTE BUS: różne części do wersji hiszpańskiej i 
japońskiej. Świdnica, tel. 074/853-49-74,0604/80-28-42 
NYSA: różne części, nowe i używane. Opole, tel. 077/469-80-24 
NYSA : skrzynia biegów, kolumna kierownicza, chłodnica, wał 
napędowy, rozrusznik, pokrowiec na maskę samochodową. 
Wałbrzych, tel. 074/841-60-42
NYSA: wały główne, napędowe, skrzynie biegów (3) i inne, • 80 
zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71
NYSA, 1991 r . : most tylny kpi. w b. dobrym stanie • 160 zl, 
skrzynia biegów (4) - 240 zl, skrzynia biegów (3) - 90 zł, chłod
nice • 50 zł, rozrusznik - 50 zł, skrzynia ładunkowa z podłogą 
(kpi. 2 szt.) - 240 zł/szt., burty metalowe, 3 szt. - 250 zł i inne. 
Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11

OLTCIT CLUB 11 RL, 1999 r., 1130 ccm : różne części. Wro
cław, tel. 0502/43-45-04
OPEL silniki oclone : 1.2i, 1.4i, 1.6i, 1.8i. 1.8S, kompletne • od
1.200 do 1.-800 zl lub bez opłaty celnej 300 i 600 DEM (40 km 
od granicy), komputer 1.8 Bosch 028000 304. Wrocław, teł. 
0600/19-73-74
OPEL, 1600 ccm, diesel : głowica, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
OPEL,'1988/01 r . : skrzynie biegów manualne i automatyczne, 
części do skrzyń, również wersje 4x4, do różnych modeli. Wro
cław, tel. 0602/85-03-45 w godz. 8-18 
OPEL, 1990 r.,,1600 ccm, diesel: silnik, -1.700 zł. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-48-01
OPEL, 1990 r„ 1000 ccm, 1300 ccm, 1600 ccm : silnik odony, 
skrzynia biegów F10, F13, F16, F20, elem. zawieszenia, elem. 
blacharki. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL ASCONA : drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia biegów. 
Bolesławiec, teł. 0604/75-81 -96 
OPEL ASCONA SEDAN, 1600 ccm, diesel: silnik bez głowicy ♦ 
skrzynia biegów • 1.000 zl, pokrywa komory silnika z wycisze
niem - 60 zł, pokrywa bagażnika ze spoilerem • 40 zł, zderzak 
przedni i tylny, czarny • 50 zl, lampy tylne i przednie - 50 zł. 
Borek Strzeliński, teł. 071/393-05-35 
OPEL ASCONA C : wszystkie części. Dzierżoniów, tel. 
0600/31-98-35
OPEL ASCONA C : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
OPEL ASCONA 3-drzwiowy:. drzwi. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-70,0601/56-78-57
OPEL ASCONA: zawieszenia, zderzaki, serwo, amortyzatory, 
kolumny McPhersona, sprężyny, drzwi, ukl. kierowniczy, hak 
hol., klapa tylna, maska silnika,.lusterka, błotniki przednie, wy
posażenie wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 075/784-61-09 
OPEL ASCONA B : różne części. Wrocław, teł. 0501/83-99-43 
OPEL ASCONA, 1300 ccm, benzyna: silnik z osprzętem i skrzy
nią biegów. Wrocław, tel. 0501/62-41-27, 071/784-83-48 
OPEL ASCONA S : reflektor prawy, lusterko lewe, listwa na 
drzwi. Wrocław, tel. 372-22-86
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASCONA: silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki tylne. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16

OPEL ASCONA& *982 r.,1600 ccm, benzyna,: kpi. karoseria 
z szyberdachem na kołach, silnik do remontu, skrzynia biegów
(4),. chłodnica z wentylatorem, alternator; rozrusznik, serwo i 
pompa hamulcowa,' pojazd wyrejestrowany, najchętniej w cało
ści, - 700 zł. Wrocław, tel. 0606/31-09-34
OPEL ASCONA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów
(5) i (4). półosie, alternator, rozrusznik, drzwi, szyby, zawiesze? 
nie, lampy, sprzęgła. Wałbrzych, tel. 0603/53-31
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika, pompa 
oleju, pompa wody. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
OPEL ASCONA, 1987 r., 180.0 ccm, wtrysk: elementy blachar
ki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie przednie, 
chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów automatycz
na, półosie, kola, ukł. kierowniczy, pompa hamulcowa z ser
wem, rozrusznik, szyberdach, inst. gazowa, linki. Legnica, tel. 
076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
OPEL ASCONA, 1987 r., 2000 ccm : prawie wszystkie części 
mechaniczne, silnik, elem. blacharki, szyby, plastiki. Oława, tel. 
071/303-25-27,0604/93-92-11
OPEL ASCONA, KADETT: nowe koło kompletne, opona z fel
gą, -150 zl. Krzydlina Mala, tel. 071/389-02-27 
OPEL ASTRA : fartuchy przeciwblotne - 30 zl/kpł. ., tel. 
0600/21-87-88
OPEL ASTRA I I : poduszka pow., sensory, napinacze. Bytom, 
tel. 0608/39-56-39
OPEL ASTRA 3-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów (5), fotele, 
tapicerka, wykładzina, dach, plastiki, nadkola, sprężyny, na
grzewnica, tarcze hamulcowe i inne. Głuchołazy, tel. 
060T/19-62-25
OPEL ASTRA: lampy przednie, błotniki. Jaworzyna Śląska, tel. 
0607/36-73-66
OPEL ASTRA I I : deska rozdz. *  wyposażenie, poduszki pow., 
sensor, napinacze pasów pirotechn., makiety poduszek, lampy 
z silniczkami, osprzęt silnika 1400 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm, 
halogeny, lusterka wewn. i zewn., klamki, zamki i inne. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-67-18
OPEL ASTRA : zderzak przedni -100 zł; drzwi L+P -100 zł; 
błotniki L+P • 50 zł, inne. Kandlewo, tel. 065/540-62-55 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94^ 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA CLASSIC : zderzak tylny - 60 zł. Legnica, tel. 
0600/18-18-77
OPEL ASTRA II : reflektor przedni, lewy - 40 zl. Lubin, tel. 
0609/27-72-45
OPEL ASTRA I, I I : reflektory, błotniki, zderzaki, drzwi, zawie
szenie. Prusice, tel. 071/312-54-64 
OPEL ASTRA II oraz Vectra B: felgi stalowe 15", fabrycznie nowe
♦ oryg. kołpaki, opony letnie. Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 
0600/37-00-06
OPEL ASTRA CARAVAN : drzwi lewe tylne. Wałbrzych, tel. 
0608/16-81-70
OPEL ASTRA: zderzak. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA: grill. Wrocław, tel. 372-22-86 
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
OPELASTRAII: ukl. kierowniczy ze wspomaganiem, kpł. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA I : chłodnica wody. Wrocław, tel. 0503/74-09-59 
OPEL ASTRA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0607/74-20-81
OPEL ASTRA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL ASTRA: prawa ćwiartka. - 250 zł. Żary, tel. 0608/19-02-57 
OPEL ASTRA, 1992 r . : ćwiartka tylna lewa, zderzak tylny, gło
wica (1700 ccm). szyby boczne, podsufitka, alternator, siedze
nia, drzwi, dach oraz tylna część nadwozia. Wrocław, tel. 
0607/47-81-83
OPEL ASTRA, 1992 r . : wahacze, ćwiartka tylna lewa, pompa 
hamulcowa, drzwi, kolumna McPhersona, komputer, wahacze, 
dach, sprężyny, kierownica, koła i inne. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1992 r . : zderzak przedni - 50 zł; lampy przednie
• 80 zł; listwy na dach - 60 zł; szyby tylne (trójkątne) • 80 zł; 
szyba do drzwi • 40 zł, - 50 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL ASTRA, 1992 r . : błotniki, drzwi lewe przednie, reflektory, 
McPhersony, zderzak. Wrocław, tel. 0504/82-70-68
OPEL ASTRA 1,1992/97 r . : deska rozdzielcza, poduszki pow., 
sensor, makiety poduszek, napinacze pasów pirotechn., ukl. 
wydechowy, McPhersony, tapicerka, fotele, plastiki, szyby 
drzwiowe i szyberdachu, nagrzewnica, głowica, tłoki, wał, zde
rzak tylny, lampy i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA, 1992/98 r . : katalizator, nowy oraz tłumik środ
kowy. Wrocław, tel. 071/329-73-96 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/98 r . : roleta bagażnika, siatka gro
dziowa, zagłówki. Wrocław, tel. 0603/30-61-42 
OPEL ASTRA, 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., 1600 ccm : zawieszenia, części bla
charskie i mechaniczne, szyby oraz tapicerka. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
OPEL ASTRA, 1993 r . : różne części. Leszno, tel. 0603/77-52-83 
OPEL ASTRA, 1993 r. : maska (uszkodzona) - 60 zł, błotnik 
lewy • 70 zl, kierunkowskaz lewy (pomarańczowy) - 20 zł, po
krowce na siedzenia (czarno-turkusowe) - 50 zl. Ligota Piękna, 
gm. Wisznia Mała. tel. 071/312-70-98

OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów, półosie. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
OPEL ASTRA GS, 1993 r., 2000 ccm, 16V : komputer silnika, 
podnoszący jego moc, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/364-54-28 
OPEL ASTRA, 1994 r. : lampy przednie. Legnica, teł. 
0608/08-02-31
OPEL ASTRA 1,1994 r.. 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, ta
picerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL ASTRA, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik -
1.500 zł + cło ok. 300 zł. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
OPEL ASTRA, 1994/95 r., 1700 ccm, turbo D : części do silni
ka, rolka prowadząca - 50 zł, rolka napinająca -100 zł, kolo 
zamchowe -100 zł, pompa wodna • 60 zł, tłoki, korbowody, ko
lektor ssący, termostat ♦ czujnik, turbina i inne. Świdnica, tel. 
0608/18-32-26
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.: wahacze przednie, błotnik przed
ni prawy, szyby drzwiowe, zamki drzwi, grill oraz lusterko pra
we. Wrocław, tel. 0602/34-65-79 
OPEL ASTRA, 1995 r . : tapicerka, drzwi, ukł. wydechowy, dach, 
do kombi, instalacja elektryczna. Lubań, tel. 0609/41-29-35 
OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm: pokrywa zaworów, felgi sta
lowe 5.5 x 13, lusterka zewnętrzne ręcznie reguł., wtryskiwa- 
cze 1.7 TD, kierunkowskaz lewy żółty, uszczelka pod pokrywę 
zaworów, licznik. Lwówek śląski, teł. 0603/74-73-17. ,
OPEL ASTRA, 1996 r., turbo D : turbina. Leszno, tel. 
0603/37-35-55
OPEL ASTRA, 1997 r . : maska przednia, -150 zl. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1600 ccm; 16V 3-drzwiowy: klapa tyl
na, tapicerka, półosie, skrzynia biegów (5), kolumny McPher
sona, silnik, podłużnica prawa, ABS, ukl kierowniczy i inne., 
tel. 0601/18-90-99
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA B, 1998/00 r . : chłodnice kompl. (wody, klimaty
zacji Intercoolera), wentylatory, lampa tylna, półoś, wahacz: 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r.: drzwi tylne lewe i prawe kom
pletne, półosie, stabilizator, listwa kierownicza, McPhersony. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54.398-33-51

OPEL ASTRA II, 2000 r.rbłotnikprzedni prawy - 50 zł, alterna
tor Bosch (nowy) - 450 zł, lampy tylne (sedan). Wrocław, tel 
0503/74-09-59
OPEL ASTRA, CORSA, 1998 r„ 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: 
silnik kpi. (Isuzu), skrzynia biegów oraz półosie. Strzelin tel 
071/392-21-10,0602/24-82-22
OPEL ASTRA, 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, roczn ik i 1980*2000 r.: lampy, reflektory, 
k ie runkow skazy , halogeny, atrapy, zderzaki, 
chłodnice, b lachy i inne. „REG-PLAST” , Wrocław, 
u l.  S trz e g o m s k a  2 /4 , te l.  071/355*06*07, 
0602/18-87-35 81012801

OPEL ASTRA, KADETT, 1991/95 r . : części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA: wyposażenie deski rozdz., przełączniki świa
teł, kierownica z poduszką i taśmą, sensor, napinacze pasów 
pirotechn^, pompa wspomagania kier., makieta poduszki kie
rowcy, alternator, zbiorniczki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL CALIBRA : felgi aluminiowe 15", - 650 zł. Legnica, tel. 
0501/61-84-47
OPEL CALIBRA : kompletna instalacja elektryczna - 140 zł* 
kolumna kierownicza z kluczykiem • 80 zł, alternator • 50 zł. 
Lubin. tel. 0609/27-72-45
OPEL CALIBRA: tylna klapa, tylne zawieszenie, tylny zderzak, 
chłodnica do 2.01, tylny lewy błotnik, alternator, listwy progowe, 
dach (bez otworu), rozrusznik, elem. silnika 2 .01, silnik 2.01, 
1992 r., przekł. kierownicy, skrzynia biegów F-16, pompa ham. 
z serwem, tylna lewa szyba (boczna). Namysłów, tel. 
0604/13-37-05
OPEL CALIBRA: reflektory nowe. pompa wspomagania. Złoto
ryja, tel. 076/898-22-64
OPEL CALIBRA, <991 r., 2000 ccm, 16V 4x4: dach. drzwi, błot
niki tylne, klapa, wahacze, półosie, deska rozdz., kołyska, skrzy
nia biegów, zbiornik paliwa, pólka, ABS, komputer, nakładki pro
gowe, lampa tylna, zderzak tylny, szyby boczne, licznik, pompa 
ABS-u oraz przekł. kierownicy. Wroćław, tel. 0609/37-27-17. 
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, 1993 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłuż
nice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi 
dachowe i inne. Lubin, tel. 0603/48-47-12 
OPEL CALIBRA, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, benzyna: ćwiart
ka prawa tylna, klapa tylna, pas tylny, silnik, poduszki pow. *  
sensor, elementy zawieszeń i inne. Legnica, tel. 0501/61-84-47 
OPEL CORSA : lampy przednie, błotniki. Jaworzyna śląska, 
tel. 0607/36-73-66
OPEL CORSA B Combo: deska rozdz. + wyposażenie, podusz
ki pow. i makiety, napinacze pasów pirotechn., fotele przednie, 
sensor, nadkole lewe, pompa wspomagania kier., klamkir zam- 
ki, lampy przednie, przełączniki świateł i inne. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-67-18
OPEL CORSA A : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
OPEL CORSA: maska silnika • 150 zł; błotnik - 50 zl; reflektor 
-100 zł, inne. Kandlewo, tel. 065/540-62-55 
OPEL CORSA : różne z demontażu, silnik 1,0 Ecotec na czę
ści. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
OPEL CORSA B : zderzak przedni, - 50 zl. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-2.1-76 
OPEL CORSA : silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL CORSA, 1986 r . : reflektor lewy, kierunkowskazy, lampa 
prawa. Wrocław, tel. 372-22-86
OPEL CORSA, 1987 r. : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm 3-drzwiowy: błotnik prawy, 
kolumna i przekł. kierownicy..zawieszenia, rozrusznik, alterna
tor, chłodnica i inne. środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
OPEL CORSA, 1991 r. : reflektory, kierunkowskazy, zderzak 
przedni, błotniki, klapa tylna, zderzak tylny, atrapa. Wrocław, 
tel. 071/354-10-43
OPEL CORSA A, 1992 r. : silnik 1,2, szyby, maska, błotniki 
(przednie i tylne), dach 3D, chłodnica, zderzaki, oś, tarcze, pia
sty, lampy, klapa tylna, ćwiartka, ładne wnętrze i fotele, konso
la, inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1994 r . : deska rozdz., plastiki wnętrza, belka 
tylna, lampy tylne, klapa tylna, drzwi prawe, ćwiartka przednia 
prawa, tylna część nadwozia, dach oraz chłodnica'. Wrocław, 
tel. 0607/47-81-83
OPEL CORSA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 cćm, benzyna: silnik, 
półosie, kolumny McPhersona., tel. 0603/10-18-70 
OPEL CORSA B, 1995/96 r . : drzwi pasażera, -100 zł. Krapko
wice, tel. 077/466-95-88,0606/50-27-93 
OPEL CORSA, 1998 r . : różne części z rozbiórki, elementy bla
charki, szyby, zawieszenia, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-92-49
OPEL CORSA, 1998 r . : zderzak przedni, czarny, - 80 zł. Gry
fów Ś I.,M  075/781-29-05
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r . : części z rozbiórki. Trzebni
ca, 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 FRONTERA: orurowanie przednie, oryginalne, czarne, • 
200 zł. Świdnica, teł. 074/853-49-74,0604/80-28-42 
OPEL FRONTERA: drzwi tylne prawe, błotnik, kierunkowskaz. 
Trzebnica, teł. 071/312-54-64
OPEL KADETT poj. 1.2,1.6,2.0i: skrzynia biegów (5) oraz kom
puter do silnika 2.0i. Bolesławiec, tel. 0604/75-81 -96 
OPEL KADETT GSI, 1800 ccm : silnik, stan idealny • 450 zł. 
klapa tylna i inne. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-89-20 
OPEL KADETT : silnik 1.8 gaźnikowy, dokumentacja, siedze
nia, inne części oprócz szyb i blacharki. Chojnów, teł. 
0608/45-82-31
OPEL KADETT : silnik kpi. na części, zawieszenie przednie 
kpi. z amortyzatorami i pólosiami, piasty, przeguby, skrzynia 
biegów. Kanice, tel. 065/545-48-38,0606/26-74-46 
OPEL KADETT, 1700 ccm, diesel: części silnika. Kluczbork, 
tel. 077/413-25-06
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) F-16. 
Legnica, tel. 076/857-57-15, 0603/45-74-42 
OPEL KADETT : półosie kpi., 2 szt. -100 zł/szt., tarcza sprzę
głowa - 60 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
OPEL KADETT 1.3.1.3 s (automatic), 1.2 OHC. 1.6 SH. 1.4 i; 
silniki, skrzynie biegów, lampy, szyby i inne (oclone^gwaran- 
cja). Legnica, tel. 076/722-95-21 w godz. 8-18,0601^8-25-72 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) F-13, 
- 400 zł. Malczyce, gm. Środa Śląska, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, kom
pletna dokumentacja. Nowa Sól. teł. 0607/61-15-77 
OPEL KADETT : prawie wszystkie części blacharskie, plastiki, 
liczniki, deski rozdz. Oława. tel. 071/303-25-27.0604/93-92-11 
OPEL KADETT KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, siatka 
grodziowa, relingi dachowe, zagłówki. Trzebnica, teł. 
071/312-32-91
OPEL KADETT poj. 1300 ccm benzyna, 1600 ccm diesel: czę
ści silników, skrzynie biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT, 1600 ccm: blok silnika z wałem i tłokami. Wał
brzych. teł. 0606/95-10-15
OPEL KADETT. 1300 ccm, 1400 ccm, 2000 ccm,: silniki, skrzy
nia biegów, zawieszenie, inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
OPEL KADETT E : reflektor prawy, kierunkowskaz, atrapa, 
maska, błotnik prawy, klapa tylna z szybą i spoilerem, zderzaki 
tylne, listwy dachowe, alternator, rozrusznik, podłużnice, zde
rzak. Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL KADETT C : różne części. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL KADETT: wszystkie części z rozbiórki, instalacja gazo
wa. Wrocław, tel. 071/355-75-95

LUSTERKA SAMOCHODOWE • WKŁADY DO LUSTEREK
S przedaż, napraw a i d orab ian ie  s zk ie ł pan o ram iczn ych  

do sam o cho d ó w  osobow ych  i dostaw czych  op.9S23i 
Wrocław, ul. Radomska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

AUTO GiEfcPA DOLNOŚLĄSKA* * 5 4 “ spis tr6śći^t*aM&strori&6 f{rożJfładov 15.06.2001- *



OPEL KADETT : zderzak tylny.;Wrocław, tel. 0605/54-31-79, 
0607/61-69-16
OPEL KADETT. benzyna : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tylne. 
Wrocław, teł. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL KADETT, 1600 ccm isilnik, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
351-10-29
OPEL KADETT, 1980 r. : przednia szyba - 300 zł, silnik 1300 
ccm, OHC • 600 zł, skrzynia biegów (4) - 200 zl, kpi. drzwi -100 
zł, rozrusznik -100 zł, alternator, fotele kubełkowe -100 zł, koła, 
tylna klapa, wahacze i inne. Wrocław, tel. 071/359-29-59, 
0504/93-46-55
OPEL KADETT KOMBI, 1980/91 r., 1300 ccm : błotniki, drzwi, 
klapa, zderzaki, zbiornik paliwa, skrzynia biegów (4), osprzęt 
silnika, chłodnica, szyby i inne części mechaniczne, elementy 
blacharki. Wrocław, tel. 0609/02-67-37 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC: zbiornik paliwa, przekł. 
kierownicy, lampy, gażnik, konsola, siedzenia, fotele, wózek 
tylny, serwo, koła, sprężyny, elementy wykończeń i inne. Two- 
rzyjanów, tel. 074/850-44-88 lub, 0602/53-22-77 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT, 1982/91 r . : inst. mono wtrysk, skrzynie biegów
(5), gażnik 1.3 i 1,6, licznik, konsola, rozrusznik,, aparat zapło
nu - od 20 zł. Koźmin WLKp., tel. 062/721-06-82,0609/29-04-37 
OPEL KADETT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna : różne części. 
Wrocław, tel. 071/346-66-27
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel,: wszystkie 
części, głowica po regeneracji z gwarancją. Wrocław, tel. 
071/355-61-13 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL KADETT GSI, 1985/90 r., 1800 ccm. wtrysk: różne czę
ści mechaniczne, opony, skrzynia biegów (5), wloty na maskę, 
komputer, kostki, przewody, głowica, koła. Ścinawa, teł. 
076/843-67-04
OPEL KADETT, 1985/91 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, klapa tyl
na, szyby boczne, gaźnik, rozrusznik, kolumna kierownicza, 
wahacze, kolektor ssący i inne. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30, 
0606/64-27-51
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccmv benzyna: skrzynia biegów
(4), półosie, przekł. kierów., lampy tylne, zderzak tylny, rozrusz
nik, drzwi uzbrojone i inne - od 10 zł. Bielawa, tel. 0607/44-88-17 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r . : wszystkie części z demonta
żu. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87 
OPEL KADETT, 1986 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna: sil-
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nik, stan b. dobry, gwarancja, skrzynia biegów (4 i 5), gwaran
cja -400 zł, półosie, alternator, rozrusznik, aparat zapłonu, drzwi, 
zawieszenie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 071/322-19-85 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r. „łezka": dach ze słupkami, drzwi 
prawe, nagrzewnica, wentylator, konsola, dywaniki, listwy, 
uszczelki, pasy, silnik 1.3 E, stan b. dobry, • 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-91, 0503/78-88-26 
OPEL KADETT. 1986/91 r. 1.3, 1.4, 1.6 I: stacyjka, skrzynie 
biegów F-10, F-13 - 350 zł, sprzęgło, półosie, hak, głowica, lam
py, lusterka, zderzaki, chłodnica, komputer, zamki. Bytom Od
rzański, tel. 0603/20-27-12
OPEL KADETT. 1987 r . : drzwi, klapa, błotniki, skrzynia biegów
(4) i automatyczna, fotele, zawieszenie, wahacze, inne. Choj-' 
nów, tel. 076/818-12-08,0602/58-63-39 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0606/88-97-66
OPEl* KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: różne części z de
montażu oprócz silnika. Łambinowice, tel. 077/431-91-73, 
0607/70-42-41
OPEL KADETT, 1987 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, OHC hatch- 
back, czerwony, 5-drzwiowy: nadowzie nieuzbrojone, z prawem 
rejestracji, z nadanymi przez PZMOT numerami, .twardy" do
wód rejestracyjny • 3.000 zł. Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kompletny, 
bez dokumentacji, - 400 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-60
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwio- 
wy: skrzynia biegów, rozrusznik, szyby, wahacze, półosie, drzwi, 
klapa tylna, chłodnice, zderzaki, zawieszenia, stacyjka i inne z 
demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
OPEL KADETT, 1988 r . : silnik 1.3, skrzynia biegów, silnik 1.6, 
zawieszenia, części blacharki, szyby i  inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75
OPEL KADETT, 1988 r._: maska, drzwi/chłodnica wody (1.3, 
1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy przednie, luster
ka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : różne 
części. Brzeg, tel. 0603/50-03-16 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk,: klapa tylna ze 
spoilerem, instalacja z komputerem, cewką modułem, przepły
womierz do 2000i, sprężyny sportowe, kierownica sportowa 
„momo*, felgi aluminiowe Borbert A ♦ opony 215/40/16 i inne. 
Lubin, tel. 0502/66-94-18,0609/27-71-49 
OPEL KADETT, 1988 r . : błotnik lewy przedni, reflektor prawy, 
kierunkowskaz prawy, chłodnica. Oława, tel. 071/313-24-19, 
0609/29-06-37
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, diesel: głowica, 
pompa wtryskowa, sprzęgło, reflektory, atrapa, lusterka, zega
ry z Obrotomierzem, belka tylna, amortyzatory, lampy tylne, drzwi 
i inne. Wrocław, teł. 0501/57-31-01 
OPEL KADEJT, 1989 r., 1300 ccm : lampy tylne przyciemnia
ne, wałki rozrządu 1.3, alternator, rozrusznik, pompa hamulco
wa, zaciski hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny tylne hamul
cowe, pompa paliwowa elektryczna, komputery, pompa wtry-
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skowa D1600, cewki, dmuchawa i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35 po godz. 20
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : różne części. 
Jelenia Góra, tel. 0604/39-50-43 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk automatic: różne 
części z rozbiórki, skrzynia biegów (5), silnik i podzespoły. Le
gnica, teł. 0503/98-00-25
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna, lampy, zderzaki, zbiornik 
paliwa, hak, rozrusznik, alternator, listwa kierownicza, dach, 
szyberdach, szyba tylna, pompa paliwa i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
OPEL KADETT, 1990 r . : zderzak tylny, wlew aliwa, McPher
son, klamki, zamki, linki, przełączniki, silniczek wycieraczki, 
wentylatora, włącznik termiczny, serwo, czujnik oleju, głośniki, 
inne.., gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
OPEL KADETT, 1990 r . : różne części z rozbiórki, elementy bla
charki, szyby, zawieszenia, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-92-49 i
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, wtrysk: podłużnica prawa - 
40 zl; szyby boczne do 2-drzwiowego - 40 zł; prawe drzwi • 40 
zł; podstawa lusterka bocznego -10 zł; cewka - 30 zł; przednie 
nadkola piast. - 20 zł; przednie wahacze - 30 zł; zbiornik paliwa 
z przewodami - 70 zł; inne. Jawor, tel. 076/870-73-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r . : zderzak tylny • 50 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0607/11-57-62
OPEL KADETT, 1990 r . : przedni zderzak, • 150 zł. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk : prawie wszystkie 
części z demontażu, skrzynia biegów (5), zawieszenia, szyby, 
szyberdach, drzwi, błotniki, tapicerka, komputer, kadłub silnika 
z dokumentacją, głowica, ukł. wtryskowy, zbiornik paliwa, licz
nik i inne. Namysłów, tel. 0602/51-70-03 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, stan b. dobry. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 
OPEL KADETT S, 1991 r . : szyby boczne (wersja 2-drzwiowa), 
lampa prawa przednia, fotele przednie, ukl. wydechowy, osprzęt 
silnika 1400 ccm, 1600 ccm (pompa wtrysku diesel), opony, in
stalacja elektryczna, zamki, głowica, tłoki, wał, lusterka zewn. i 
inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na : silnik, kompletna dokumentacja, skrzynia biegów, zawie
szenia, piasty, półosie, tarcze i zaciski hamulcowe, maska, błot
niki, wzmocnienie przednie, drzwi, chłodnica, klapa tylna, zde
rzak tylny, kierunkowskazy, lusterka, szyby, komputer, zamki, 
stacyjka. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
OPEL KADETT, 1991 r . : silnik 1700 ccm, pompa wtryskowa, • 
700 zl. Niemcza, tel. 0601/38-49-30 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 1600,: silnik, skrzy
nia biegów (F-10, F-13), półosie, zwrotnice, pokrywa bagażni
ka ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 \
OPEL KADETT, VECTRA, SENATOR, 1990 r.: komputery Bosch 
0260 200 002, Bosch 0280 000 301, Bosch 028 0001303, Bosch 
026120033376, Bosch 0280 001 120,16133739 WE, 16153979 
PD, 1606 1100, Bosch 0261200104. Wałbrzych, teł. 
0603/53-31-20
OPEL MANTA: skrzynia biegów, most tylny, elementy wnętrza, 
różne części. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL MANTA, 1980 r. 3-drzwiowy: wał napędowy, skrzynia bie
gów (4), reflektor prawy, szyba tylnej klapy, szybki boczne. Śro- 
da Śląska, lei 0607/73-02-18
OPEL MONZA, SENATOR, 1982 r., 2500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów autom., zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodni
ca, maska. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL MOVANO nowy model: różne części mechaniczne. Góra, 
woj. leszczyńskie, tel. 0605/52-67-53 
OPEL OMEGA KOMBI B, 2000 ccm, 16V : kompletne zawie
szenia, osprzęt silnika, drzwi tylne lewe, lampa prawa, plastiki, 
belka do zderzaka, sonda lambda, inne, możliwa wysyłka., tel. 
0603/10-18-70
OPEL OMEGA B : kierownica z poduszką i taśmą sensor, na
pinacze pasów pirotechn., makieta poduszki, poduszki pow. 
foteli. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL OMEGA B/C: reflektory ksenonowe - 2.000 zł/kpi. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA: drzwi tylne (lewe). Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
OPEL OMEGA: amortyzatory tylne, oryginalne - 50 zł/szt. Wro
cław, teł. 0607/80-58-02
OPEL OMEGA A, B : różne części silnika. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
OPEL OMEGA, 2300 ccm, TD : pompa wspomagania ukł. kie
rowniczego, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA, 2000 ccm 2400 ccm, 3000 ccm, V6: elementy 
blacharki i mechaniczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 .
OPEL OMEGA B, C : reflektory soczewkowe i ksenonowe - 500
zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-64
OPEL OMEGA A, 2400 ccm, benzyna: zawieszenie tylne, kołyr
ska, zbiornik paliwa, relingi dachowe, komputery, chłodnica,
maska silnika, błotniki, lampy, drzwi i inne. Złotoryja, tel.
076/878-79-13
OPEL OMEGA, 1987/91 r, 2400 ccm: elementy blacharki, lam
py, tapicerka, fotele, felgi -15 cali z oponami, stan b. dobry, i 
wiele innch części. Lęgnia, gm. Lęgnia, tel. 0607/29-31-71 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, wtryska rozrusznik, drzwi 
prawe, reparaturki tylnych nadkoli, zawieszenia, most z półosia
mi, szyby tylne, pi. reg. lusterka, światła tylne, tarcze i zaciski 
hamulców przednich, komputer, felgi stalowe 14", zderzak tyl
ny, skrzynia biegów i inne. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA A SEDAN. KOMBI. 1988 r., 2000 ccm : silnik - 
500 zł, skrzynia biegów - 400 zl, rozrusznik -100 zł, alternator • 
100 zł, tarcza + docisk -150 zł, kierownica • 30 zl, czujnik oleju 
• 30 zł, regulator biegu jałowego -100 zł, wentylator -150 zł, 
pompa wody -100 zł, chłodnica - i 00 zl, tarcze -160 zł/kpi., 
poduszki silnika • 100 zt/kpl., piasty przednie • 100 zł/szt., bel
ka (przednia i tylna) - 50 zł/szt., pompa wspomagania, zaciski 
ham. -100 zł/kpi., lampy tylne -140 zł/kpi., wahacz - 50 zł/szt., 
wahacz tylny + piasta • 100 zł, moduł wtryskowy -150 zł, wtry
ski jfpl. -100 zl, klapa tylna - 30 zł, pasy bezwł. - 20 zł/szt., 
relingi dachowe - 50 zł, tapicerka • 30 zł, kopułka aparatu + 
przewody -100 zł, głowica - 200 zł, wałek rozrządu -150 zł, 
termostat - 50 zł, szyberdach. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, mechaniczne i inne! Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
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OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Trzebnica, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA, 1989 r.: maska, reflektory, chłodnica, klapa tyl
na, drzwi lewe przednie. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r„ 3000 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, stan idealny, skrzynia biegów (5), wszystkie części 
mechaniczne, elektryczne, tapicerka, szyby, blacharka, podno
śniki szyb, zamki i inne. Jelenia Góra, tel. 075/746-24-92, 
0604/21-86-49
OPEL OMEGA, 1989 r„ 2300 ccm, turbo D : głowica, korbowo
dy, szyberdach, tłoki, silnik po remoncie, wałek rozrządu, zde
rzak tylny, chłodnica, zawieszenie przednie i tylne, tapicerka i 
inne. Lubin, tel. 0604/34-85-89
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : wtryskiwacze, przepływo
mierz, komputer ABS, alternator, sprzęgło, zegary, pompa pali
wa, zawieszenie tylne do modelu kombi, kpi. wnętrze czarny 
welur, układ kierowniczy, pompa ABS, serwo, plastiki, przełącz
niki, lewarek, piasta lewa i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, 1800 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), silnik, zawieszenia, most tylny, przekł. kierowni
cy, zbiornik paliwa, ABS, błotniki, klapa tylna, szyberdach i inne. 
Legnica, tel. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 
OPEL OMEGA. 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: chłodnica z obudo
wą drzwi przednie, błotniki, półosie, komputer, filtr powietrza, 
przepływomierz. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1990 r.: rozrusznik, tapicerka, drzwi 4 szt., sie
dzenia tylne, zderzak tylny, słupek środkowy prawy z progami, 
kolumna kier., alternator, szybki trójkątne i trapezowe tylne, pra
we drzwi, wal pędny, felgi 14' (szt. 4), półośka, linki. Zielona 
Góra, tel. 0605/72-01-95
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2600 ccm : komputer, tapicer
ka, konsola, licznik, linki, zamki, klamki, konwerter do automa
tycznej skrzyni biegów, silniczek nagrzewnicy, zaciski; uszczelki, 
plastiki, kolumna kierownicy, zbiorniczki, zawieszenie tylne, 
przełączniki pod kierownicę, sterowniki centralnego zamka. 
Wrocław, tel. 071/349-50-22
OPEL OMEGA, 1991 r . : różne części oprócz przodu. Zielona 
Góra, tel. 0609/15-17-07
OPEL OMEGA KOMBI. SEDAN. 1992 r. 1800.2000 ccm, ben
zyna: drzwi, szyby, elektronika, ABS, wnętrze, konsola, fotele, 
maska, błotniki, kierunkowskazy, chłodnica, kola 15 stalowe. 
14. ćwiartki, zawieszenia, tarcze, zaciski, dachy, inne. Pacz
ków. tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA. 1992/93 r. 2000,2400,3000 ccm: różne części 
i blachy, szyby, zawieszenie, silnik, elektryka i inne. Wrocław, 
tel. 0501/41-00-10
OPEL OMEGA, 1993 r. 2000-2600 ccm: dach, drzwi, klapa, gło
wica, chłodnica, ABS, szyby boczne, lusterka, skrzynia biegów, 
przekł. kierownicy, rozrusznik, alternator oraz przepływomierz 
powietrza. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL OMEGA, 1994 r., 2000 ccm, 16V: głowica nie uzbrojona, 
wałki rozrządu. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 0606/43-36-31 
OPEL OMEGA B, 1994/99 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, zawieszenia, elementy wnętrza, inne. Opole, tel. 
0602/87-61-45
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2500 ccm, TDS: głowica kompletna, 
-1.400 zł. Bolesławiec, tel. 0604/43-83-08,075/734-19-92
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OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 2500 ccm, V6: ćwiartki tylne, 
drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konsola, poduszki 
pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, instalacja, napi- ' 
nacze, ukł. kierowniczy, półosie, wal, most, fotele, tapicerki, fel
gi aluminiowe 17* i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA, 1996 r . : silniki o poj. 2000 i 3000 ccm MV6, 
wał, tłoki, pierścienie, panewki, korbowody, miska, rozrusznik, -
1.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
OPEL OMEGA, 1997 r., 2500 ccm, V6 : głowica, po regenera
cji, kompletna z zaworami,- - 2.000 zł. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i.ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL REKORD : wszystkie części z demontażu. Nysa, tel. 
077/431-28-47
OPEL REKORD : skrzynia biegów (4) -100 zł, zawieszenie 
przednie -100 zł, szyby, prądnica, ukł. zapłonowy, ukł. kierow
niczy i inne. Wrocław, tel. 0602/65-97-54 
OPEL REKORD: silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika i ba
gażnika, most tylny. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, atrapa. Wrocław, tel. 
372-22-86
OPEL REKORD, 1971 r., 1700 ccm, benzyna : silnik - 300 zł. 
skrzynia biegów - 200 zł, most, szyby i inne. Strzelin, tel. 
0607/80-53-03 •
OPEL REKORD, 1979 r., 2000 ccm, benzyna : maska przed
nia,.klapa tylna, most tylny, skrzynia biegów, szyby, kolumna 
kierownicza ze wspomaganiem i inne z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/74-05-31
OPEL REKORD CARAVAN, 1980 r . : silnik - 500 zł, skrzynia 
biegów - 200 zł (możliwość sprawdzenia), most, zawieszenia, 
szyby i inne, z demontażu. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
OPEL REKORD, 1983 r . : szyba tylna i 4 boczne, podnośniki 
szyb 2 szt., McPhersony, tarcze, zaciski, klocki, łożyska, prze
wody, linka gazu, aparat zapłonu, wentylator, klamki, zamki, 
popielniczki, Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
OPEL REKORD, 1986 r.,: drzwi, zderzak przedni i tylny, reflek
tory przednie i tylne, maska, błotnik przedni, szyby przednie i 
tylne, kierunkowskazy, lusterka. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69
0  OPEL REKORD, SENATOR MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
siln ików , zniszczone samochody z polską doku* 
mentacją, w  sprzedaży piękne samochody mar
k i O pel S en a to r, ta n io . D z ie rż o n ió w , te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024721

OPEL SENATOR, 2200 ccm : filtr powietrza, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
OPEL SENATOR, 2000 ccm, 2400 ccm 3000 ccm, V6: elemen
ty blacharki, mechaniczne i elektroniczne oraz skrzynia biegów
1 silniki. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, wtrysk: silnik ze skrzynią 
biegów, osprzęt, częśd mechaniczne, elektryczne i elektronicz
ne. Jelenia Góra, tel. 075/746-24-92,0604/21-86-49 -
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000. ccm, 12V: kompletna klimaty
zacja, drzwi, szyby, maska, klapa tylna, zawieszenia, kompute
ry, felgi aluminiowe, dach, chłodnice, reflektory, wentylatory, 
silnik z dokumentacją, skrzynia biegów automatic, most, ^vał, 
przełącznik, kokpit, zderzak tylny, alternator. Oława, tel. 
071/313-^15-89.0604/78-93-74

OPJEL SENATOR. 1991 r., 3000 ccm, wtrysk : prawy tylny bok,, 
moduł wtrysku. Jelenia Góra. tel. 075/753-35-01.0601/55-36-79 
OPEL SINTRA : błotnik lewy, kierunkowskaz prawy, reflektory, 
zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
OPEL SINTRA: skórzana kierownica z poduszką, taśmą i sen
sorem, napinacze pasów pirotechnicznych, silniczki podnosze
nia szyb i szyberdachu, makieta poduszki kierowcy, lusterko 
wewn. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL TIGRA: fotel kierowcy, listwa wspomagania, zderzak tyl
ny, przełączniki do kierownicy. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL UGRA, 1400 ccm: drzwi lewe kompletne, klapa tylna z 
szybą, zwrotnice, wahacze, półosie, McPhersony, drążki. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
OPEL TIGRA: deska rozdz. i jej wyposażenie, poduszki pow., 
kierownica skórzana z taśmą i sensor, makiety poduszek, napi
nacze pasów pirotechn., pompa wspomagania kierownicy. Wro
cław, tel. 0606/23-35-56
OPEL TIGRA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0607/74-20-81
OPEL VECTRA: lampy przednie, błotniki. Jaworzyna Śląska, 
tel. 0607/36-73-66
OPEL VECTRA A : schowek, przełączniki świateł, zegary, po
duszka pow. kierowcy, sensor, napinacze pasów pirotechn., 
osprzęt silnika, przeguby, pompa hamulcowa i ABS, ukł. wyde
chowy, klamki, zamki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL VECTRA B : deska rozdz. + wyposażenie, poduszki pow., 
sensor, napinacze pesów pirotechn., lusterko wewn., listwy 
drzwiowe, przełączniki, zamki, klamki, lampy z silniczkami, za
wieszenie, zwrotnice, serwo z pompą hamulcową pompa ABS 
i wspomagania kier., rozrusznik. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL VECTRA C : maska silnika • 200 zł; błotnik lewy przedni 
• 80 zł, inne. Kandłewo, tel. 065/540-62-55 
OPEL VECTRA A ; klapa tylna - 50 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL VECTRA: silnik 1 7D, 1.4i, 1616V oraz skrzynia biegów 
F-14, F-16, AF-20, F-20, oclone, gwarancja. Pyskowice, gm. 
Gliwice, tel. 032/233-23-00, 0606/34-02-98
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OPEL VECTRA A : lusterko lewe, nowe, z nakładką do lakiero
wania. Trzebnica, tel. 071/387-09-81 
OPEL VECTRA B : klapa tylna z szybą kompletna. Wałbrzych, 
tel. 0608/16-81-70
OPEL VECTRA B, SEDAN : zderzak tylny. -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-26-63
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, teł. 
0603/66-97-27
OPEL VECTRA: McPherson, wahacz, zderzak, plastiki, zbior
niczki, licznik, koła, komputer, rozrusznik, szyby, drzwi, półoś, 
piasty, tapicerka drzwi (czarna). Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
OPEL VECTRA, 1800 ccm: skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
OPEL VECTRA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL VECTRA, 2000 ccm, 2400 ccm 3000 ccm, V6: elementy 
blacharki i mechaniczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
OPEL VECTRA A, 1988/95 r .  1.6 i 2 .01: wzmocnienie przed
nie, tylny prawy błotnik, osprzęt silnika, tylna klapa, tylna szy
ba, reflektory, chłodnica, wentylator, komputer, alternator, roz
rusznik, silnik na części oraz inne części mechaniczne i elem. 
blacharki. Wrocław, tel. 0609/02-67-37,0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990 r . : silnik, skrzynia biegów, dokumenta
cja i inne. Brenno, tel. 065/549-42-72 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm: dach, drzwi, skrzynia bie
gów, zbiornik paliwa, komputer, stacyjka, zamki z kluczami, 
belka tylna, kierownica, fotele, tapicerka, słupki boczne, ściana 
grodziowa, silnik. Głuszyca, tel.. 0602/29-19-48 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 1700 ccm, diesel: wszystkie 
części (z demontażu). Prusice, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów F-13, dach, tył karoserii, części mechaniczne, plastiki i 
inne. Bolesławiec, tel. 0603/10-15-77 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedpn), lampy tylne, ka
talizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, docisk (1400 ccm, 
wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szybki 
trójkątne, próg *  słupek, szyberdach, konsola centralny zamek 
i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL YECTRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk: silnik kpi., 
stan b. dobry, na części • 450 zł, maska przednia -120 zl, błot
nik - 80 zl, reflektor z kierunkowskazem • .100 zl, rozrusznik • 
100 zł, alternator - 100 zł, zawieszenia, drzwi tylne, atrapa, kie
rownica, plastiki i inne. Racibórz, tel. 0604/81-68-01 
OPEL VECTRA, 1991/94 r., 1.6,1.8,2.01: kolumny McPherso
na, półosie, silnik 1.6 i 2.01, skrzynia biegów F-16, elem. silnika 
2.01, prawa i lewa podłużnica, tylne prawe drzwi, przekl. kie
rownicy, szyby, lewy błotnik, pompa ham., tylny zderzak do wersji 
hatchback, tylny prawy błotnik. Namysłów, tel. 0603/50-03-51 
OPEL YECTRA, 1991/97 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA A, 1992 r.: półosie, pompa wspomagania, zbior
nik paliwa, sprężyny, kolumna McPhersona, klapa tylna (do 
modelu 5-drzwiowego), felgi stalowe, komputer, lampy tylne, 
drzwi, dach oraz hak. Wrocław, tel. 0607/47-81-83 
OPEL VECTRA A, 1992 r . : zbiornik paliwa, półosie, wahacze, 
kolumny McPhersona, sprężyny, zderzaki, klapa tylna, kompu
ter, felgi stalowe, rozrusznik, drzwi, belka tylna oraz lampy tyl
ne. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
OPEL VECTRA, 1992 r. 1600,1800 i 2000 ccm: ćwiartka lewa. 
dach, drzwi, kołyska silnika, wahacze, kolumna McPhersona, 
ABS, zawieszenie tylne, koła, szyby, deska rozdz., przekł. kie
rownicy, skrzynia biegów (F-13, F-16, F-20), licznik, przepływo
mierz powietrza, części silnika nagrzewnica i inne. Wrocław, 
teł. 0609/37-27-17 3
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1992 r . : maska, reflektor lewy, klapa tylna do 
hatchbacka, pompa paliwa do silnika 1.6i. Opole, tel. 
0601/71-67-25
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm: silnik 16 NZ, stan b. dobry 
- 800 zl + 400 zł (cło), skrzynia biegów (5), gwarancja. Wał
brzych, teł. 0603/53-31-20
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km. 1700 ccm, diesel: silnik • 
1 500 zł + cło ok. 300 zl. Lubin, tel. 0607/57-49-98 
OPEL VECTRA, 1994 r. : różne części. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52
OPEL VECTRA, 1997 r . : zderzaki, kierunkowskazy, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 0602/88-49-71

Wyprzedaż sprzęgieł
do samochodów osobowych 

zachodnich i japońskich
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 OP003818

§ - wymiana tłumików, złączy, katalizatorów 
- sprzedaż hurtowa I detaliczna 

■h - sprzedaż, montaż końcówek sportowych 
§ - dorabianie nietypowych tłumików 
j  - możliwość wysyłki
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amortyzatory, klocki hamulcowe, 
tarcze, wahacze i inne opooiss2 

Wrocław. tel./fax 071/346-25-57

OPEL
AUTOCZĘŚCI 

używane z importu
Wrocław 

ul. Sułowska 22 A 
tel. 071/346-27-24 ? 
tel. 071/346-27-25 I 
tel. 0-601 74 83 50 
w godz. 9.00-17.00
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OPEL VECTRA B. 1998 r„ 2000 ccm. D T i: chłodnica wody, 
klimatyzacja, wentylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL VECTRA B, 1998 r . : błotnik tylny prawy, nowy, zderzak. 
Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
OPEL VECTRA, 1998/00 r„ 1600 ccm, 16V: różne części. Kłodz
ko, tel. 0609/42-39-90
OPEL VECTRA B, 1999 r., 2000 ccm: drzwi kpi., skrzynia bie
gów, lampy, zawieszenia, błotnik tylny, maska, liczniki, luster
ka, napinacze pasów, ukł. wydechowy, felgi aluminiowe, zde
rzaki, dach, serwo. Lwówek Śląski, tel. 0608/74-74-65 
OPEL VECTRA C, -2000 r. : reflektory ksenonowe, bez prze
twornic -1.300 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL ZAFIRA : poduszka pow., sensory, napinacze. Bytom, 
tel. 0608/39-56-39
OPEL ZAFIRA : reflektory (urwane uchwyty), przepływomierz 
powietrza DTI. Przyłęk, tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
OPEL ZAFIRA: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ZAFIRA, 1999 r . : poduszka pow., kierownica skórzana z 
taśmą i sensor, makiety poduszek, napinacze pasów pirotechn., 
silniczki lamp i podnoszenia szyb oraz szyberdachu, halogeny, 
lusterka. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 1800 ccm, 16V, Ecotecklimatyzacja, 
zderzaki, plastiki, zawieszenia, drzwi, tapicerka, półosie, silni
ki, części silnika, skrzynia biegów, ukl. wydechowy, zegary (bia
łe) i inne. Lubin, tel. 0607/54-05-96 
OPEL ZAFIRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechaniczne 
i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 0602/18-44-78 
O  OPEL KADETT E, CORSA A, B, ASTRA I, II, VEC- 

TRA A, B, OMEGA A, B, C A LIBRA: zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lampy przed
n ie i ty lne, b ło tn ik i, klapy ty lne, maski, drzwi, 
ch łodn ice ♦  wentylatory, p lastik i karoseryjne i 
inne  części. Je len ia  G óra, te l. 075/641-94-40, 
0605/23-78-50 84017421

PEUGEOT, 1900 ccm, diesel : głowica, pompa wtryskowa. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/381-20-11,0502/41-58-40 
PEUGEOT. 110 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, z dokumentacją Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: końcówki wtryskiwaczy (nowe), 
pompa wtryskowa (nowa). Pilawa, tel. 074/837-87-08, 
0603748-31-67
PEUGEOT 106 : lampy, zderzak. Cieśle k. Oleśnicy, teł. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, chłodnice, wahacze, zwrotnice, McPhersony, luster
ka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierunkowskazy. Siechni
ce, tel, 071/311-39-14.0602/71-26-65 
PEUGEOT 106, 1995 r,1100 ccm : elementy blacharki, me
chaniczne i elektroniczne oraz silnik i skrzynia biegów. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 106,1996 r . : zderzaki, wzmocnienie czołowe, błot
nik. Jankowice, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 106,1999 r. 3 i 5-drzwiowy: klapa tylna kompletna, 
lusterka, osie tylne. Smardzów, teł. 071/314-38-54, 398-33-51 
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, chłodnica, reflekto
ry. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 205, diesel: skrzynia biegów, pompa oleju, wspo
maganie, pompy vacum. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205 : półosie, stan b. dobry. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 GT : błotniki, kierunkowskazy, chłodnica, ko
lumny McPhersona, belka pod silnik, klocki ham., spofler z otwo
rami na halogeny. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205 : amortyzatory przednie, nowe. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
PEUGEOT 205, diesel: silnik, przebieg 97 tys. km - 700 DEM + 
cło. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
PEUGEOT 205,1986 r., 1900 ccm, diesel: silnik (uszkodzony 
wałek rozrządu), skrzynia biegów (5), drzwi 4 szt., klapa tylna, 
osprzęt silnika, lampy tylne i przednie, lusterka i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/735-18-93
PEUGEOT 205 GTI, 1988/92 r. 1.6 i 1.9 E: drzwi, klapy, maski, 
koła, zegary, zawieszenia, lampy, plastiki, inne części. Wrocław, 
tel. 0602/24-91-27
PEUGEOT 205 GTI, 1989 r., 1600 ccm: różne części z rozbiór
ki. Legnica, tel. 0503/98-00-25
PEUGEOT 205, 1989 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, maska, 
drzwi tylne, klapa tylna, belka pod silnik, zbiornik paliwa. Wro
cław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
PEUGEOT 205,1991 r. ciemny metalic: zderzak przedni, ma
ska, lampy z białymi kierunkowskazami, błotniki, lampy tylne 
przyciemnione oraz koła z oponami (2 szt.). Namysłów, teł. 
077/410-26-71,0502/13-02-75
PEUGEOT 205,1991 r . :. różne części blacharskie i mechanicz
ne, od 20 zl. Wrocław, tel. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205,1992 r., 1200 ccm: zawieszenie, lampy, części 

.przodu, silnik, skrzynia biegów, plastiki. Wrocław, tel. 
0609/58-68-75
PEUGEOT 205,309,1993 r., 1400 ccm, 1600 ccm. 1900 ccm: 
silnik oclony, skrzynia biegów, elem. zawieszenia, elem. bla
charki. Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206: drzwi uzbrojone, klamki, zamki, podnośniki do 
szyb, tapicerki - od 30 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-21-58, 
0601/85-94-23
PEUGEOT 206: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, belka pod silnik, lu
sterka, halogeny, reflektory, lampy tylne, klapa tylna, tylna oś, 
wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 206 : wahacz prawy, zderzak tylny, lampa tylna,
zwrotnica. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206: lampa tylna, lewa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92
PEUGEOT 206 : radioodtwarzacz, - 200 zł. Wrocław, tet.
071/355-75-89
PEUGEOT 206, 1998/01 r . : przednia, lewa i prawa ćwiartka, 
sanki pod silnik, skrzynia biegów, silnik, szyba boczna, drzwi, 
zawieszenie tylne, koła, ABS, inne. Świdnica, teł. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82
PEUGEOT 206,1998/01 r . : lusterko lewe i prawe, kompletne, 
czarne, ręczna lub elektryczna regulacja, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
PEUGEOT 206,1998/01 r . : lusterko boczne prawe, podgrze
wane, el. regulowane -180 zł, halogen prawy - 90 zl. Wrocław, 
tel. 071/362-16-15, 0601/70-22-65 „
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 206,2000 r., 1900 ccm, diesel: głowica silnika, pom
pa wtryskowa. Chojnów, tel. 076/818-17-45, 818-12-27, 
0603/07-36-38
PEUGEOT 206, 2000 r . : wózek, wahacze, zwrotnice, półosie, 
McPhersony, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
PEUGEOT 305,1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5).
Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24
PEUGEOT 305, 504 : różne części i podzespoły. Jarocin, lei.
0603/83-87-23
PEUGEOT 306: chłodnica • 130 zł, reflektor do modelu 2000 - 
150 zł, krata wlotu powietrza - 40 zł, halogen prawy - 60 zł, 
lusterko lewe • 80 zł. Legnica, tel. 0600/18-18-77 
PEUGEOT 306 : zderzak tylny, - 50 zl. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
PEUGEOT 306 KOMBI : hak holowniczy, nowy. Lubin, tel. 
076/847-35-07
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice, wahacze, McPher
sony, obudowa z wentylatorami, chłodnice, reflektory, klapa tyl
na, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71 -26-65
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PEUGEOT 306 : lampa tylna, prawa. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 w. 187
PEUGEOT 306 : maska, błotniki, lampy, wzmocnienie przed
nie, lampy tylne, silniczki lamp, chłodnice, wiatraki. Wrocław, 
tel. 071/344-55-06,0604/50-00-89 
PEUGEOT 306, 1995 r.. 1400 ccm : różne części. - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 0603/81-21-10
PEUGEOT 306, 1996 r. : zderzaki, błotnik. Jankowice, tel. 
0602/88-49-71
PEUGEOT 306,1998 r . : akcesoria tuningowe, używane (mna- 
gnetyzer Maksor Sport, na oryg. przewodzie, z szybkozłączką, 
filtr stożkowy K&N) i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/47-47-59
PEUGEOT 306,1998 r . : klapa tylna z szybą kpi., lampy tylne. 
Przyłęk, tel. 074/817-00-93, 0600/37-00-06 
PEUGEOT 306 KOMBI. 1999 r . : klapa tylna kompletna, wó
zek, wahacze, półosie, zwrotnice, listwa kierownicza, McPher
sony, stabilizator. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 398-33-51 
PEUGEOT 306, 309 : silnik, inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
PEUGEOT 309,1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
automatyczna i inne. Jerzmanice Zdrój, teł. 076/878-62-94 
PEUGEOT 309: drzwi, klapa tylna, zawieszenie przednie, roz
rusznik, alternator, docisk sprzęgła, plastiki i inne. Rawicz, tel. 
065/543-08-20

PEUGEOTa
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel. 071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607 719.

PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309, 1988/92 r. : drzwi, zawieszenia, lampy, koła, 
plastiki, skrzynie biegów, rozruszniki, szyby, inne części. Wro
cław, tel. 0602/24-91-27
PEUGEOT 309,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne części. Gro- 
blice, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1989 r . , : wszystkie części. Świebodzice, tel. 
0601/76-56-46
PEUGEOT 309,1992 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, dieseł: pompa 
wtryskowa, kolektor wydechowy, licznik, lampki wnętrza. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/74-73-1?
PEUGEOT 309, 1994 r. : komputer • 200 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
PEUGEOT 405: reflektory przednie, kierunkowskazy, tylna lewa 
ćwiartka karoserii, pokrywa bagażnika. Bolesławiec, tel. 
0603/57-12-80
PEUGEOT 405 KOMBI, 1400 ccm, diesel: silnik, po rerfloncie 
kapitalnym, skrzynia biegów (5) z monoblokiem, drzwi, maski, 
klapy, szyby, zawieszenia i inne. Paczków, teł. 0606/15-33-85 
PEUGEOT405 KOMBI: klapa tylna, zawieszenie przednie. Pru
sice, tel. 071/312-54-64
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, reflektory, klapa tylna, lusterka, wa
hacze, zwrotnice, McPhersony, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405: maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405: amortyzatory przednie, nowe, do modelu MI16, 
SRI, GRI. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 405,1988/93 r. : elementy zawieszeń, błotniki, lam
py, drzwi, silnik, skrzynia biegów, plastiki, zegary, klapy, koła, 
inne części. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405,1989 r., 1800 ccm, TD : części silnika, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, alternator, środa śląska, tel. 
0607/73-02-18
PEUGEOT 405, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : elementy bla
charki, mechaniczne i elektroniczne, skrzynia biegów, silniki. 
Ziełona^óra, tel. 0603/22-86-57 
PEUGEOT 405,1990/95 r . : kompletne lusterko prawe, czarne, 
ręczna regulacja, stan idealny. Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 405 Mi16,1991 r.t 1900 ccm, benzyna : drzwi, ma
ska bagażnika, pompa ABS, komputery, katalizator, wahacze, 
zwrotnice, zaciski hamulcowe ♦ tarcze, lampy tylne, pompa 
paliwa, tapicerka, inne. Leszno, teł. 0601/75-65-57 
PEUGEOT 405,406,1800 ccm : silniki, skrzynia biegów, błot
nik przedni prawy, lampy tylne, błotniki tylne, drzwi, plastiki i 
inne. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 0607/53-43-23 
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryg ina l
ne, szybko, fachow o, tan io . C hocianów , te l. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84017411

PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
PEUGEOT 406: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, halogeny, 
reflektory, lampy tylne, chłodnice, belka pod silnik, obudowa z 
wentylatorami, tylna ściana, klapa tylna, lusterka, półosie. Siech
nice. tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406: zderzak przedni do starszego modelu, stan b. 
dobry. Wrocław, teł. 0605/43-42-50 
PEUGEOT 406,1997 r . : tylna ścianka, lewy tylny błotnik, • 550 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-72-29
PEUGEOT 406, 1998 r., 20 tys. km : zawieszenie przednie i 
tylne, drzwi, ukł. wydechowy, silnik na części, skrzynia biegów
(5) do poj. 1.8 benzyna V6, ukł. kierowniczy, zderzak przedni i 
inne. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1999 r., 2000 ccm, diesel: błotniki, drzwi, 
zawieszenia, ukł. kierowniczy, skrzynia biegów (5), półosie. sil
nik, tapicerka, dach i inne., tel. 0601/18-90-99 .
PEUGEOT 406, 2000 r. : maska, zderzaki, lampy, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, lampy tylne. Wrocław, tel. 
071/344-55-06,0604/50-00-89
PEUGEOT 406, 2000 r., 1800 ccm : elementy blacharki i me
chaniczne, klimatyzacja. Wrocław, tel. 0604/48-90-38 
PEUGEOT 505,1982 r., 2000 ccm, benzyna, diesel: wszystkie 
części z rozbiórki, silniki benzynowe i diesel. Domasław, tel. 
071/311-98-33
PEUGEOT 505,1982 r . : różne części, cena od 10 zł/szt. Ochla, 
tel. 068/321-10-02, 0600/38-58-99 
PEUGEOT 505,1982 r . : drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,1986 r., 2500 ccm, diesel: części silnika. Głu
szyca, tel. 074/880-91-37, 0604/84-98-02 
PEUGEOT 505,1986 r., 3000 ccm : elementy blacharki i me
chaniczne, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, wahacze, McPhersony, tylna 
ściana, reflektory, klapa tylna, błotniki tylne, listwa pod reflekto
ry, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
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PEUGEOT 605 : ćwiartka tylna lewa. Wroęlaw, tel. 
0605/54-31-79,06Ó7/61-69-16
PEUGEOT 605,1990 r„ 3000 ccm: różne części. -Grdblice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 605.1992 r., 3000 ccm, SV: tapicerki. konsola, pom
pa ABS, nagrzewnica, elementy wnętrza, lampy, zderzak, wa
hacze, chłodnica, silnik + kpi. dokumentacja i inne. Legnica, 
tel. 0604/96-97-52
PEUGEOT 605,1993 r . : zderzak tylny kpi., prawe drzwi przed
nie i tylne, szyberdach i inne. Lwówek śląski, tel. 0601/25-67-98 
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, chłodnice, reflekto
ry, klapa tylna, lusterka, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, 
przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65" 
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, reflektory, kie
runkowskazy, wahacze, chłodnice, belka pod silnik. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER : double kabina, różne części z rozbiórki. 
Środa Śląska, tel. 071/395-16-16. 0607/35-42-06 
PEUGEOT BOXER : przednie zawiesz., tylna belka, resory, 
nagrzewnica, drzwi, szyby, lusterka, skrzynia biegów, błotniki i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00, 0607/15-05-84 
PEUGEOT BOXER, 1994/01 r.,: lusterka boczne L ♦ P, regulo
wane ręcznie lub elektrycznie. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT BOXER, 1999 r. : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0600/52-13-21
PEUGEOT BOXER, 1999 r., 47 tys. km 1.9 D, 2.5 D: silniki kpi., 
skrzynie biegów, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, 
rozrusznik^ koła, felgi, drzwi, szyby boczne, tylne, elementy 
blacharki, boki, siedzenia 3-, 2- i 1-osobowe, luksusowe i stan
dardowe, lampy, wyposażenie .Panorama*. Wrocław, teł. 
071/342-19-70,0601/74-19-45
PEUGEOT BOXER, PARTNER, 406,1999 r., 19 tys. km, 1900 
ccm, diesel. części silnika, głowica, wał, tłoki i inne. Głogów, 
tel. 0601/18-67-66, 0609/16-48-72 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill; 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, belka pod sil
nik, reflektory, chłodnice, belka pod chłodnice, lusterka. SiecłK 
nice,1el. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT J 5 : pompa wtryskowa, McPhersony z piastami, mi
ska olejowa. Ruszów, gm. Węgliniec, tel. 075/771-44-87 
PEUGEOT J 5 : różne części mechaniczne i blacharskie. Wał
brzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89 
PEUGEOT J5,2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa wtryskowa, 
rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 0601/41-84-96 
O  PEUGEOT J 5 ,1990 r., 2500 ccm, diesel, tu rbo  D : 

s iln ik , części s iln ika , turb ina , pompa vacum, 
skrzynia biegów, części skrzyn i biegów, półosie, 
a lternatory i inne. Chojnów, tel. 076/818-17*45, 
076/818-12-27,0603/07-36-38 84018161

PEUGEOT J5, 1990 r., 2500 ccm. turbo D : silnik. - 2.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT J5 ,1990 r. poj. 2500 ccm diesel-turbo D: części bla
charskie, mechaniczne, silnika, skrzynia biegów - 1.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50
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PEUGEOT J5 ,1991 r., 2500 ccm; diesel: maska, wzmocnienie 
czołowe, drzwi głowica, pompa wtryskowa i inne części z roz
biórki. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
PEUGEOT J5, 1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Trzebnica, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J5 ,1999 r„ 47 tys. km 1.9 D. 2.5 D: silniki kpi., skrzy
nie biegów, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, rozrusz
niki, koła, felgi, drzwi, szyby boczne, tylne, elementy blacharki, 
boki, siedzenia 3-, 2- i 1-osobowe, luksusowe i standardowe, 
lampy, wyposażenie .Panorama*. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
PEUGEOT J9 : przekł. kierownicy, szczęki, cylinderki, drążki 
reakcyjne, półosie, bębny ham., osłony gumowe błotników. Ża
gań, teł. 068/478-29-40,068/477-56-63,0602/19-79-03 
PEUGEOT PARTNER, 1800 ccm, diesel: dużo części mech. i 
blacharskich, tylne lampy, zderzak, drzwi, skrzynia, silnik, elek
tryka, fotele, plastiki i inne, możliwa wysyłka., tel. 0603/10-18-70 
PEUGEOT PARTNER: różne części., tel. 0607/71-71-99 
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z wen
tylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, 
lusterka, słupek drzwiowy. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT PARTNER : maska, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, atrapa, błotniki, chłodnica. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
POLONEZ : różne części. Brochocin, gm. Ciepłowody, tel. 
074/810-31-68,0603/87-02-77
POLONEZ: silnik po remoncie, z montażem • 850 zł, skrzynia 
biegów (5), z montażem - 400 zl, most napędowy, z montażem
• 300 zł. Domasław. tel. 071/311-98-33 
POLONEZ, 1500 ccm : skrzynia biegów (5). wal, most. resory, 
szyby, maska, lampy, stacyjka, rozrusznik, alternator, chłodni
ca, licznik, tarcze hamulcowe, przekł. kierownicy, felgi i inne. 
Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85,0503/09-95-45 
POLONEZ: różne części z demontażu. Lubin, tel. 0^6/842-53-99 
POLONEZ, 1500 ccm: tylny most, wszystkie części z rozbiórki, 
drzwi, szyby, klapa tylna. Oława, teł. 071/303-27-30 
POLONEZ : silnik (po remoncie), skrzynia biegów (5), drzwi, 
błotniki i inne części. Oława. tel. 071/303-25-27,0604/93-92-11 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik z osprzętem • 300 zł, chłodnica, 
most tylny, resory, koła. Strzelin, tel. 0608/83-77-87 
POLONEZ: silnik (możliwość sprawdzenia) - 500 zł, skrzynia 
biegów (4) • 50 zł, skrzynia biegów (5) • 200 zł, koła 13 i 14*, 
most • 50 zł, rozrusznik • 50 zł, szyba - 50 zł oraz nadwozie kpi. 
(z dokumentacją, stan dobry) • 200 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
POLONEZ : skrzynia biegów (5), po remoncie, • 350 yzł Wro
cław, tel. 071/348-04-41 prosić Janusza 
POLONEZ, 30 tys. km : silnik, po remoncie kapitalnym, stan b. 
dobry, • 1.000 zł (możliwy bezpłatny montaż), szyba przednia • 
100 zł, zderzak przedni • 80 zł, atrapa + Imapy -100 zł, gaźnik 
- 60 zł, rozrusznik - 60 zł, alternator - 60 zł, chłodnica - 60 zł, 
nagrzewnica • 60 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ: atrapka + halogeny, lampy tylne (st. typu), wzmoc
nienie przednie. Wrocław, teł. 071/336-70-66 w. 187 
POLONEZ, 1500 ccm: silnik po remoncie, -1.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-95-09
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, kompletna dokumentacja, po re
moncie. Wrocław, tel. 071/336-26-17 
POLONEZ: rozrusznik - 40 zł, chłodnica - 50 zł, koła z oponami 
Kormoran 165/13 - 40 zł, lotka na klapę - 50 zł, serwo • 30 zł, 
inne. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
POLONEZ: alternator, resory. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
POLONEZ : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/3444242, 
0608/75-16-34
POLONEZ: szyby, stacyjka, nagrzewnica, tarcza, docisk sprzę
gła, wał pędny, siedzenia - 40 zł/szt., zegary - 20 zł i 60 zł, 
resory • 60 zł, zaciski hamulcowe - 25 zł/szt., skrzynia biegów 
/4/ - 70 zł, silnik, stan dobry - 250 zl. dokumentacja, plastiki i 
inne. Wrocław, tel. 0603/52-9440 
POLONEZ: skrzynia biegów (4) • 50 zł, serwo z pompą - 30 zł, 
zbiornik paliwa • 20 zł. Wrocław, tel. 071/354-5143 
POLONEZ, 1981 r . : klapa tylna z silnikiem wycieraczek, stan 
dobry - 50 zl. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
POLONEZ, 1984 r„ 1500 ccm : różne części. Legnica, tel. 
076/857-00-57
POLONEZ GLE, 1986 r., 86 tys. km: silnik, stan b. dobry, możli
wość sprawdzenia, dokumentacja • 450 zl, zawieszenie kpi. -. 
250 zł, hak • 50 zł, nowy ukł. wydechowy kpi. - 50 zł, inne. tanio:- 
., gm. Węgliniec, tel. 075/77143-84 
POLONEZ. 1986 r . : alternator, aparat zapłonu, łożyska kół tyl
nych i wiele innych. Wrocław, tel. 0602/19-97-87 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm,: silnik w b. dobrym stanie - 420 
zł, skrzynia biegów (5) • 300 zl, most, maska, klapa, szyby, za
wieszenie, drzwi, błacharka, bak i inne. Świebodzice, tel. 
074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28
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POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm : silnik + części, dyfer, resory, 
hak, maska, atrapa z reflektorami, .nosek’ , błotniki i inne. Wro
cław. tel. 0605/96-0945
POLONEZ. 1990 r. : silnik • 250 zl. drzwi • 70 zł/szt., szyby, 
klapa, zaciski hamulcowe, most tylny. Wrocław, tel. 
0609/52-74-75
POLONEZ, 1990 r. używane: skrzynia biegów (5), sprzęgło, fo
tele, drzwi, maska silnika, klapa tylna, szyby, felgi aluminiowe, 
wał, resory, zegary, lampy, zderzaki, inne. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
POLONEZ, 1991 r . : silnik 1500 ccm, skrzynia biegów (5), koła
i inne. Wrocław, tel. 071/32245-99
POLONEZ, 1994 r . : moduł, cewka zapłonu, aparat-zaplonowy,
koło kierownicy (model Caro) oraz głowica (poj. 1500 ccm i 1600
ccm). Marciszów, tel. 075/741-01-73, 0607/50-9045
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, •
500 zł. Opole, tel..0601/97-60-89
POLONEZ CARO : silnik 1,6, udokum. - 1.200 zł. ., tel.
0601/17-09-56
POLONEZ CARO : drzwi prawe tylne, błotniki, zawieszenie, 
drabinka, zderzak, aparat zapłonu, urządzenie wtryskowe, mi
kroprocesor, sonda Lambda, mono wtrysk, wał napędowy, roz
rusznik, alternator, przekł. kierownicy, klapa bagażnika, lampy 
przednie, moduł zapł. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 
0603/83-75-08
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa).
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
POLONEZ CARO, 1400 ccm,.Rover: komputer, na gwarancji, •
500 zł. Opole, tel. 0601/97-60-89
POLONEZ CARO : zderzak przedni i tylny. Wałbrzych, tel.
0502/23-04-67
POLONEZ CARO : skrzynia biegów, 2 szt. • 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 0606/89-51-85
POLONEZ CARO : lampa tylna, prawa • 40 zł, zderzak tylny •
60 zł. Wrocław, tel. 0501/83-9943
POLONEZ CARO : błotnik przedni lewy, • 50 zł. Wrocław, teł.
0600/61-05-00
POLONEZ CARO : tył karoserii i inne części używane. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO. 1400 ccm. ROVER : skrzynia biegów (5), 
błotniki, klapa tylna i inne części. Wrocław, tel. 0601/44r33*17 
po godz. 19
POLONEZ CARO : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, górne i dolne, drabinka, maska, błotniki, atrapa, halo
geny, skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zderzaki, pasy 
bezwładnościowe, lusterka, inne. Wrocław.tel. 0607/41-52-06 
POLONEZ CARO : maska, drzwi, zderzaki, lampy, chłodnica, 
drabinka, pokrywa tylna, ściana tylna, koła (2 szt ), zegary, 
wzmocnienie czołowe, halogeny, tapicerka, drzwi (Plus). Wro
cław. tel. 0601/8347-50
POLONEZ CARO, 1991 r . : różne części z demontażu. Jełowa, 
tel. 077/421-11-17
POLONEZ CARO, 1992 r.: klapa tylna kpi. • 100 zł, lampy tylne 
- po 35 zł. półka tylna - 40 zł, zderzak tylny »100 zł, błotniki 
przednie - 80 zł/szt., serwo + pompa • 50 zł. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1993 r . : silnik, stan dobry • 700 zł. silnik, po 
remoncie kapitalnym, bez przebiegu - 1.300 zł, skrzynia bie
gów (5) - 350 zł. przekł. kierownicy -100 zł, most tylny, kpi. • 
300 zł, sprzęgło, kpi. • 100 zł, bezpłatny montaż, gwarancja. 
Wrocław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1995 r . : głowica, rozrusznik, tłoki, alterna
tor, elektronika i osprzęt silnika do GSi oraz GL, zbiornik, pół
osie, obudowa mostu, wał pędny, koła 4 szt., zawieszenie tylne 
i przednie, skrzynia biegów (5), sprzęgło, drzwi prawe, resory, 
wnętrze i inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
POLONEZ CARO. 1995 r. : ćwiartka przednia lewa, szerokie 
osie, -100 zl. Złotoryja, tel. 076/877-33-05. 0606/68-62-32 
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 - 500 zł, alternator - 200 zł, 
pompa wody -150 zl, poduszki - po 75 zł, kolektor ssący • 200 
zł, ukł. wydechowy • 100 zł, tuleje + tłoki - 250 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0605/8249-57
POLONEZ CARO, 1997 r . : alternator, chłodnica z wentylato
rem, wtrysk paliwa, rozrusznik, alternator. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/81545-34 po godz. 17
POLONEZ CARO, 1998 r.: drzwi tylne, przekl. kierownicy, most, 
zawieszenie przednie, chłodnica i inne części z demontażu. 
Nowa Sól. tel. 0609/27-11-65
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : zderzak tylny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki.Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: tapicerka przodu, szyba czo
łowa. drzwi, reflektory, zderzak, skrzynia biegów (5). kasety drzwi 
z zamkami, lusterka boczne, lampy przednie i tylne, halogeny, 
blenda i inne. Wrodaw, tel. 071/325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 11 tys. km. 1600 ccm, GSi: 
silnik, skrzynia biegów (5). most tylny, drzwi, fotele, chłodnica, 
zbiornik paliwa, lampy, maska silnika, zderzak i inne. Legnica, 
tel. 0609/64-02-26
O  POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 199 2 /9 9  r. : 

wszystkie drzwi, s iln ik , maski, klapy, drabinaka 
z atrapą, b łotn ik i, lampy, różne części siln ika z 
99 r., g łow ice, alternator, rozrusznik, wspomaga
nie, szyby, uszczelki szyb, zawieszenia, konso
la, liczn ik, półka, skrzynia biegów, fote le wąskie 
fe lg i,  c h ło d n ic e , zd e rz a k i. Nowa S ó l, 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 zl, nagrzewnica, elementy blachar
ki. Jawor, tel. 0601/19-07-52
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzyni 
ładunkowej, nowa, kompletna. Nowaki, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK: skrzynia biegów (5), błotnik lewy, kataliza
tor, sonda Lambda, monowtrysk, komputer wtrysku, czujniki, 
sprzęgło, chłodnica, deska rozdz.. zaciski hamulcowe, półoś 
krótka, wiązka elektr., stabilizator, przekł. i kolumna kierownicy, 
inne. Otmuchów, tel. 077/431-58-05 
POLONEZ TRUCK: katalizator, alternator, pompa paliwa i wody, 
wał pędny, chłodnica z wentylatorem, zbiornik paliwa, termo
stat w obudowie. Wrocław, tel. 311-72-34 
POLONEZ TRUCK : silnik, po remoncie kapitalnym, bez prze
biegu • 1.300 zł, skrzynia biegów (5) - 350 zł, lusterka boczne - 
po 35 zł, koła • 40 zł/szt., montaż gratis. Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 m 
oraz tylna + obudowy Roy+, kpi. ścianka tylna, nadbudówka
2.5 m - 300 zł. Wrocław, tel. 341 -64-61,0608/25-02-11 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm: silnik gażni- 
kowy kpi., z dokumentacją, stan b. dobry, - 1.500 zł. Prudnik, 
tel. 0503/68-9745
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1.6 i. 1.9 D : drzwi/maski, klapy, 
zawieszenia, burty, mosty, kratownice, ćwiartki, dachy, konso
le, kola, nadbudowy, lampy, zderzaki, tapicerki, silniki, skrzynie 
biegów, rozruszniki, alternatory. Dzierżoniów, tel 0604/39-03-23 
POLONEZ TRUCK, 1998 r. : wał, resory. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
POLONEZ TRUCK, 1999 r . : drzwi, maski, klapy, skrzynia bie
gów, silniki, mosty, nadbudowa, burty, zawieszenia Jampy, błot
niki. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 16 tys. km, 1900 ccm. diesel: skrzy
nia biegów - 500 zl, wspomaganie • 500 zł, instalacja elektrycz
na • 500 zł, koła, 5 szt. • 500 zł, resory -150 zł, wal pędny • 150 
zł. Jawor, tel. 060.1/19^07-52
POLONEZ TRUCK, 2Ó00 r.\ 1900 cćm, diesel: most tylny, szy
ba, skrzynia biegów (5), drzwi, koła, fotele, wspomaganie. Le
gnica, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ, FIAT 126P, 125P, LADA 2107; prawie wszystkie 
części. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
POMOC DROGOWA : platforma płaska, całkowicie opuszcza
na, 2 x 5 m, wyciągarka el. 5 1, -15.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0601/57-53-52

PONTIAC TRANS SPORT, 3800 cęm:.wszystkie części, szyby, 
silnik, kaftśeria, zawieszenie. Wałbrzych, tel. 0602/35-16-79 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r . : maska, błotniki, szyba-czo
łowa i trójkątne, cnlodnica wody i klimatyzacji, klapa tylna z 
szybą, sprężyny, drzwi boczne. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 - 
PONTIAC TRANS SPORT. 1992 r . : maska, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 0607/80-08-60 -
PORSCHE 924,1980 r.: chłodnica, wentylatory, alternator, drzwi 
prawe, silniki reflektorów, zderzak tylny, kolektor ssący, półosie. 
Wrocław, tel. 0501/57-31-01
PORSCHE 924,1981 r.,: różne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
0604/35-87-80
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski przed
nie, pompa paliwa, kolo dojazdowe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PORSCHE BOXTER : zderzak przedni. Prusice, tel. 
071/312-54-64
O  PROWADZĘ SPRZEDAŻ CZĘŚCI do różnych aut. 

L e g n ica , te l.  0609/26-20-53  i N iem cy, 
0049/17-74-72-57-33 84017561

PRZYCZEPA HL-80-11: piasty kół, 3 szt. • 250 zł/szt. Tworzyja- 
nów, tel. 074/850-44-89
PRZYCZEPA D-50, D-80 : nowe osie, piasta. Wrocław, tel. 
090/37-09-64.
PRZYCZEPA: nowe: piasty, tarcze, kola, zaczep przedni, sprę
żyny szczęk, okładziny szczęk * 5 zł, tuleje, resory, obrotnica 
do przewozu dłużycy (3 1), oś kompletna z resorami (przycze
pa ład. 10 t). Żagań, tel. 068/4*7-56-63. 068/478-29-40, 
0602/19-79-03
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1991 r . : różne części. 
Wrocław, tel. 0501/01-95-09
PRZYCZEPA LAWETA : zaczep Knott, • 300 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
RENAULT: pneumatyczny fotel kierowcy, • 500 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/18-24-26,0502/20-6141 
RENAULT, 1984/01 r . : skrzynie biegów manualne i automa
tyczne, części do skrzyń, do różnych modeli. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderzaki, sta
cyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek śląski, tel. 
0608/37-17-08
RENAULT 11 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 11,1988 r., 1400 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 16,1987 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika z miską 
korbowodami, tłokami, wałem, bez głowicy, - 400 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/325-09-03
RENAULT 18.1986 r., 120 tys. km,12068 ccm, diesel: karose
ria bez prawa rejestracji oraz silnik, stan idealny. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
RENAULT 19 poj. 1.7-2.0i: skrzynia biegów - 500 zł, McPherso
ny • 120 zł/szt. i inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
RENAULT 19: różne części. Jelenia Góra, teł. 0609/26-96-78 
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
RENAULT 19, 1800 ccm, benzyna : wzmocnienie przednie, 
ścianka tylna, silnik, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, tarcza, 
półosie, nagrzewnica, oś tylna, drzwi, progi, konsola, pokrywa 
bagażnika, lawa pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/85847-61,0605/43-54-20
RENAULT 19: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłodnica, 
lusterka, wahacze, zwrotnice, McPhersony, belka pod silnik, 
tylna pólka, klapa tylna, tylna ściana, pompa hamulcowa. Siech
nice. tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 19, 1400 ccm, 1700 ccm : komputery HOM 7700 
731802 i HOM 7700 731801, alternator, rozrusznik, skrzynia 
biegów (5), silniki i inne. Wałbrzych, teł. 0603/53-31 -20 
RENAULT 19,1800 ccm: silnik, dach i inne części Wilkowice, 
tel. 065/534-11-53
RENAULT 19: tylne lampy. Wrocław, tel. 071/341-5247 
RENAULT 19,1700 ccm: ćwiartki, drzwi, klapa tylna, ałterha- 
tor, rozrusznik, silnik, komputer, fotele, skrzynia biegów, zwrot
nice. półosie, dmuchawa, nagrzewnica, chłodnica, zbiornik pa
liwa, licznik, klamki, zamki i inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
RENAULT 19.1900 ccm. diesel: maska -180 zl. półosie z prze
gubami - 250 zł/szt., lampa przednia lewa + kierunkowskaz - 
150 zł, klapa tylna • 250 zł, lusterka -100 zł/szt., tarcze hamul
cowe - 60 zł/szt., filtr powietrza • 100 zł, instalacja elektryczna 
do silnika -170 zł, inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19.1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57
RENAULT 19,1989 r„ 1900 ccm, diesel: silnik na części. Nie
chlów, tel. 065/543-5645,0605/12-71-19 
RENAULT 19,1989 r., 1400 ccm,: drzwi, klapa tylna, rozrusz
nik, skrzynia biegów (5), alternator, chłodnica i inne. Olszyna, 
tel.-075/721 -24-73,0600/31-98-53 
RENAULT 19,1990 r„ 1400 ccm: różne części. Zielona Góra, 
tel. 0601/55-16-76
RENAULT 19 3D, 1991 r., 1800 ccm, 16V,: części blach., elek
tryczne, lampy, zawiesz., akumulator na gwarancji. Wrocław, 
tel. 071/781-37-35 po godz.17
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze spo- 
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry- 
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r . : dużo różnych części. Gostyń, woj. lesz
czyńskie. tel. 0605/72-56-22
RENAULT 19, 1991 r„ 1700 ccm : różne części. Groblice, teł. 
071/311-76-55
RENAULT 19, 1991 r . : części z rozbiórki, nadwozie oclone. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/88-14-62 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna : silnik na części - 
450 zł, skrzynia biegów - 350 zł, drzwi kpi. -100 zl/szt., klapa 
tylna z szybą - 150 zł, zawieszenia, szyby, szyberdach, ukł. kie
rowniczy, osprzęt silnika, licznik, deska rozdz., instalacja, sie
dzenia, tapicerki, lampy i zderzak. Racibórz, tel. 0604/81-68-01 
RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm : silnik na części, kompletny. 
Świdnica, tel. 074/858-99-67, 0606/12-99-22 
RENAULT 19, 1991 r„ 140 tys. km. 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19.1992 r.: konsola, instalacja el., licznik, elementy 
plastikowe i inne drobne części. Złotoryja, tel. 076/878-37-54 
lub, 0607/43-12-55
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 19, 1993 r. : prawie wszystkie części. ., tel. 
034/35348-79
RENAULT 19,1994 r., 80 tys. km, 1700 ccm, benzyna : silnik, 
część tylna nadwozia (model 5-drzwiowy), zawieszenie tylne i 
inne części. Brzeg, tel. 077/416-39-16 
RENAULT 19. 1994 r . : silnik 1.4 TR kompletny, przebieg 70 
tys. km - 700 DEM i  cło. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
RENAULT 21 poj. 1.7-2.0i: skrzyńia biegów - 500 zł, McPherso
ny- 120 zl/szt. i inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
RENAULT 21: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik, w całości lub na części. 
Kłodzko, tel. 074/64744-31
RENAULT 21: maska, błotniki, zderzaki, atrapa (.nosek*), re
flektory, chłodnice, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21 SEDAN, 1986 r„ 1700 ccm : różne części z de
montażu oprócz silnika i skrzyni biegów. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/704 241
RENAULT 21,1987/88 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry, pompa oleju, pompa wspomagania, vacum pompa, alter
nator, rozrusznik, maska, klapa tylna, lampy przednie i tylne, 
oś tylna, plastiki, serwo i  pompą szyba tylna i boczne, felgi 
aluminiowe. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT 21,1988/89 r„ 1700 ccm, benzyna : części mecha
niczne, blacharskie, elementy wnętrza. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-10,0606/45-54-68
RENAULT 21. 1988/89 r.. 1700 ccm, wtrysk : różne części z 
demontażu. Głuchołazy, tel. 0609/52-74-87

RENAULT 21. 1991 r., JJOO^gn, benzyna : blok silniką kpi., 
skrzynia biegówj5fejpó^Bie, rozrusznik, alternator, amortyza
tory, zawTeszeffiS, maska, błotniki, lampy, zderzaki, szyberdach. 
drzwi,liki. wydechowy, grill, chłodnica i inne. Chójnów.-tet. 
0600/3440-71 - ,
RENAULT 21, 25 : różne części z demontażu, - 310 zł. Wro
cław, tel. 071/329-26-61 wewn. 53 
RENAULT 25 : maska, błotniki, zderzak, chłodnica, reflektor. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 25 : skrzynia biegów, zawieszenie tylne i przednie, 
rozrusznik, pompa wspomgania, kierownica, sprężyny tylne, 
obudowa filtra powietrza i inne. Wrocław, tel. 0501/2342-16- 
RENAULT340 R, 1986 r., turbo: silnik kpi, -8.000 zł. Brzeg, tel. 
0603/6645-69
RENAULT 5 po 1984 r.: zderzaki, maska przednia, lampy, szy
by, nagrzewnice, deska rozdz., półosie do 850,1100; 1300.1400 
ccm i Alpine Turbo, siedzenia, tapicerka kremowa, skrzynia bie
gów (4) JB4. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 5 : szyba tylna ogrzewana. Nowa Ruda, tel. 
0609/39-51-67
RENAULT 5 ALPINE, 1400 ccm, benzyna : głowica, pompy,
pokrywy, tłoki i inne części silnika. Oborniki Śląskie, tel.
071/310-15-97,0605/07-02-21
RENAULT 5 : lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 5,1982 r . : różne części z demontażu. Wrocław, tel.
0601/71-69-78
RENAULT 5,1989 r„ 1100 ccm, 3-drzwiowy: drzwi lewe - 60 zł, 
klapa tylna -100 zł, błotnik prawy - 60 zł, nagrzewnica • 80 zł, 
chłodnica -100 zł, lampy tylne - 50 zł/szt., skrzynia biegów (4) 
-150 zł, tylna kanapa -100 zł, zawieszenie tylne, kołyska, pla
stiki. Wrocław, tel. 0502/96-14-02 
RENAULT 5, -1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm. diesel: silnik •
1.300 zl ♦ cło ok. 300 zł, skrzynia biegów • 300 zł, półosie -100 
zł/szt. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
RENAULT 5 ,21,1700 ccm : zawieszenie, części blacharskie i 
inne - od 20 zł/szt. Wrocław, tel. 324-64-01, 0502/87-39-73 
RENAULT 5 ,9 ,11,'1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) -450 
zl, chłodnica wody do 1400 ccm E. Kąty Wrocławskie, tel. 
0607/19-96-31
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wrocław, 
tel. 071/34842-16
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, chłodnice, zderzaki, sta
cyjka, zamki, elementy wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 
0608/37-17-08
RENAULT 9 : różne części. Niechlów, teł. 065/543-5645, 
0605/12-71-19
RENAULT 9 : wszystkie części z demontażu. Wałbrzych, tel. 
0607/42-81-22
RENAULT 9 : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0502/30-10-07
RENAULT 9,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie. tel. 071/312-5341
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części: Oleśni
ca, tel. 0Z1/31540-51
RENAULT 9,11 : zaciski hamulcowe, sprzęgło, wlew paliwa, 
pedały, wahacze przednie, konsola, przewody hamulcowe, 
drzwi, zderzak tylny, serwo, stabilizator i inne. Wałbrzych, tel. 
074/844-82-17
RENAULT 9,11.1986/87 r . ; reflektory, kierunkowskazy, atra
pa, błotniki, drzwi lewe i prawe do modelu 3-drzwiowego. Wro
cław, tel. 071/354-1043
RENAULT 9,11,19 : silnik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz., 15, 0601/79-30-54 
RENAULT 9,11,21: nowe zaciski hamulcowe. Marciszów, tel. 
075/741-01-73,0607/50-9045
RENAULT BERLINGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, teł. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO jl ,  1200 ccm : kompletne zawieszenia, tylna 
oś, serwo, głowica, osprzęt silnika, tylny zderzak, tylna lampa, 
wzmocnienie czołowe, nagrzewnica, ukł. wydechowy, możliwość 
wysyłki., teł. 0603/10-18-70
RENAULT CLIO II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, obu
dowa z wentylatorami, reflektory, zderzaki, chłodnica wody i kli
matyzacji, belka pod silnik, grill, drzwi, słupki środkowe, tylna 
ściana, klapa tylna, lusterka, obudowa filtra powietrza. Siechni
ce. tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT CLIO I I : uszczelki szyby czołowej; zderzak przedni, 
plastik słupka tylnego prawego, nadkole lewe. sprężyny tylne. 
Świdnica, tel. 0600/35-86-17
RENAULT CLIO. 12D0 ccm: kompOter. Wrocław, teł. 387-13-75, 
0606/77-9247
RENAULT CLIO II: atrapa przednia Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
RENAULT CLIO I I : maska, błotniki, lampy, drzwi, próg prawy, 
rama silnika. Wrocław, tel. 071/344-55-06,0604/50-00-89 
RENAULT CLIO, 57 tys. km, 1200 ccm: silnik - 700 DEM + cło. 
Wrocław, tel. 0600/19-73-74
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod silnik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT CLIO, 1993 r„ 1200 ccm: głowica, rozrusznik, alter
nator, tarcze hamulcowe, zaciski, łapy silnika, kolektory, gaź
nik, pompa wody, sprzęgło, piasta prawa, pompa paliwa i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/234549 
RENAULT CLIO, 1993/96 r„ 1200 ccm, benzyna: kołyska pod 
silnik - 200 zł, deska rozdzielcza - 100 Zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-83-01
RENAULT CLIO, 1994 r.: drzwi do modelu 5-drzwiowego. Brzeg, 
tel. 077/416-39-16
RENAULT CLIO, 1997 r . : zderzak, listwa pod reflektory (1999 
r.). Siechnice, tel: 071/311-76-55 
RENAULT CLIO, 1997 r . : wózek, wahacze, zwrotnice. McPher
sony, półosie, stabilizator. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
RENAULT CUO, 1998 r . : maska. Wrocław, tel. 0605/20-82-12 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 1200 cćm: części silnika. Skrzynia 
biegów, półosie, błotnik tylny, ukł. wydechowy, lampy tylne, lu
sterka, szyby, licznik, zawieszenie przednie, serwo. nadkola. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/74-74-65 
RENAULT CLIO II, 1999 r . : zawieszenie przednie kompletne, 
zwrotnice, McPhersony, stabilizatory, wahacze, półosie, listwy 
kierownicze. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 398-33-51 
RENAULT CLIO II, 2000 r. : reflektory soczewkowe, zderzak 
przedni, maska silnika. Lubin, tel. 076/724-67-77,0606/61 -68-96 
RENAULT CLIO. 2000 r., 1200 ccm : skrzynia biegów (5), tar
cza + docisk sprzęgła, półoś prawa, piasta koła, instalacja elek
tryczna. Polkowice, tel. 0501/62-27-65 
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, chłodnice, 
klapa tylna, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błotniki tylne, 
fotel. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE, 1997 r . : drzwi tylne lewe, łekko uszkodzo
ne -100 zl, uszczelki drzwi lewych, na ramki górne • 30 zl, zde
rzak tylny • 300 zl. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
RENAULT ESPACE. 2000 r. : komplet siedzeń. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
RENAULT EXPRESS : atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS, 1990 r.. 1400 ccm : silnik stan b. dobry, 
gwarancja, rozrusznik, alternator, maska, atrapa, drzwi, szyby, 
tylne zawieszenie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
RENAULT EXPRESS, 1999 r.: klapa tylna z szybą, kompletna. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
RENAULT KANGOO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z wentylato
rem, chłodnice, reflektory, klapa lylna, lusterka, belka pod sil
nik, halogeny, lampy tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT KANGOO : szyba lewa przednia, uszczelka drzwi 
lewa. plastiki, lusterka, błotnik lewy przedni, nagrzewnica, 
uszczelki szyby czołowej i drzwiowe, zderzak przedni. Świdni
ca, teł. 0600/35-86-17
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03*11 .
RENAULT KANGOO : bok prawy, drzwi prawe, zawieszenia, 
kokpit, plastiki, części mechaniczne i inne. Wrocław, teł. 
0503/74-80-58
RENAULT KANGOO, LAGUNA : halogeny, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/61-01-37
RENAULT LAGUNA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, bel
ka pod silnik, obudowa z wentylatorami, chłodnice, reflektory,
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RENAULT!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel071/311-59-42.071/311-54-13,0-604607719.

kierunkowskazy, klapa tylna, lusterka, halogeny, lampy tylne, 
błotniki tylne, tylna ściana. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA : łapa alternatora, uszczelka drzwi, płyta 
pod silnik, lusterka. Świdnica, tel. 0600/35-86-17 
RENAULT LAGUNA : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
griH. Wrocław, tel. 071/344-55-06,0604/5000-89 
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA: różne części z demontażu. Wschowa, lei. 
0605/91-88-41. Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT LAGUNA, 1995 r . : wzmocnienie przednie, belka pod 
chłodnicę oraz zderzak przedni. Wrocław, tel. 0602/34-65-79 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, benzyna: różne czę
ści. Legnica, lei. 0604/80-17-56 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm: części mechaniczne i 
blacharki. Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00
0  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : przednie ćw iart

ki i tylna prawa, dach, drzw i, lusterka, klapa ty l
na, poduszka pow., koła z oponami, tapicerka, 
elem. p lastikowe, deska rozdz., lampy tylne, zde
rzak ty lny, półosie , e lem enty s iln ika , skrzynia 
biegów, łapy siln ika , zb iorniczki, zamki uszczel
k i i in n e . Ś w id n ic a , te l.  0604/82-66-90 , 
0607/64-52-82 87025401

RENAULT LAGUNA, 1996 r. : różne części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : zderzaki, wzmocnienie czołowe. 
Jankowice, woj. wrocławskie, teł. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1997 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie prawe
1 tylne lewe kompletne, klapa tylna kompletna, oś tylna kom
pletna. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
RENAULT LAGUNA, 1998 r. 1800,2000 ccm: komputer, - 450 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
RENAULT LAGUNA II KOMBI. 1999-r.: silnik, komputer, zawie
szenie, półosie, ława, drzwi prawe, cały tył. dach, wnętrze, ra
dio. Legnica, tel. 0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA, MEGANE: drzwi, lampy tylne, zawiesze
nie tylne, klapa tylna, plastiki, pompa paliwa i inne. Oleśnica, 
tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
RENAULT LAGUNA, MEGANE : sanie zawieszenia, podsufit- 
ka i inne. Opole. teł. 0603/87-32-41 
RENAULT LAGUNA, MEGANE: skrzynia biegów (5), zderzak, 
błotniki, półosie, chłodnice, rozrusznik. Św. Katarzyna, tel. 
071/329-26-61 wewn. 67
RENAULT LAGUNA, SAFRANE: pompa ABS. - 2 .000 zł. Ostrów 
Wielkopolski/lei. 0603/93-60-05 
RENAULT LAGUNA, SCENIC. 1995/99 r . : blenda tylna, halo
geny, lusterko kierowcy, szyba przednia. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
RENAULT LAGUNA, TW1NGO, 1994/96 r . : części używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
RENAULT MASTER nowy model: różne części mechaniczne. 
Góra. woj. leszczyńskie, teł. 0605/52-67-53 
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, chłodnice, 
reflektory, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT MASTER : wałek sprzęgła, wieniec koła zamacho
wego (nowy, do 2.5 D). Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT MASTER, 1983/90 r.-: drzwi przednie, prawe i lewe, 
boczne, rozsuwane. Wrocław, teł. 0606/39-06-57
0  RENAULT MASTER, 1990 r. 2500 ccm, d iesel oraz 

2100 ccm, d iesel: s iln ik , części siln ika , skrzynia 
biegów, części skrzyn i biegów, półosie, rozrusz
nik, reflektory, nagrzewnica, resory i inne. Choj
nów , te l.  076 /818-17 -45 , 076 /818-12 -27 , 
0603/07-36-38 84018121

RENAULT MASTER, 1990/97 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5), sinik, wahacze, resory, rozruszniki, alternatory, inst. 
elektryczne, szyby, urządzenie do zimowego rozruchu, poduszki
1 Japy* do silnika turbo O, piasty przednie i dużo innych - od 
100 zl (możliwość wysyłki). Ryczeń, woj. leszczyńskie, tel. 
0501/77-03-81,0601/91-97-74
RENAULT MASTER, TRAFIĆ: silnik (1700 ccm, 2100 ccm, 2500

ccm, TD), skrzynia biegów (5), przednie i tylne zawieszenie, 
blachy, półosie, gotowa pompa wtryskowa, komputer, przekład
nia kierownicza. Wysoka, tel. 0605/93-05-59,0602/99-49-37 
RENAULT MEGANE, 1600 ccm: komputer silnika, pompa ABS 
(prod. Bosch, bez sterownika).., tel. 0602/31-73-20 
RENAULT MEGANE : zawieszenie tylne, zbiornik paliwa, ka
napa, ćwiartka przednia lewa. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-00-16 po godz. 17
RENAULT MEGANE : drzwi do modelu 5-drzwiowego. Milicz, 
woj. wrocławskie, tel. 0609/46-79-51,0608/57-06-95 
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, teł. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE COUPE: kpi. kół zimowych 195/55/15, stan 
idealny. - 480 zł. Przylęk, tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
RENAULT MEGANE COUPE : zderzak, drzwi, klapa tylna. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE : listwy boczne, lusterka, siłowniki klapy 
tylnej, zderzak tylny. Świdnica, tel. 0600/35-86-17 
RENAULT MEGANE KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, teł. 
071/312-32-91
RENAULT MEGANE : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, lampy tylne, grill, klapa tylna. Wrocław, tel. 
071/344-55-06,0604/50-00-89
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
RENAULT MEGANE : różne części z demontażu. Wschowa, 
teł. 0605/91-88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT MEGANE, 1997 r . : zderzaki, błotnik. Siechnice, woj. 
wrocławskie, teł. 0602/88-49-71 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r . : drzwi tylne prawe kom
pletne, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, kla
pa tylna kompletna. Smardzów, teł. 071/314-38-54, 398-33-51 
O  RENAULT MEGANE, 1997/01 r . : s iln ik  1.9 D, 2.0, 

1 .6 ,1 .41, drzw i, dach, przednie ćw iartk i, koła, ta
picerka, uszczelki, zawieszenia, 2 poduszki pow., 
„w ózek” , k lim atyzac ja , elem. p las tikow e , na
grzewnica, filtry , skrzyn ia  biegów, progi. Świdni
ca, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025421 

RENAULT MEGANE, 1997/01 r . . : boczne lusterka L ♦ P, kpi., 
reg. ręczna lub elektryczna. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik. alternator, instalacja, uszczelka drzwi tylnych prawych, 
lampa lewa i prawa, deska rozdzielcza, mechanizm wyciera
czek przednich, półoś lewa, chłodnica, poduszki silnika, plasti
ki, zegarek, słupki środkowe, nagrzewnica. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49
RENAULT MEGANE. 1999 r., 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
komputer silnika, zwrotnice, pompa ABS, licznik, konsola, pół
osie. dmuchawa, nagrzewnica, alternator, rozrusznik, zbiornik 
paliwa, amortyzatory, stacyjka, inst. elektryczna i inne części 
(drobne). Wrocław, teł. 0604/36-89-38 
RENAULT MEGANE, 2000 r . : fotele, inne elementy wnętrza, 
części karoserii, elementy zawieszenia. Siechnice, tel. 
071/311-59-42
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r . : drzwi tylne i prawe kom
pletne, klapa tylna kompletna. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 
398-33-51
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 ^ 1
I WARSZTAT - 8M-17N ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
SKLEP -8»-17" u, Kościuszki 181

1 tel. 071/372 46 58 J
%=OP974382

RENAULT MEGANE, Laguna: hak, oryginalny, nie używany, 
automatyczny, Westfalia, • 250 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
RENAULT MEGANE, SCENIC : półka tylna. Oława. tel. 
071/303-89*80
RENAULT RAPID, 1992 r., 1600 ccm, diesel: silnik, zawiesze
nia, dużo części z demontażu + dokumentacja. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
RENAULT SAFRANE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, bel
ka pod silnik, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa tylna, 
reflektory, halogeny, lusterka, lampy tylne, błotniki tylne, sie
dzenia, konsola, blenda. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT SAFRANE : silnik i skrzynia biegów 2000 ccm, za
wieszenie tylne. Siechnice, tel. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE : błotnik prawy przedni. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
RENAULT SAFRANE: pompa ABS. Wrocław, teł. 0503/84-95-13 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 3000 ccm, V6: skrzynia biegów 
na części, fotele, kokpit, plastiki wnętrza, instal. elektr., licznik, 
lusterko wewn., wentylatory chłodnic i nadmuchu. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74
RENAULT SCENIC: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, obudowa 
z wentylatorami, chłodnica, reflektory, zderzaki, belka pod sil
nik, klapa tylna, fotel pasażera z poduszką. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT SCENIC : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
RENAULT SCENIC: klapka wiewupaliwa, listwy boczne. Świd
nica, tel. 0600/35-86-17
RENAULT SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, lampy tylne, grill, klapa tylna. Wrocław, tel. 
071/344-55-06.0604/50-00-89
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : s iln ik  1.9 D, 1.6, 

2 .0 ,1 .4  I, maska, lampy, b ło tn ik i, zderzaki, szy
by, ch łodn ice, wzmocnienia, fe lg i alum., 2 i 4 po
duszki pow., drzw i, klapa tylna, lusterka, progi, 
dach, klimatyzacja, ćw iartki, fotele, deska, elem. 
plastikowe, zawieszenia, wózek skrzynia biegów. 
Ś w id n ica , te l.  0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025411

RENAULT SCENIC, 2000 r . : klapa tylna kompletna. Milicz, tel. 
071/384-00-62,0605/41-56-68
RENAULT SCENIC, 2000 r. : fotele, konsola, inne elementy 
wnętrza, części karoserii, zawieszenie. Siechnice, tel. 
071/311-59-42
RENAULT SCENIC, 2000 r. : drzwi tylne prawe kompletne. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 1900 ccm, TDI: intercoolery, kom
plet siedzeń ♦ plastiki. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
O  RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, d ie s e l: s iln ik , czę

śc i s iln ika, skrzynia b iegów (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 całości lub na 
części. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
RENAULT TRAFIĆ: różne części, Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna : silnik (kompl. doku
mentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotniki, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ : .choinka* skrzyni biegów. Świdnica, tel. 
0600/35-86-17
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec koła zamacho
wego, nowy. Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ : amortyzatory tylne, nowe. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
RENAULT TRAFIĆ, 1985/91 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan 
idealny, wszystkie części silnika, zawieszenie przednie i tylne,

ukł. kierowniczy, kolumna kierownicy, ukł. hamulcowy, skrzynia 
biegów (5), półosie, piasty kół, felgi, silniczek wycieraczek, pla
stiki, przełączniki, rozrusznik, maska, drzwi zderzak i inne. Le
gnica, tel. 0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne części. Wrocław, teł. 
071/312-5341
RENAULT TRAFIĆ, 1990/93 r., 2500 ccm, diesel: głowica silni
ka, sprzęgło, koło zamachowe, pompa oleju, wahacze, chłód- 
niczka oleju z obudową, amortyzatory, ukł. kierowniczy, belka 
chłodnicy, maska, drzwi, lampy, atrapa, tunel nagrzewnicy, błot
nik i inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 i y2200 ccm, benzyna: silnik, waha
cze, ława pod silnik. P/ochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r„ 2100 ccm, diesel: elementy bla
charki i mechaniczne, elektronika, skrzynia biegów, silniki. Zie
lona Góra. tel. 0603/22-86-57
RENAULT TWINGO: bębny kompl. z piastami i linkami, półka 
tylna. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
RENAULT TWINGO : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, klapa tyl
na, tylna oś, McPhersony, zwrotnice, wentylator. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
O  ROBUR oraz Ifa, Fortschritt: agregaty, sprężar

k i, części zamienne, również sprzedaż w ysyłko
wa, akcesoria, serwis na m iejscu. Bie lany Wro
cławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81012291

ROBUR: różne części. Bielany Wrocławskie, teł. 0601/91-27-21 
ROBUR: różne części, resory, most tylny, głowice, inne. Legni
ca, tel. 0601/16-87-69
ROBUR, diesel: rozrusznik, mało używany, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/73-60-86
ROBUR : nowe: tłoki, pierścienie, cylindry, zawory, głowica, 
okładziny, sprzęgło, wycieraczki i inne, używane: koła, kabina, 
rama, resory, skrzynia.biegów, most tylny, wały pędne, silnik i 
inne. Żagań, tel. 068/478-2940,068/477-56-63,0602/19-79-03 
ROBUR, 1988 r., diesel: kola kpi. 650x20 (4 szt.), stan b. do
bry, rozrusznik, alternator, kolumna kierownicza, skrzynia bie
gów, most tylny, części silnika i inne. Kobierzyce k. Wrocławia, 
tel. 0603/94-97-53
ROVER MGF : maska przednia. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/31540-51
ROVER 200, 2000 r., 1400 ccm, 16V: wszystkie części z de
montażu, skórzana tapicerka. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
ROVER 214,1998 r., 1400 ccm: zawieszenie przednie, skrzy
nia biegów, półosie, wzmocnienia przednie, lampy, szyby, za- 
ślepki, poduszki pow., podłużnica przednia, fotele, elementy 
tapicerki, wentylator. Lwówek śląski, tel. 0608/74-74-65 
ROVER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
ROVER 400, 1998 r., 1600 ccm, benzyna : przedni zderzak, 
drzwi, el. otwierany szyberdach, tapicerka, przednie i tylne za
wieszenie, glOwica, rozrusznik. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
ROVER 400,1998 r. 4-<j/zwiowy: klapa, - 350 zi. Wrocław, tel. 
071/364-59-37

ROVER 820 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi,'szyby, liP" 
sterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi alu
miniowe, plastiki, ukl. kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
ROVER 820, 825, 1992/97 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC : 
kpi. silnik, stan b. dobry, kpi. zawieszenie (przednie i tylne), 
progi, dach, podłużnice, błotniki! klapa, zderzak tylny, konsola, 
zegary, komputery, inst. elektryczna, lampy przednie i tylne oraz 
wiele innych - od 100 zl (możl. wysyłki na teren całego kraju). 
Góra, tel. 0501/77-03-81,0601/91-97-74 
SAAB: wyłączniki podgrzewania siedzeń - 30 zł. Głuchołazy, 
tel. 0601/55-9947
SAAB 900: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 2 
SAAB 900,1983 r . : części używane, piasty przednich kół - 60 
zł, nadkola z przegubami -100 zł, felgi aluminiowe z oponami 
135 TR x 390F -150 zl/kpl., pokrywa bagażnika kombi - coupe, 
model 99 r. • 90 zł. Sława, tel. 068/356-63-30 po godz.20 
SAAB 9000 CD : chłodnica klimatyzacji i powietrza, ukl. kie- 

-rowniczy. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
SAAB 9000 CD: zderzak. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm, turbo: części przodu, drzwi, 
zawieszenia, felgi aluminiowe, poduszki powietrzne i inne czę
ści. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r . : dach, błotniki tylne, klapa tylna, 
tapicerka, ukł. wydechowy, zawieszenie tylne, poduszka pow., 
klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr., lampy i inne. Lubin, 
tel. 0603/4847-12
SEAT ALHAMBRA, 2000 r., 1900 ccm, T D i: 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 
SEAT AROSA : wzmocnienie, błotnik prawy, lampy, nadkola, 
lusterka. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
SEAT AROSA: atrapa przednia, lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
SEAT CORDOBA : zderzak przedni. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/31540-51
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 72 tys. km, 1400 ccm: silnik w cało
ści lub na części, skrzynia biegów, rozrusznik, komputer silni
ka, zawiesz. przednie kpi., katalizator, sonda Lambda. Koso
wo, woj. leszczyńskie, tel. 0501/72-18-07 
SEAT CORDOBA 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska, felgi, 
części silnika, łapy, światła, wspomaganie, itd. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 ccm : kolumny McPhersona, 
drzwi prawe, zawieszenie z ABS, plastiki wnętrza, błotniki tyl
ne, silnik, skrzynia biegów, wahacze, półosie i inne. Polkowice, 
łel. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm 3-drzwiowego: elementy 
blacharki i mechaniczne, elektronika, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
O  SEAT CORDOBA II, 2000 r. Ibiza II, poj. 1400 MPi. 

1600 ccm: maska, zderzaki, b łotn ik i, 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 CORDOBA, IBIZA, 1994/99 r . : chłodnica, nagrzewani- 
ca, maski, lusterka, przełączniki kierownicy, tapicerka, drzwi, 
szyby, lampy tylne i inne. Nysa, tel. 077/433-53-22 
SEAT IBIZA. 900 ccm : rozrusznik, poduszka skrzyni biegów, 
linka szybkościomierza. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
SEAT IBIZA : różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
SEAT IBIZA, 1986/90 r., 1200 ccm: zawieszenie tylne, zawie
szenie przednie, rozrusznik, klapa tylna, ukl. kierowniczy i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-23, 075/784-30-87, 
0602/36-34-97
SEAT IBIZA, 1988 r . : drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1700 ccm, diesel: silnik kpi., zawiesze
nia, amortyzatory. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0606/47-11 -90, 
0604/78-33-32
SEAT IBIZA, 1990 r . : drzwi prawe tylne, lampy tylne, kolumny 
McPhersona. Oława. tel. 071/313-24-19,0609/29-06-37 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51 '
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, 1992 r . : maska, reflektory, szyba przednia, zde
rzak przedni, błotnik, chłodnica. Opole, tel. 0601/71-67-25 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 2000 r . : kołpaki, nowe, oryginalne, -150 zł. Wro
cław, tel. 0602/47-78-66
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, tel. 0601/59-21-76

SEAT MALAGA 1991 r., 1200 ccm, benzyna: hak oryginalny, 
kpi, -155 zl. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30,0606/64-27-51 
SEAT MARBELLA : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78.
SEAT TERRA: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
SEAT TOLEDO: skrzynia biegów. Poznań, tel. 0607/6442-98 
SEAT TOLEDO : klimatyzacja kompl. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO: klapa tylna z szybą, tylny zderzak (do modelu 
z 1992 r. i 1996 r.). Żary. tel. 0608/19-02-57 
SEAT TOLEDO, 1992 r . : drzwi, silnik 1.8E, zderzaki, klapa tyl
na, lampy tylne, zawieszenia, tapicerka welurowa, szyby, filtr 
powietrza, chłodnica. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO, 1992/98t„  1800 ccm, benzyna. 1.9TD,: drzwi, 
lusterka, przepływomierze, chłodnica, wspomaganie, lampy, 
części silnika, blachy, felgi stalowe', półoś, konsola, itd. Wro
cław, tel. 0602/23-68-66
SEAT TOLEDO. 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, po- 
dłuźnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, 
serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydechowy i kie
rowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1994 r . : drzwi, kołyska, szyby boczne, błotnik 
tylny,'próg, słupek, plastiki, kierownica. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
SEAT TOLEDO, 1994 r . : klapa tylna z szybą i lampami. Smar
dzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
SEAT TOLEDO i, 1998 r . :. drzwi lewe, tapicerka, klapa tylna, 
zawieszenia, półosie, belka tylna z ABS-em, szyby, lusterka, 
klapa tylna, sanie, ćwiartka tylna lewa, plastiki środka, chłodni
ce i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
SEATTOLEDO, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 101 KM 
: silnik oclony, komputer, sonda, instalacja el., listwy, szyby, 
zamki, klamki tylnych drzwi, siłownik centr. zamka, maskowni
ca licznika, pedały, piasty z ABS, wykładziny tylnych nadkoli, 
pulpit ster. klimatyzacją i lusterkami, plastiki wnętrza. Bolesła
wiec. teł. 075/73448-03
O  SEAT TOLEDO II, 2000 r., 1 .4 ,1.6 , 1.8, 1.9 TDi: 

maska, drzwi, b ło tn ik i, reflektory, lusterka, szy
by, klimatyzacja, plastikowe elem. wnętrza, fote
le, osprzęt siln ika, zawieszenia, chłodnice, ukł. 
wydechowy, skrzyn ie  biegów, g łow ice, koła z 
oponami 14" 1 15" oraz inne części. Lubin, tel. 
0603/04-19-15 84018191

SEAT TOLEDO II, 2000 r . : nadkola przeciwbłotne przednie i 
tylne, wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 0601/73-97-72

fSEAT - MW]
n o w e  c z ę ś c i - c e n y  h u rto w e  

W ro c ła w  0P011307 
y  tel. 071/327-94-35, od godz. 8°° J

O  SILNIK do VW T2, poj. 1600 ccm D, G olf II, 1600 
ccm D, b lok 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 Ibiza, 1200 ccm i, Mazda 
626,2000 ccm i, V, Peugot 4051900 ccm D, Nis
san Primera 2000 ccm D, Suzuki 1300 ccm. Re
nau lt 19, 1700 ccm, Gubin, te l. 068/359-63-73 
87026191

SILNIK DEUTZ 8-cylindrowy, chłodzony powietrzem .V*, spraw
ny technicznie, - 6.000 z ł . t e l .  0603/70-80-01 
O  SILNIK LEYLAND i inne naprawy główne oraz bie

żące, s iln ik i na wym ianę do wózków w idłowych, 
do maszyn ro ln iczych i budow lanych, Tadrom , 
gwarancja, serwis stały., tel. 076/843-57-46 /fax 
84018201

SILNIK LEYLAND SW400 po remoncie kapitalnym, bez prze
biegu, odpalany, z obudową sprzęgła i kołem zamachowym, do 
kombajnu lub ładowarki, • 4.000 zl. Roztoka, tel. 074/850-91-12 
SILNIK S-359: po remoncie kapitalnym, wał korbowy po I szli
fie, blok żeliwny wyjście na wspomaganie, w rozliczeniu może 
być stary silnik, - 5.100 zl. Wrocław, tel. 369-5^-31,342-01-63, 
0605/62-02-20 .
SILNIK SW400 z zestawem naprawczym, - 900 zł. Bralin, tel. 
062/781-28-63
SILNIK SW-400. - 2.500 zl. Gryfów Śl , tel. 075/781-26-95 
SILNIK SW-400 stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 3 .000 
zl. Legnica, tel. 0603/8340-66
SILNIK SW400, turbo: zestaw naprawczy bez lulei, fabrycznie 
nowy, cena - 500 zł oraz pompa olejowa, nowa - 200 zł. Lubin, 
tel. 0502/60-93-39
SILNIK SW400 nadaje się do Stara 200, Fadromy, Kombajnu 
Bizon, stan b. dobry, - 2.000 zł. Krzysztof Steciuk, 58-340 Łom
nica, gm. Głuszyca, ul. Sudecka, tel. 074/845-62-19 
SILNIK SW400 po remoncie kapitalnym, z osprzętem i skrzy
nią biegów, - 3.600 zł. Oława, tel. 0605/15-14-76 
SILNIK SW-400: części i osprzęt. Świdnica, tel. 074/85349-74, 
0604/80-2842
SILNIK SW400Andrychów, turbo, nowy, bez gwarancji, -13.000
zl. Świebodzice, tel. 074/85449-56
SILNIK SW-400 w całości lub na części. Wałbrzych, tel.
074/842-1047
SILNIK SW 400: silnik po remoncie, z turbiną oraz różne czę
ści silnika, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
SILNIK SW400 : po remoncie kapitalnym, wal korbowy po II 
szlifie, może być do kombajnu, ładowarki, samochodu, w rozli
czeniu może być stary silnik, -4.300 zł. Wrocław, tel. 369-54-31, 
342-01-63,0605/62-02-20
SILNIK SW400, SW-680 : pompa wtryskowa, - 800 zł. Lubin, 
tel. 0603/38-58-20
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 120 L : nagrzewnica, drzwi strony prawej, siedzenia 
tylne, deska rozdz. z zegarami, kierownica z wałem i przełącz
nikami, felgi, opony (używane) i inne części z demontażu. Długo
łęka, tel. 071/315-23-68,0609/24-56-17 
SKODA 120: błotniki tylne, nowe. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
SKODA 105 L : głowica (1989 r.), alternator, głowica (120 LS, 
1988 r.), maska przednia, lakier oryginalny, prędkościomierz, 
zegary z obrotomierzem, blok (105, 1989 r.), stopy żeliwne. 
Legnica, tel. 076/722-55-25, 0603/8441-71 
SKODA 100 : drzwi (4 szt.), nowe, pierścienie 68 mm, nowe. 
Legnica, tel. 076/722-55-25,0603/8441-71 
SKODA: most tylny, oś przednia ze wspomaganiem. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-23-13 po godz. 17,0604/50-95-78 ' 
SKODA 105S: wał po szlifie, panewki, korbowody - 250 zł, skrzy
nia biegów z półosiami i bębnami - 250 zł, hak hol. • 50 zl, roz
rusznik - 80 zł, tarcze i zaciski hamulcowe, lampy, inne. Stano
wice, tel. 074/855-78-73
ŚKODA 105, 120 : szyba przednia, głowice, wał nominalny. 
Świdnica, tel. 074/853-06-21.0606/23-53-42 
SKODA 105,120: silnik po remoncie kapitalnym (z montażem 
u klienta w garażu • gwarancja), głowice, wały korbowe, szyba 
przednia i inne. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15, 0608/13-24-80 
SKODA 120 L : silnik, kompletna dokumentacja, po remoncie. 
Wrocław, tel. 071/336-26-17
SKODA 105 : zestaw do zapłonu, filtr powietrza, szczęki ha
mulcowe, regulator napięcia, lampy owalne, lusterka boczne. 
Wrocław, tel. 071/786-70-61
SKODA 105, 120 : zawieszenie przednie. Wrocław, tel. 
071/79348-89
SKODA S-100: szyba przednia, tylna, drzwi, błotniki, tył, klapa, 
maska, ścianka tylna, reflektory, pokrywa pod zbiornik, bagaż
nik, itd. Wrocław, tel: 071/348-29-11 po 18

SKODA 105, 120 : wszystkie części. Wrocław, tel. 
071/3444 2 42,0608/75-16-34
SKODA 105,1982 r . , : różne części z demontażu. Lubin, tel. 
076/842-53-99
SKODA 105,120,1984 r .: różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
SKODA FABIA, 2001 r . : poduszka powietrzna, sensory, roz
rusznik, sondy lambda, moduł zapłonu, pompa wspomagania, 
światła tylne do kombi, grill, lusterka, reg. wys. kierownicy, zamki 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
SKODA FAVOR(T: różne części, nowe i używane. Bolków, tel. 
075/741-51-34,0602/11-58-32
SKODA FAVORIT: blachy, szyby, zawieszenie przednie, belka 
tylna, alternator, silnik kpi., aparat zapł., głowica, gaźniki i inne. 
Lubin. tel. 076/842-53-99
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVORIT: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
SKODA FAVORIT: drzwi, alternator, zbiornik paliwa, nagrzew
nica, aparat zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, 
mechanizmy wycieraczek, sprężyny, kolumny McPhersona, 
serwo, piasty przednie, zaciski ham., belka tylna, tłumiki, sta
cyjka, kolumna kierownicza. Wrocław, tel. 352-83-37 po 
godz. 18,0604/75-20-57
SKODA FAVORIT 135 : rozrusznik 250 zł, skrzynia biegów - 
600 zl, drzwi tylne lewe • 350 zł, sprężyny przednie - 40 zł, kpi. 
ogrzewanie - 250 zł, zaciski hamulcowe • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/357-29-52,0502/95-84-20
SKODA FAVORIT, 1989 r . : drzwi lewe kpi., tylna klapa i inne od 
50 zl. Miłków, tel. 075/761-00-57 
SKODA FAVORIT, 1991 r . : drzwi, zawieszenie, wahacze, bel
ka pod silnik, amortyzatory, lampa tylna, obudow filtra, nagrzew
nica, serwo, tarcze, bębny i inne. Świebodzice, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne części. Trzebnica, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
silnik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, pół-' 
osie. 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, koła, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klam
ki, zamki, linki, ukl. kierowniczy i wydechowy, stacyjka, inst. elek
tryczna, przełączniki, lampy. Legnica, tel. 076/85246-02, 
0602/30-3249 do godz. 23
SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna,: silnik, po re
moncie, alternator, gażnik, aparat zapłonu, przekł. kierownicy, 
kolumna kierownicy, zawieszenie, belka tylna i inne z demonta
żu. Lubin, tel. 076/842-53-99
SKODA FAVORIT, 1992 r. : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-30
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm: różne części 
mechaniczne, elementy blacharki. Wrocław, tel. 0502/45-1247 
SKODA FAVORIT, FELICIA, 1991 r. nowe: pas przedni, drzwi, 
lampy, zamki, paski. Wrocław, teł. 071/343-66-26 
SKODA FELICIA klimatyzacja kompletna, - 800 zł. Oława, tel. 
071/302-8544,0602/70-20-85
SKODA FELICIA KOMBI: zderzak tylny, zbiornik paliwa, piasty 
kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik, mechanizm różni
cowy, belka zawieszenia (tylna), sprzęgło. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18

SKODA FELICIA: maska, błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, chłod
nica, halogeny, pokrywa tylna, filtr powietrza, wzmocnienie czo
łowe, wentylator, przekł? -hydrauliczna. Wrocław, tel. 
0601/8347-50
SKODA FELICIA : lampy tylne, błotniki tylne. Wrocław, tel. 
0601/8347-50
SKODA FELICIA, 1995/00 r . : kompletne lusterko lewe, ręczna 
lub elektryczna regulacja, czarne, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 1300 ccm, MPI: lampy tylne, 
lusterka, zderzak tylny, drzwi tylne lewe, szyby boczne, silnik, 
kpi. siedzeń, boczki, amortyzatory, plastiki, konsola, błotniki 
tylne, sanki, podsufitka i inne. Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
SKODA FELICIA, 1998 r. : różne części. Groblice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/8849-71
SKODA FELICIA, 1998 r.: przednie wzmocnienie, maska, lam
py, błotniki, atrapa, chłodnica, zawieszenie, półosie, 1 koło. 
Wrocław, tel. 0605/06-97-10
SKODA FELICIA, OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
SKODA LIAZ: bębny ham. tylne, 2 szt. - 250 zł/szt., chłodnica 
oleju, nowa - 300 zł, wspomaganie kier. - 400 zł. Tworzyjanów, 
tel. 074/850-44-89
SKODA OCTAVIA : silnik, głowica, skrzynia biegów (nowa), 
pompa wtryskowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., zawie
szenie przednie, turbosprężarka, komputery, atrapa, inne czę
ści, możliwa wysyłka. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
SKODA OCTAVIA nowy model: szyba przednia. - 300 zł. Legni
ca. teł. 076/722-75-35
SKODA OCTAVIA maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44, 0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA : maska, błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, 
chłodnica, halogeny, pokrywa tylna, filtr powietrza, wzmocnie
nie czołowe, wentylator, przekł. hydrauliczna. Wrocław, tel. 
0601/8347-50
SKODA OCTAVIA, 1998/00 r.. 1.6,1.9 TDI: osprzęt silnika, pół
osie, zawieszenie, wentylator, Skrzynia biegów, wspomaganie, 
ABS, ESP. Prochowice, woj. legnickie, tel. 0606/64-09-98 
SKODA OCTAVIA, 1998/99 r„ 1900 ccm, TD i: klapa tylna z 
szybą, drzwi, osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, 
poduszki pow., sensor, napinacze, konsola, podsufitka, głowi
ca silnika + osprzęt, ukł. kierowniczy, zbiorniczki. Lubin, teł. 
0605/57-87-37
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1900 ccm, TDi: dach. błotniki tylne, 
klapa tylna, tapicerka, ukł. wydechowy, zawieszenie tylne; po
duszka pow., klimatyzacja, plastiki, wiązka inst. elektr., lampy i 
inne. Lubin, tel. 0603/4847-12
SKODA OCTAVIA, 1999 r . : poduszka powietrzna, sensory, roz
rusznik, sondy lambda, moduł zapłonu, pompa wspomagania, 
światła tylne do kombi, grill, lusterka, reg. wys. kierownicy, zamki 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-05-8S ~
SKODA OCTAVIA, 2001 r. 1.6,1.8,1.9 TDi: ćzęści oryginalne, 
McPherson -150 zł, półosie z przegubami - 350 zl, pompy wspo
magania -140 zł, katalizatory • 400 zl, sonda Lambda • 80 zł, 
poduszka pow. + sensor - 500 zł, zapalniczki -10 zi. Wrocław, 
tel. 0601/1842-90
SKODA RTO 706: rozrusznik nowy, prądnica, skrzynia biegów 
do wywrotki, okładziny hamulcowe, krzyłaki na wał, pasy klino
we, węże ciśnieniowe i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/844847
SKODA RTO .: kolumna, głowica, docisk, półosie, końcówki, 
wtryski, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SPYCHARKA „RUMUNEK” S-651: różne części. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-13-27
SPYCHARKA S-651: rozrusznik, oś wózka, tarcza dociskowa, 
pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, teł. 0604/11-59-68 
STAR: koła z oponami 825, radialne, stan b. dobry, 4 szt. - 600 
zł, kabina - 500 zl, skrzynia ład. ♦ burty - 500 zł, skrzynia bie
gów - 400 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-32,074/814-80-85 
STAR: różne części, nowe i używane. Opole, tel. 077/469-80-24 
STAR : zbiornik na paliwo, poj. 150 I. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-63,0502/89-68-04
STAR: kontener izoterma, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/85349-74, 
0604/80-2842
STAR : izoterma, stan dobry, • 1.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p lub garaż blaszak. Wałbrzych, tel. 074/841-93-96, 
074/664-2847
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny, 
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR: bębny hamulcowe, półosie* fotel kierowcy, oś przednia, 
zwrotnice, chłodnica, sprężarka, alternator 12V, zbiornik pali
wa, pompa wspomagania kierownicy, obudowa mostu tylnego, 
wały pędne i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-6042

STAR : zbiornik paliwa poj. 150 I, - 160 zl. Wałbrzych, tel. 
074/868-29-63,0502/89-68-04
STAR: plandeka, stelaż na skrzynię ładunkową (dł. 5.2 m), mało 
używane, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
STAR : most, wkład, obudowa mechanizmu różnicowego, gło
wice, koło zamachowe, obudowa, korbowody, chłodnica, misa, 
belka, wspomaganie, półosie, tłoki pompy i inne. Wrocław, tel. 
0604/26-10-11
STAR 1142: rama, cena -1.200 zł, most tylny, z amortyzatora
mi -1.300 zl. wspomaganie kpi. -1.200 zł, oś przednia - 400 zł, 
koła nowa • 350 zł, pompa, resory, wały pędne i inne. Borów, 
tel. 071/393-34-09 wieczorem
STAR 200, SW 400: most tylny, resory, zderzak przedni, kom
pletny i inne. Bielany Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200 ; wkład mostu (6), skrzynia biegów z przystawką i 
pompą, resory, głowice, kabina NT, pompa wspomagania, oś 
przednia, blok silnika SW400 z tłokami i głowicą, szczęko • 
irzymacze przednie i tylne, wał napędowy, długi do modelu 
skrzyniowego, - 3.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-96-52 
STAR 200 : silnik SW-400, most tylny do typu Autosan. Buko
wiec, gm. Mysłakowice, tel. 075/718-2940 
STAR 200: serwo • 80 zl, pompa hamulcowa - 50 zł, rozrusznik 
-150 zł, alternator • 100 zł, pompa wtryskowa po regeneracji • 
200 zł, zawieszenie przednie - 300 zł, piasta tylna • 100 zl/szt., 
obudowa mostu -100 zł, półosie - 80 zl/szt. i inne. Dziećmoro- 
wice, gm. Walim, tel. 074/855-01-01 
STAR 200 : skrzynia biegów, mało używana. Jelenia Góra, tel. 
0604/39-5043
STAR 200: silnik do remontu, blok żeliwny, • 1.000 zł. Legnica, 
tel. 0606/14-01-38
STAR 200, SW400: kabina, silnik, skrzynia biegów synchroni
zowana z przystawką, skrzynia kiper 3-stronny, koła, wspoma
ganie, belka, chłodnica, most, szybki, resory, wał pędny. Legni
ca, tel. 076/86644-37
STAR 200 : skrzynia ładunkowa bez burt. -190 zł. Lubań, tel. 
075/646-32-21,0604/51-52-70
STAR 200: silnik, skrzynia biegów, rama nowa z zawieszeniem, 
koła 900 x 20, kabina, wspomaganie, chłodnica i inne. Lutynia, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/56-1748 
STAR 200, S-359 : silnik - 2.200 zł, pompa wspomagania PZK
4-12K, nowa • 300 zl, skrzynia biegów - 500 zł. Niemodlin, teł. 
077/460-81-69,0608/53-11-19
STAR 200: pompa wzmacniacza do HDS, z łącznikiem, stan b. 
dobry, - 500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731 -66-60 
STAR 200: wal napędowy, długi, do sam. skrzyniowego, pom
pa wspomagania do SW400, obrotnica przyczepy D-55, siłow
niki hamulca fi 125 mm, ucho dyszla HL 8011, wszystkie części 
nowe. Prusice, tel. 071/312-62-18 
STAR 200 : kabina, nowy typ • 1.500 zł, skrzynia biegów - 500 
zl, chłodnica • 200 zł, kolumna • 100 zł, resory -100 zl/szt., 
silniczek wycieraczek 24V • 100 zł, zbiornik paliwa -100 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-69-96
STAR 200: wał korbowy nominalny, używany, • 900 zl. Świebo
dzice, tel. 074/850-88-02
STAR 200 części nowe: bęben hamulcowy, szpilki przednie i 
tylne, nakrętki, wspom. kierownicy, korbowody, głowice, obu
dowa sprzęgła, sprężarka, miska olejowa, piasta tylna i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08 
STAR 200: zbiornik oleju do kipra, pompa wywrotu, most tylny, 
siłowniki hamulcowe, piasty, głowice, końcówki drążka do wspo

Wrocław, ul. Lotnicza 37 
tel/fax 351 10 29
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P I E R Ś C IE N IE  . PANEWKI TŁOKI  
USZCZELKI ZAWORY SIM ER IN GI  
POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 

■  FILTRY SPRZĘGŁA GŁOWICE - DUŻY
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
I I N N E  C Z Ę Ś C I  S I L N I K O W E  

D O  A U T  EUROPEJSKICH I JAPOŃSKICH  
O SOBOW YCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH  

Fiat 2,5-2,8 D/TD - wały korbowe oraz korbowody

Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
MMETEX, MOTO-CZĘŚCI, ul. Paryska 4,51-215 Wrodaw, tel. 34-5M34,54-55-559, tel./fax 34-54668

magania, kolo zamachowe, obudowa, pompa oleju i miska,
zbiornik powietrza, resory, szyby, chłodnica. Wałbrzych, teł.
074/849-05-24,0606/81-26.16 -
STAR 200: pompa do kipra 1 (Jrzystawką- 250 zł. Wolibórz, tel.
074/873-34-22
STAR 200: kabina starego typu • 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 • 1.500 zl, serwo z pompą - 200 zł, alternator 24V 
-100 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95, 0605/63-87-11 
STAR 200 : pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa • 
300 zł, alternator 12V - 80 zł, rozrusznik -120 zł, wtryskiwacze 
z nowymi rozpylaczami • 40 zł/szt., nowe regulatory napięcia • 
50 zł. Wrocław, tel. 071/324-24-33,0603/91-49-63 
STAR 200 : kabina nowego typu -  2.700 zł. Wrocław, tel. 
071/343-04-50,0602/34-39-84
STAR 200: docisk i tarcza sprzęgła, rozrusznik, zderzak tylny, 
lampy tylne, zderzak przedni, chłodnica, resory, szyby kabiny, 
silnik, skrzynia biegów i wiele innych. Wrocław, tel. 
0601/57-47-61
STAR 200 : pompa wtryskowa,. • 200 zl. Wrocław, tel. 
0602/87-12-94
STAR 200: skrzynia biegów, wałek rozrządu, wieniec na koło 
zamachowe, głowica do SW-400. Żary, tel. 0604/17-22-60 
STAR 200 : most tylny kpi. oraż skrzynia biegów, - 1.200 zł. , 
Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-14-54 
STAR 200, 1990 r. kabina nowego typu, klamki kasetowe, 3 
wycieraczki, most tylny szybki, wal napędowy, podłoga skrzyni, 
silnik, alum. blok (pęknięty), wal. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-72-35
STAR 200, 244 : most przedni i tylny, wał korbowy, głowica, 
resory, felgi, bębny, wały napędowe, rozrusznik, alternator, pom
py, przystawka, zaczep, chłodnica, miski, łapy, zbiornik, pół
osie i inne. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
STAR 200, 28 : resory, głowice, dociski, szyby, drzwi, półosie, 
siodło, skrzynia biegów, zderzak, pompy, skrzynka akumulato
ra, rozrusznik, błotniki i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 244 : przedni most, mały przebieg, • 1.200 zl. Wrocław, 
tel. 071/343-04-50, 0602/34-39-84 
STAR 28 : półosie - 40 zl, kompresor • 40 zł, prądnica - 30 zl, 
rozrusznik • 40 zł, belka z piastą - 150 zł, skrzynia biegów • 100 
zł, piasty tylne - 50 zl/szt. i inne. Dziećmorowice, gm. Walim, 
tel. 074/855-01-01
STAR 28 : siłownik hydrauliczny kipra, pompa + przystawka, • 
700 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-64-04, 0609/44-04-78 
STAR 28 : pompa wtryskowa - 30 zł, wtryskiwacze, 6 szt., nowe 
- 40 zł, choinka do skrzyni biegów, nowa, z klinami i kołami 
zębatymi • 70 zł, korbowody wzmocnione, 6 szt., ze sforzniami 
• 50 zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
STAR 28 : wal nominalny • 3.500 zł, ukł. mostu tylnego • 180 zł, 
chłodnica, alternator, sprężarka, piasty, półośki, sprzęgło, pompa 
wtryskowa, hamulcowa, wody, bębny, szczęki, zawory, koło za
machowe z obudową. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 
0506/81-26-18
STAR 28,1979 r . : most tylny, techn. sprawny, • 600 zł. Nowa
Świdnica, gm. Olszyna Lub., tel. 075/722-15-41
STAR 28, 29, 200 : szyby przednie - 200 zł, półosie, koronki
półosi, wałek główny, skrzynie biegów, tłoki, tuleje, pierścienie,
panewki i inne. Żagań, tel. 068/477-56-63, 068/478-29-40,
0602/19-79-03
STAR 660 oraz 29: nowa głowica z zaworami - 600 zł, zestaw 
naprawczy do silnika, nominalny - 400 zł, nowy gaźnik -150 zł. 
Wrocław, tel. 0608/70-24-13
STAR C25, 1992 r., 2500 ccm, diesel : elementy blacharki, 
mechaniczne i elektroniczne oraz skrzynia biegów i silnik. Zie
lona Góra, tel. 0603/22-86-57
STEYR 615,1980 r . : silnik, na części lub w całości, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
STEYR DLLD 150.S421 W 6745/0433271183-019: końcówki 
wtrysku paliwa, Bosch, -100 zł. Wrocław, tel. 0502/41-12-06 
STEYR: siłownik kpi., brak pódstawy mocowania, • 650 zł. Wro
cław. tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
SUBARU FORESTER, 1999 r . : poduszki pow. kierowcy i pasa
żera, pasy pirotechniczne i czujnik, atrapa, felgi aluminiowe 
(złote) 16" + opony 225/60/16, zbiornik spryskiwacza i inne, cena 
od 50 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53,0601/28-52-43 
SUBARU IMPREZA : fotele kubełkowe, welurowe, łamane, 2 
szt, - 400 zł. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0605/67-67-58 
SUBARU IMPREZA KOMBI: tylna klapa. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/738-13-08
SUBARU IMPREZA TURBO : maska z wlotami, zderzak kpi. z 
halogenami, poduszka pow. kierowcy i pasażera, felgi alumi
niowe (złote) 15", zawieszenia, skrzynia biegów, intercooler i 
inne. cena od 50 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53,0601/28-52-43 
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r . : nagrzewnica z klimatyza
cją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU JUSTY, 1990 r. oraz Legacy: blacharskie i mecha
niczne, silnikowe, skrzynie biegów, elem. zawieszeń, felgi alu
miniowe (złote) 15', klimatyzacje, poduszki pow., cena od 50 
zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 0601/28-52-43 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r . : wszystkie części. Prusice, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUBARU LIBERO, 1000 ccm, benzyna, 4 WD : skrzynia bie
gów 4 WD, gwarancja - 500 zl, półosie, zawieszenie, szyby, 
przekładnia kierownicza, chłodnica, nagrzewmnica, tylne fote
le i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
SUZUKI MARUTI, 1987 r., 800 ccm: drzwi, elementy blacharki, 
szyby, silnik w b. dobrym stanie, skrzynia biegów autom., pod
zespoły jezdne i elektryczne. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
SUZUKI SWIFT : elementy blacharki, pompa wspomagania, 
zderzaki, lampy i inne. Mojesz, tel. 07.5/789-29-04, 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT: drzwi, lampy, pompa wspomagania, zderzaki 
i inne. Mojesz 42, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
SUZUKI SWIFT: drzwi. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w g. 9-17, 
0608/41-76-04
SUZUKI SWIFT 4WD, 1991 r., 1300 ccm : silnik, oclony, gwa
rancja, stan b. dobry - 1.300 zł, skrzynia biegów, gwarancja • 
700 zł. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
SUZUKI VITARA, 1995 r., 1600 ccm : sterownik silnika, tylna 
burta, lewy i prawy błotnik, lewa półoś, skrzynia biegów, prawy 
wahacze, prawe lusterko, nagrzewnica, prawy błotnik, zbiorni
czek wyrównawczy. Namysłów, tel. 0604/13-37-05 
TARPAN HONKER, 1990 r . : skrzynia rozdzielcza - 650 zł, re
sory, przekładnia 100, wał, felgi. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
TATRA 815: komplet naprawczy, turbosprężarka, docisk, skrzy
nia rozdzielcza, głowice, wałek skrzyni biegów (nowy), silnik 
12-cylindrowy 2 x turbo (nowy), siłownik wywrotu, zawory, ele
menty osi, rozrusznik, inne części. Jelenia Góra, tel. 
075/754-16-96,0603/77-93-50
TATRA 815: rama, mosty i kabina, stan dobry, • 2.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-53-62, 074/872-52-77 po godz. 16 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA COUPE, 1980 r . : skrzynia biegów, kolumna kierowni
cza, szyby lewej strony, zamek i inne części. Droszków, gm. 
Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
TOYOTA, 1999 r . : felgi aluminiowe, 15", • 650 zł. Legnica, tel. 
0501/61-84-47
TOYOTA AVENSIS : atrapa przednia, wykładzina wygluszenia 
pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AYENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tei. 0502/5044-46 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r . : tylna prawa ćwiart

ka, progi, f ilt r  powietrza, nadkola plastikowe, ta* 
picerka, skrzynia biegów, s iln ik , lis twa kierowni- 
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, zaw iesze-. 
nie tylne, drzw i tylne, elem. plastikowe, półosie, 
sp rężarka  k lim a tyza c ji i inne . Św idn ica, te l. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025391

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwir ćwiarka 
przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-04-02 ' ja ftp jP  
TOYOTA AVENSIS, 2000 r., 2000 ccm, 16V: Klimatyzacja, drzwi, 
klapa tylna, skrzynia biegów (5), zawieszenia, dach, ABS, pla
stiki i inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
TOYOTA CAMRY, 1988/91 r . : szczęki ham. tylne, nowe, firmy 
Lucas, • 50 zł. Królikowice, tel. 071/311-18-43 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., 260 tys. km, 2000 ccm. turbo 
D : skrzynia biegów, głowica, osprzęt silnika, części mecha
niczne i blacharskie. Opole, tel. 0604/59-30-11 
TOYOTA CAMRY, 1992 r., 2200 ccm, benzyna : różne części 
mechaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0607/24-49-05 
TOYOTA CARINA E : reflektory przednie • 120 zl/szt., lampa 
tylna, prawa • 50 zł. Legnica, tel. 0600/18-18-77 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA I I : przekl. kierownicy ze wspomaganiem - 
300 zł, sprężyny przednie (sportowe), 2 szt. • 300 zł, amortyza
tory tylne (sportowe), 2 szt. -.300 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V : różne części. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA II, 1985/87 r., 2000 ccm, diesel: różne czę
ści. Trzebnica, tel. 0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm: błotnik + reflektor przed
ni - lewa strona. Polkowice, tel. 076/749-88-08,0502/36-26-94 
TOYOTA CARINA E, 1993/96 r., 1600 ccm, 16V: kolekory, ukł. 
wydechowy, belka tylna, filtr węglowy, konsola, ABS, serwo, 
boczki, fotele, poduszki silnika, szyby i inne. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm. 16V 5-drzwiowy: elementy 
blacharki, mechaniczne i elektroniczne, skrzynia biegów, silni
ki. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzebni
ca, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA, 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 .: różne części. Gorzów Wlkp., tel. 
0608/50-89-01
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark : prawie 
wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA COROLLA. 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów
(5). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
TOYOTA COROLLA: chłodnica do 1,4 -130 zł, lampy pozycyj
ne • 50 zł/szt., wzmocnienie czołowe, górne • 50 zl. Legnica, 
tel. 0600/18-18-77
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/5044-46 
TOYOTA COROLLA. 1986/89 r poj. 1300*1800 ccm diessl: 
wszystkie części z demontażu do modelu 3- i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm : dach, drzwi, klapa 
tylna, zawieszenia, instal. elektr., plastiki wnętrza. Oława, tel. 
0609/29-06-37
TOYOTA COROLLA, 1989 r. : klapa tylna. Legnica, tel. 
0607/24-49-05
TOYOTA COROLLA. 1990 r., 1600 ccm, benzyna, 16V liftback: 
konsola, licznik, zwrotnice, blenda tylna, dmuchawa, obudowa 
nagrzewnicy, stacyjka, ukł. hamulcowy, zbiornik paliwa, zamki, 
klamki i inne drobne części. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, sprzęgło, szyby boczne i przednia i wiele innych, drob
nych części. Jelenia Góra, tel. 075/767-95-08,0604/30-79-32 
TOYOTA COROLLA, 1992/96 r. : różne części. Ruszów, tel. 
075/77145-56,0604/95-92-99
TOYOTA COROLLA, 1995/99 r . : zawieszenie tylne i przednie, 
błotniki, lampy, chłodnice, błotniki tylne i dach do modelu
3-drzwiowego. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA, 1996 r . : zderzak przedni, stan b. dobry, • 
150 zł. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
TOYOTA COROLLA. 1999 r., 1400 ccm. 16V : osprzęt silnika, 
tarcza, docisk sprzęgła, głowica. Baranowice, tel. 071/316-86-07 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne części mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, części od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/5642-29
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r . : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69
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TOYOTA LEXUS, 2000 r ,  3000 ccm, V6 : drzwi, błotniki, ma
ska, lampy, poduszki powietrzne, zawieszenia, zderzaki. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
TOYOTA RAV4,1998 r. 3-drzwiowa: reflektory, kierunkowska
zy, podłużnica prawa przednia, błotniki lewy tylny i prawy przed
ni. Raszyn, tel. 022/72042-53. 0601/28-5243 
TOYOTA STARLET: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA STARLET. 1984/88 r. poj. 1000-1300 ccm wtrysk: 
wszystkie części z demontażu, do modelu 3- i 5-drzwiowego. 
Świdnica, telr0601/55-97-11
TOYOTA YARIS : różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS : różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi kompletne, wózek, 
wahacze, zwrotnice, półosie, McPhersony, lusterka. Smardzów, 
tel. 071/314-38-54, 398-33-51
TRABANT 601 : różne części z demontażu. Gierałcice, tel. 
077/439-83-65
TRABANT 601 S : tłumik prawie nowy, kolektor, 2 opony zimo
we, szyby i inne. Jelenia Góra, tel. 0609/63-95-70 
TRABANT 601,2-suw: silnik, skrzynia biegów, półosie, piasty, 
brak dokumentacji na silnik, stan b. dobry, -150 zł. Siekierczyn, 
tel. 075/72441-56
TRABANT 601 : elementy karoserii, lampy, reflektory, opony, 
szyby, pokrowce, fotele, cylindry, tłoki, gażniki, zapłony, licznik, 
linki, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0501/74-73-71 
TRABANT 601 S, 1986 r . : różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
TRABANT 601,1987 r . : wszystkie części z rozbiórki. Jelenia 
Góra, tel. 075/75245-68,0604/82-28-88 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
UAZ: wał nominalny, siedzenia, most przedni kpi. po remoncie 
kapit., most tylny, techn. sprawny, szyba przednia z ramą wały, 
felgi, opony i dętki, alternator, nowe zbiorniki, nowa głowica i 
zawory, gaźnik, pompki zasilania, rozruśznik, śilnik na części. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-70-54 po godz. 20,0603/86-13-00 
UAZ: różne części. Wrocław, tel. 071/362-14-10,0601/56-23-64 
UAZ: 2 reflektory, alternator, rozrusznik, aparat zapłonu, zawo
ry ssące i wydechowe, 4 opony + dętki. Wrocław, tel. 
071/344-2647,0605/43-1846
VOLVO, 2400 ccm, turbo D ': kolo zamachowe, 2 szt., docisk 
sprzęgła, 2 szt. - 200 zł/szt. Kąty Wrocławskie, lei. 0607/19-96-31 
VOLVO, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo: silnik, skrzynia biegów. Lesz
no, tel. 0603/77-52-88
VOLVO 200: przekładnia kierownicza, 2 szt. • 200400 zl. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31

VOLVO 200 : oblachowanie, szyby, reflektory, McPhersony, 
półosie, sprężyny, komputery, poduszki silnika, rozrusznik, al
ternator, przełączniki, tarcze, bębny, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-32-49 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO 240,1985 r . : różne części. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-5341
VOLVO 240,260: pasek klinowy, nowy, uszczelniacz walu kor
bowego silnika, nowy, uszczelniacze tłoczków cylinderków, kpi. 
przedni, nowy, alternator, używany, stan b. dobry, rozrusznik, 
używany, stan b. dobry, -140 zł. Wrocław, tel. 0600/21-5841 
VOLVO 244 KOMBI. 1985 r.. 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, chłodnica, rozrusznik, wał napędowy, most, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki przednie, maska, atrapa, zderzaki, lam
py przednie, drzwi, szyby, McPhersony i inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VOLVO 300 : oblachowanie, szyby, reflektory, McPhersony, 
półosie, sprężyny, komputery, poduszki silnika, rozrusznik, al
ternator, przełączniki, tarcze, bębny, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-32-49 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO 340 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VOLVO 340,1982/87 r., 1600 ccm, diesel: głowica kompletna 
z pompą wtryskową, zaworami i wałkiem, kolektorem, z demon
tażu, z Niemiec. Złotoryja, tel. 0604/85-41-36, 0607/83-24-16 
VOLVO 340,1983 r., 2000 ccm: silnik, kompł. uzbrojony, z do
kumentacją, rozrusznik, obudowa sprzęgła, chłodnica, filtr po
wietrza, • 500 zł. Krzywina, tel. 074/816-12-83 
VOLVO 340,1986 r., 1400 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
z półosiami - 600 zł, resory, zbiornik paliwa jednokomorowy, 
inne. Krzywina, tel. 074/816-12-83 
VOLVO 340,1987 r., 1600 ccm, diesel: głowica, • 400 zł. Wscho
wa, (el. 0606/64-50-85
VOLVO 340, 360 : amortyzatory, klocki i szczęki hamulcowe, 
linki, łożyska, maski, błotniki, drzwi, skrzynia biegów, paski, wały, 
liczniki, siedzenia, przekł. kierownicy, chłodnica 1.4,1.6 D, 2.0, 
silnik 1.6 D, lampy, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0501/60-8440 
VOLVO 343,1981 r., 1400 ccm, benzyna : błotniki, zawiesze
nie, inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 360 : różne części. Jelenia Góra. tel. 0609/26-96-78 
VOLVO 440 : oblachowanie, szyby, reflektory, McPhersony, 
półosie, sprężyny, komputery, poduszki silnika, rozrusznik, al
ternator, przełączniki, tarcze, bębny, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-3249 wieczorem. 0502/27-50-17 
VOLVO 440 : dach, półosie, konsola, skrzynia biegów, błotniki 
tylne, klapa tylna, progi, komputer do 1,7 wtrysk, fotele, osprzęt 
silnika, koła. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 440,1988/92 r., 1800 ccm, benzyna: wszystkie części. 
Ziębice, tel. 074/819-08-87, 0600/57-51-85 
VOLVO 440,1994 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, dach, zawie
szenia, tapicerka, szyby, drzwi, błotnik, ściana tylna i inne z 
demontażu. Legnica, tel. 0603/67-61 -05 !
VOLVO 440,46t): lampy, maska, drzwi, błotniki, szyby, zderza
ki, części mech., skrzynia biegów 1,7 i inne. Bolesławiec, tel. 
0607/69-90-83
VOLVO 440, 460 : amortyzatory, klocki, linki, szczęki, tarcze, 
cylinderki hamulcowe, skrzynia biegów 1.7, chłodnica, półosie, 
oś tylna, elementy blacharki, siedzenia kpi., elementy zawie
szenia, przekł. kierownicy, felgi, osprzęt silnika i inne. Wrocław, 
tel. 0501/60-8440
VOLVO 440,460 : koło dojazdowe, 4 x koła na stalowych fel
gach, fotele przednie i tylne, zawieszenie, głowica i inne części 
silnika 1700 wtrysk. Wrocław, tel. 0602/62-61 -53 
VOLVO 440, 850, V40, V70 : maski, błotniki, zderzaki, atrapy, 
drzwi, hamulce, zawieszenie i inne części. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
VOLVO 460 : oblachowanie, szyby, reflektory, McPhersony, 
półosie, sprężyny, komputery, poduszki silnika, rozrusznik, al
ternator. przełączniki, tarcze, bębny, inne częśęi. Oleśnica, tel. 
071/314-3249 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO 460,1994 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, dach, zawie
szenia, tapicerka, szyby, drzwi, błotnik, ściana tylna i inne z 
demontażu. Legnica, tel. 0603/67-61 -05 
VOLVO 480 : oblachowanie, szyby, reflektory, McPhersony, 
półosie, sprężyny, komputery, poduszki silnika, rozrusznik^ al
ternator, przełączniki, tarcze, bębny, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-32-49 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO 700,1991 r . : reflektor lewy przedni, nowy - 350 zł, drzwi 
- 350 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
VOLVO 740 : oblachowanie, szyby, zderzaki, pompa wtrysko
wa, pompy paliwa, pompy ham., turbina, sprzęgła, wahacze, 
wały, sprężyny, przekładnia, rozruszniki, hak, kolektory, inne 
części. Oleśnica, tel. 071/314-3249 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO 740 : maska, błotniki, zderzak przedni z halogenami. 
Wrocław, tel. 0602/62-61-53
VOLV0740 KOMBI. 1991 r., 2300 ccm, DOHC: silnik, zbiornik 
paliwa, zderzak tylny, pompa ABS i klimatyzacji, mechanizm 
wycieraczek, pedały, kolumny McPhersona, szczęki, sterownik 
klimatyzacji, zbiorniczki, zamki, zawiasy, zaciski, wał, nadkola, 
serwo, docisk, przełączniki pod kierownicę. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
VOLVO 740,760 TD: stacyjka -100 zł; turbosprężarka • 800 zł; 
pompa wtryskowa • 200 zł; lusterko prawe otw. elektr. -100 zł; 
pompa wodna, automat do świec żarowych, inne. Jawor, tel. 
076/870-60-13,0605/31-63-31
VOLVO 760,1987 r., 2400 ccm, diesel: wspomaganie, zawie
szenie, lampy, tapicerka, silnik i inne. Opole, (el. 077/469-32-92 
VOLVO 850 : różne części. Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11 
VOLVO 850 : dach, ćwiartki tylne, drzwi, zderzaki, tarcze, pia
sty, zwrotnice, pompa, poduszki silnika, kolektory, przekaźniki, 
przełączniki, wahacze, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-3249 
wieczorem, 0502/27-50-17
VOLVO 850 : zderzaki, błotniki, atrapa, lampy, drzwi, półosie, 
kołyska silnika, zawieszenie, klapa tylna, komputer, ABS, ma
ska, koła stalowe. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 940 : oblachowanie, szyby, zderzaki, pompa wtrysko
wa, pompy paliwa, pompy ham., turbina, sprzęgła, wahacze, 
wały, sprężyny, przekładnia, rozruszniki, hak, kolektory, inne 
części. Oleśnica, tel. 071/314-3249 wieczorem, 0502/27-50-17 
VOLVO F12, 1986 r., : kabina sypialna. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65
VOLVO S40, V40, S70, V70,1998 r. 1.9-2.5 TDI: skrzynie bie
gów. Wrocław, teł. 0606/62-65-10 
VOLVO S80: zderzaki, błotniki, maska, drzwi, konsola, poduszka 
pow. kierowcy. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
O  VOLVO V 4 0 ,1997/01 r . : drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartka, s iln ik , kpi. wnętrze (skó
rzane), zawieszenie tylne i przednie, „wózek”  pod 
siln ik , elem. plastikowe, osłona pod siln ik , koła 
z o p o na m i. Ś w id n ica , te l.  0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025431

VOLVO V40, 1999 r., 1800 ccm, 16V : konsola, klimatyzacja, 
szyby, lampy, drzwi, zderzaki, ABS, półosie, tapicerka, maska 
silnika, skrzynia biegów (5), chłodnica, podłużnice i inne., tel. 
0605/13-32-44
VOLVO V40, S40: maska, zderzaki, błotniki, drzwi, klapa tylna, 
listwy dachowe i progowe, konsola, poduszka pow. kierowcy, 
zawieszenie, szyba boczna, felga aluminiowa i inne. Wrocław, 
tel. 0605/4342-50
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel.0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11

VOLVO V70: dach, ćwiartki tylne, drzwi, zderzaki, tarcze, pia- 
. sty, zwrotnice, pompa, poduszki silnika, kolektory, przekaźniki, 
przełączniki, wahacze, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-3249 
wieczorem, 0502/27-50-17
VOLVO V70, S70: atrapa, lampy, zderzaki, maski, błotniki, pas 
przedni, kołyska, hamulce, klapa tylna, konsola, błotnik tylny 
prawy nowy, listwy progowe, koła. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VOLVO V70, S80,2000 r.: maski, zderzaki, chłodnice, podusz
ki powietrzne, felgi aluminiowe, zawieszenia i inne. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
VW : komputery, liczniki, sondy, zaślepki, poduszki, podłokiet
nik nowy, poduszki silnika B-5, rozdzielacz wtrysku V5, kostka 
stacyjki, wtryski E i D, katalizator, klamki, przepustnica wtrysku
1.8.., tel. 0604/3443-84
VW : silnik diesel 1600 ccm, komplet na dokumentacja. Bro- 
chocin, gm. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
VW. 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik + osprzęt, doku
mentacja. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82 
VW, 1500 ccm, diesel: blok silnika z głowicą, dokumentacja, 
możliwość rejestracji, - 200 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-55-91
VW 1.5 D, 1.6 D, 1.9 D : silniki, głowica, pompy wtryskowe, 
rozruszniki, alternatory, skrzynia biegów, sprzęgło, półosie, ko
lektory, pompy wodne i hamulcowe, tłoki, korbowody, chłodni
ce, węże, zbiorniczki, klamki, linki, nagrzewnica, klocki, tarcze, 
bębny miski olejowe. Legnica, tel. 0602/30-32-49 do godz. 23, 
076/85246-02
VW, 1600 ccm, diesel: głowica, stan idealny, kompl., z wałkiem 
rozrządu, ustawione luzy, - 450 zł. Paszowice, tel. 076/870-17-33 
VW : komputer, 2500 ccm turbo D - wtrysk. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-61
VW, 170 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5), 
bez dokumentacji, -1.000 zl. Wrocław, tel. 0603/09-32-23 
VW : uchwyt mocujący alternator • 70 zl, koło pasowe pompy 
wodnej • 20 zł. Wrocław, teł. 0603/84-77-55 ‘
VW: boczne lusterka, kompletne, reguł, ręczna i elektr., do róż
nych modeli. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
VW, 1900 ccm, diesel : części silnika, szyberdach. Wrocław, 
tel. 071/322-68-21
VW, 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik i skrzynia biegów z osprzętem, do 
remontu i inne. Wrocław, teł. 071/357-03-52 wieczorem, 
0603/88-01-12
VW, 1600 ccm, diesel : głowica, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
VW: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wrocław, 
tel. 071/311-23-10,0603/75-17-15 
VW. 1500 ccm, benzyna: silnik, bez dokumentacji, stan dobry, 
• 150 zł. Wrocław, tel. 071/322-67-39 
VW. 1983/91 r . : klapa bagażnika z szybą • 100 zł. Złotoryja, 
tel. 076/877-33-05,0606/68-62-32 
VW BORA, 1998/00 r. 1.6.1.9TDI: osprzęt silnika, półosie, ABS. 
ESP, serwo, drzwi przednie, zawieszenie, skrzynia biegów, 
chłodnica, wentylator, turbina, głowica. Prochowice, woj. legnic
kie, tel. 0606/64-09-98
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: podłużnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukl. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, 
nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Legni
ca. tel. 0603/80-26-88
VW BORA, GOLF, 1999 r . : wzmocnienie czołowe, chłodnice, 
hak oryginalny na klucz, reflektory, błotniki przednie, zderzaki, 
maska silnika. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BUS .ogórek’ : szkrzynia biegów, szyby, boczne drzwi. Oła
wa, woj. wrocławskie, tel. 0608/61 -05-84 
VW BUS, 1974 r., 1600 ccm : różne części z rozbiórki. Targo- 
szyn, tel. 076/872-86-12
VW CADDY : pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CORRADO G-60,1800 ccm: skrzynia biegów. Gostyń, tel. 
0603/49-88-32
VW CORRADO: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podłuż
nica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbior
niczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, tuibo: silnik na części, skrzy
nia biegów, zawieszenie, wspomaganie kier. i inne - od 100 zł. 
Góra, tel. 0601/05-81-98
VW CORRADO G60,1991 r., 1800 ccm: turbina, reflektor lewy, 
drzwi prawe i lewe kpi., klamki, alternator, przewody do turbiny 
i inne. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO. 1993 r„ 2000 ccm, DOHC, 16V, wtrysk: silnik, 
stan b. dobry oraz silnik 1900 ccm boxer, 85 r., na części, chło
dzony cieczą oraz różne części z demontażu. Bolesławiec, tel. 
0604/69-5847
VW DERBY: różne części. Jelenia Góra, tei. 0609/26-96-78 
VW DERBY, 1977/81 r . : różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., lei. 0601/57-22-41 
VW DERBY, 1980 r . : pokrywa bagażnika, stan dobry, - 65 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-17-19
VW GARBUS: felgi aluminiowe (oryginalne), ATS 15", skrzynia 
biegów z półosiami, zawieszenie przednie, szyby i inne. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-24-92, 0604/21-8649 
VW GARBUS : różne części. Milicz, tel. 0606/31-38-02 
VW GARBUS : silniki, części silników, skrzynia biegów, roz
rusznik, szyby, zawieszenia, felgi i inne. Świdnica, tel. 
074/640-66-88,0607/35-30-69

VW GARBUS poj. 1200 ccm, 1300 ccm, 1303 ccm: koła, lampy, 
błotniki, maski tylne, dach, progi? zawieszenie przednie i tylne, 
zbiornik paliwa, stacyjka, bębny, tarcze, głowice, tłoki, cylindry, 
blok silnika, klamki i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
VW GARBUS 1300,1303: części zawieszeń, silników, blachar
skie i inne. Wrocław, tel. 0501/16-93*32 
VW GARBUS, 1973 r. : klapa tylna, • 80 zl. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
O  VW GOLF IV, 1400 ccm i poj. 1400, 1600, 1900 

TDi: maska, zderzaki, b ło tn ik i przód i tylne, po
duszka pow., sensor, skrzynie biegów, półosie, 
kpi. klim atyzacja do poj. 1400 ccm, 16V, (manu
a ł), ABS, EPS, serw o, z b io rn ic z k i, ko lum ny  
McPhersona, klapa tylna, oś, fe lg i stalowe sprę- 

. żyny zwykłe i czerwone, tarcze, pod łużn ice  i 
inne., tel. 0606/64-09-98 84018091

VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody (nowa) - 200 
zł, opony Hanhok 175/70/13 (nowe) • 150 zł/2 szt. ., tel. 
0603/48-31-67
VW GOLF I I I : zawieszenie tylne, hak odpinany, drzwi prawe, 
model 3-drzwiowy. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
VW GOLF I I : tylne prawe drzwi, spoiler do szerokiego zdrzaka. 
Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16

VW GOLF II, diesel: skr^ymebiegów^); w całości lub na czę
ści. Bolesławiec, tel .#5/36*55=18 dogodź. 16.0608/61-66-73 
VW GOLF I , : wąskie światła, dach, drzwi (5-drzwiowy), silnik
1.500 ćm3, E, półosie, używane, udokumentowane pochodze
nie, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 0608/71-67-51 
VW GOLF I, II, 142 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5). Bolesławiec, tel. 0609/53-53-05 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, -1.800 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/38848-01
VW GOLF I, II : zawiesz., szyby, plastiki, maski, lampy oraz 
inne części. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
VW GOLF. 1800 ccm, GTi: silnik z osprzętem, oclony, -1.100 
zl. Głogówek, tel. 0604/45-81-81,077/437-20-01 
VW GOLF I I I : fotele. Głubczyce, tel. 0501/70-95-73 
VW GOLF I I : szyberdach, dach, klapa tylna, lampy, pasy, fote
le, ukł. wydechowy, amortyzatory i inne. Głuszyca, tel. 
0606/95-10-15
VW GOLF, 1800 ccm, GTI: pokrywa silnika (maska), rozdzie
lacz paliwa, bębny ham., plastiki, felgi z oponami i inne. Grod
ków. tel. 0600/15-27-87
VW GOLF III KOMBI : tylne zawieszenie kompletne, nowe. 
Gubin, tel. 068/359-63-73
VW GOLF II : drzwi, maski, klapa, błotniki, zderzaki, atrapa, 
skrzynia biegów (5). półosie, zawieszenie, lampy, deska rozdz., 
felgi aluminiowe, przekl. kierownicy, części silnika, siedzenia, 
szyby, chłodnica i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-22 
VW GOLF : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW GOLF II : sprężyny sportowe Jamex. Kalisz, tel. 
0607/5442-10
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : silnik, - 400 zi. Kłodzko, tel. 
074/868-25-60,0609/29-05-55
VW GOLF II 3-drzwiowy: błotniki tylne, dach, oś tylna, podłuż
nice i inne. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
VW GOLF III, 1900 ccm, turbo D : chłodnica. • 99 zł. Legnica, 
tel. 0604/96-26-93
VW GOLF I11.3 E, 1,6 D, 1.8 E, 1.8 i: silniki, skrzynie biegów, 
lampy, szyby i inne (oclone, gwarancja). Legnica, tel. 
076/722-95-21 w godz. 8-18, 0601/78-25-72 
VW GOLF IV: dach, drzwi, błotniki, elem. zawieszenia, tapicer
ka i inne. Leszno, tel. 0606/4744-29 
VW GOLF III : dach do modelu 5-drzwiowego. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF III : przednie nadkole prawe ze słupkiem • 250 zł, 
drzwi tylne lewe -100 zł, pompa hamulcowa + serwo - 80 zł. 
Lubań, tel. 075/722-35-81
VW GOLF IV, 1900 ccmrTDi: błotniki przednie, zderzaki, chłod
nica wody, klimatyzacji, intercoolera, reflektory, poduszki pow., 
sensory + napinacze, głowica, osprzęt silnika, klimatyzacja, 
nawigacja, komputer i inne. Lubin, tel. 0605/57-87*37 
VW GOLF I I : silnik, części silnika, zawieszenia, drzwi, szyby, 
lampy, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW GOLF II I : drzwi, plastiki, pólka tylna, ABS, oś tylna, zawie
szenia, serwo, ukł. kierowniczy, sanki, lampy, listwy dachowe; 
błotniki tylne, wahacze, podłużnica, silnik, zderzak, wzmocnie
nie, komputer. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: silnik do remontu, skrzynia bie
gów (4), w całości lub na części, skrzynia biegów autom. - 400 
zł. Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-39-51 po godz. 18 
VW GOLF II I : lampy, lusterka, zderzaki, drzwi, błotniki, tapicer
ka, poduszki, konsole, nagrzewnica, ćwiartki, dachy, zawiesze
nia, skrzynia biegów, półosie, plastiki, most tylny, silnik. Obora 
k. Lubina, tel. 0603/4845-68
VW GOLF III KOMBI: roleta bagażnika, relingi dachowe, kom
pletne, lusterka, wózek pod silnik. Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0601/21-28-89
VW GOLF III KOMBI: relingi i listwy dachowe, roleta bagażni
ka, filtr powietrza (TDI, TD, D). Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0604/8540-04
VW GOLF III, 25 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik z doku
mentacją. Oława, teł. 071/313-92-38 
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 I, PASSAT II KOMBI: różne części z demontażu. 
Osiecznica, tel. 0607/81-19-76 po godz. 18,075/731-23-76 
VW GOLF, diesel: silnik, skrzynia biegów, kompletna dokumen
tacja, możliwość montażu. Pastuszyn, teł. 068/38842-70 
VW GOLF III VR6 3-drzwiowy : silnik, skrzynia biegów, dach, 
drzwi, zawieszenia, tapicerka, klimatyzacja, lampy, maski, zde
rzaki i inne. Polkowice, tel. 0608/16-82-87 
VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, lei. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF III, 1800 ccm 1900TD, 2000 ccm, VR6: wózek, wa
hacze, zwrotnice, półosie, McPhersony. Smardzów, tel. 
071/314-38-54,398-33-51
VW GOLF I I : maska silnika (stan idealny) -120 zł, pas przedni 
górny • 90 zl, pas dolny *100 zł, ława przednia -100 zł oraz 
wahacze - 40 zl. Sobótka, tel. 071/316-34-02,0604/96-02-73 
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna: silnik kpł., stan b. dobry, - 450 
zl. Strzegom, tel. 074/855-72-23,0609/4642-65 
VW GOLF poj. 1500-1600 ccm diesel: głowica, - 350 zł. Świdni
ca, teł. 074/852-50-16
VW GOLF I poj. 1100 ccm benzyna, 1600 ccm diesel: części 
silnika, skrzynia biegów, głowica do 1300-1400 ccm benzyna, 
skrzynia biegów do 1100 ccm benzyna • 100 zl, drzwi przednie 
- 80 zł. Wałbrzych, lei. 074/847-87-99 
VW GOLF I : wał korbowy z panewkami i tłokami (komplet), 
pompa oleju, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 0606/95-10-15 
VW GOLF I . siedzenia przednie rozkładane, oś tylna, szyby 
boczne, chłodnica, drzwi lewe i ogrzewanie z nawiewem kom
pletne, silniczek wycieraczek z cięgnami, półki tylne, pasy 
bezwł., kolumny McPhersona kompletne, szyba trójkątna od 
drzwi prawych. Wałbrzych, tel. 074/842-69-69 
VW GOLF III, 180Ó ccm, benzyna : zbiornik paliwa • 50 zł, tłu
miki używane -100 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31 -07-43 
VW GOLF II : felgi stalowe 14*, opony 15", lampy przednie, 
lusterka, kolumny McPhersona kpi. z tarczami, obudowa filtra 
do DT. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35*61-24 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry -1.000 zł + 
400 zl cła, rozrusznik, chłodnica i inne, Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: głowica - 400 zł, wtryski, alterna
tor, rozrusznik, chłodnica. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW GOLF, 1300 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm,: silniki, skrzynia 
biegów, zawieszenie, inne części. Wilkowice, tel. 065/534-11 -53 
VW GOLF : różne części. Wołów, tel. 071/389-65*86, 
0606/42-98-52
VW GOLF I oraz II: lampy tylne, reflektor, szyba tylna. Wrocław, 
tel. 372-22-86
VW GOLF IV : deska rozdzielcza z poduszką pow. kierowcy i 
pasażera, wzmocnienie deski rozdzielczej, przełączniki pod kie
rownicę, lampy, wzmocnienie zderzaka tylnego. Wrocław, tel. 
0601/7842-20

VW GOLF II, 89 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V: części z doku
mentacją i gwarancją. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
VW GOLF III, 1400 ccm: drzwi, dach, bok prawy, silnik, skrzy
nia biegów 1.9 TDi, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
VW GOLF II * prawie wszystkie części. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VWGOLFI: maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmoc
nienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
VW GOLF II I : maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, za
ślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, pro
gi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF II : tylna szyba ogrzewana • 60 zl. Wrocław, tel. 
071/320-58-07,0603/89-79-60
VW GOLF I I : McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF I I I : reflektor prawy (soczewkowy), linka sprzęgła z 
samoregulacją. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF IV 1.3-1.8 E: chłodnica. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8, 2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 t  
VW GOLF III, 1800 ccm, benzyna : silnik, techn. sprawny, z
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małym przebiegiem, kpi., drzwi tylne, szyba tylna. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
VW GOLF II : różne części. Zgorzelec, tel. 075/77S68-11, - 
0606/23-39-62
VW GOLF I I I : błotnik przedni prawy, reflektor lewy podwójny, 
sprężarka klimatyzacji VR6, pokrywa filtra VR6, cewka 6-bie- 
gunowa VR6 oraz części silnika VR6. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
VW GOLF I, 1978 r., 1100 ccm : różne części z demontażu 
(4-drzwiowy). Wrocław, tel. 071/364-47-87,0502/53-17-39 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm wszystkie części z demontażu: 
skrzynie biegów, silniki, zawieszenia, blacharka i inne. Sobót
ka Zach., tel. 0604/12-53-23
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów (4), lampy przednie i tylne, chłodnica i inne - od 10 zł. Bie
lawa, tel. 0607/44-88-17
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel: głowica, wałek rozrządu, 
wal korbowy, tłoki, korbowody. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF, 1981 r . : rozrusznik, alternator, • 100 zl. Oleśnica, 
tel. 0501/71-39-96
VW GOLF, 1981 r . : skrzynia biegów (4) z półosiami (lub bez), • . 
250 zl. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
VW GOLF 1,1982 r .: dach. drzwi, błotnik, maska, wzmocnienie 
przednie, zbiornik paliwa, fotele, tapicerka, plastiki, zawiesze
nie. silnik na części, ukl. kierowniczy, betka tylna i inne. Wro
cław. tel. 0603/21-24-72
VW GOLF, 1983 r.. 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, wahacze, oś tylna, zbiornik paliwa, pas przedni. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73. 0603/23-45-49 
VW GOLF II, 1984/91 r.. 1600 ccm, turbo D : głowice, tłoki, czę
ści silnika. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, turbo D : silnik kpi., skrzynia 
biegów, dokumentacja, belka tylna, zderzak przedni i tylny, filtr 
pow., elementy zawieszenia i inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów /4/, • 
-150 zl. Wrocław, tel. 071/349-17-86 po godz. 16 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (4)
- 200 zl, alternator -150 zl, rozrusznik • 150 zł. gażnik, chłodni
ca • 150 zl, kola (zimowe i letnie), cena -100 zl/szt., półos krót
ka - 60 zł, kolumny McPhersona -100 zł, ukł. kierowniczy • 150 
zł, drzwi -100 zl klapa kpi. -120 zi. Legnica, tel. 0605/13-95-99 
VW GOLF II, 1986 r . : skrzynia biegów (automatic), drzwi, oś 
tylna, teleskopy, klapa tylna, wtrysk jednopunktowy, sterownik, 
tylna część karoserii. Jelenia Góra, tel. 075/752-45-07 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm : różne części. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
VW GOLF. 1986 r.: silnik 1600 ccm, stan dobry, chłodnica, pół
osie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, 
pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, 
skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tylne. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW GOLF II. 1987 r., 1600 ccm. turbo O : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, tłoki, głowica, 
pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukl. kierowniczy, ukł. wy
dechowy, akumulator, klamki, zamki instal. elektryczna. Legni
ca. tel. 0602/30-32-49 do godz. 23. 076/852-46-02 
VW GOLF II. 1987 r., 1600 ccm : skrzynia biegów (5) • 350 zł, 
chłodnica - 70 zł. lampy • 30 zl/szt., aparat zapłonowy • 30 zł, 
rozrusznik • 60 zł, alternator - 60 zl. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-46-91
VW GOLF II. 1987 r.. 1300 ccm 3-drzwiowy: alternator • 70 zł, 
aparat zapłonowy • 50 zł, rozrusznik • 60 zł, atrapa - 20 zł, gło
wica 1,3E -190 zł, maska • 60 zł, drzwi - 60 zl/szt:, chłodnica - 
70 zł, lampy - 25 zł/szt., podsufitka • 40 zl, kanapa - 20 zł, tapi
cerka - 30 zl i inne. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-18, 
0600/31-98-35
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik, kompletny przód, drzwi, 
szyby, klapa tylna, inne części z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
075/755-90-47,0608/79-71-92
VW GOLF II. 1987 r . : belka przednia, pompa hamulcowa, ser
wo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
VW GOLF, 1987 r., 1300 ccm, 1800 ccm : silnik oclony, skrzy
nia biegów, zawieszenia, elem. blacharki i inne części. Lubań, 
tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
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„ 1800 ccm. benzyna : silnik uzbrojony, 
skrzynia biegów (4) • 500 zł, zbiornik paliwa - 40 zł, amortyzato
ry przednie - 50 zł/szt., instalacja elektr. - 80 zł, silniczek do 
chłodnicy - 40 zł. Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-39-51 
po godz. 18
VW GOLF II, 1987 r. 1300,1600 ccm, 3-drzwiowy, 4-drzwiowy: 
skrzynia biegów (4) - 200 zł, nadwozie do modelu 4-drzwiowe- 
go • 600 zl, dach z otworem na szyberdach - 200 zł, drzwi, kla
py -100 zł, szyby boczne i tylna, tłumiki, wahacze, błotniki, za
wieszenia, plastiki i inne. Świdnica, tel. 074/852-18-28, 
0605/46-25-03
VW GOLF II, 1987 r . : drzwi - 80 zł. kolumny McPhersona - 80 
zł, nagrzewanica -100 zł, lampy tylne • 30 zł. Świebodzice, tel. 
0601/14-69-85
VWGOLFII. 1987r.. 1800 ccm, 16V:skrzynia biegów (5), stan 
b. dobry, gwarancja • 600 zł, pompa paliwa, półosie, zawiesze
nie, klapa tylna, drzwi, nagrzewnica, stacyjka, przełącznik świa
teł, prżekl. kierownicy ze wspomaganiem. Wałbrzych, lei. 
0603/53-31-20
VW GOLF, 1987 r. 1600. 1800: skrzynia biegów (5) - 200 zl, 
silnik 1800 E z wykresem ciśnień na hydraulice • 320 zl, felgi 
stalowe 14*, 5 szt. - 150 zl. Zawonia, tel. 071/312-90-76, 
0609/21-02-15
VW GOLF II, 1987 r . : maska, drzwi, lampy, zawieszenie przed
nie, szyby, skrzynia biegów, błotniki, półosie, nagrzewnica, ukł. 
kierowniczy, McPhersony, wahacze, klamki, stacyjka. Złotory
ją, tel. 076/878-22-64
VW GOLF GTI, 1988 r . : silnik, przepływomierz, osprzęt, stan b. 
dobry. Jelenia Góra, tel. 0608/35-85-37 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, 16V: silnik, skrzynia 
biegów (5), wiązka inst. elektr., zawieszenie przednie. Legnica, 
tel. 0604/80-17-56
VW GOLF, 1989 r . : silnik 1.6 (D, E), skrzynia biegów, zawie
szenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm: silnik, konsola, półosie, plasti
ki, szyby, elementy blacharki, siedzenia, listwy i inne. Głucho
łazy, tel. 0601/19-62-25
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, 1600 ccm, 1600 TD ,: silnik, 
skrzynia biegów, części karoserii, części mechaniczne i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5),
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- 700 zł. Malczyce, gm. środa Śląska, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
VW GOLF II, 1990 r . : drzwi kpi. (dó modelu 3-drzwiowego), 
maska, błotniki, szyby przednie ora; belka tylna z ABS-em. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
VW GOLF V, 1990 r. drzwi przednie kompletne 2  szybą nie 
dzieloną. Wałbrzych, tel. 0608/16-81-70 
VW GOLF, 1990 r . : błotniki * 40 zł, drzwi tylne, prawe • 40 zl, 
przełącznik świateł - 25 zł. chłodnica • 50 zł, rozrusznik • 50 zł, 
półosie - 60 zł, komputer • 100 zl. Żary, tel. 068/375-35-64, 
0600/32-48-63
VW GOLF, 1990/87 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk: różne czę
ści z demontażu, silnik, skrzynia biegów, części blacharki i ta
picerki, fotele, tanio. Legnica, tel. 0607/40-46-17 
VW GOLF, 1991 r.: serwo z pompą lampy tylne, wahacze, błot
nik prawy, belka przednia dolna, alternator, rozrusznik, dach z 
szyberdachem, kierownice, grill, 2 lampy starego typu. Bolesła

wiec, tel. 075/734-66-35 po godz. 20
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VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, GTi: głowica, aparat zapłonu, 
pompa wody, docisk + tarcza sprzęgła, zwrotnice, lampa lewa 
tylna, stabilizator, belka tylna, klapa bagażnika, nagrzewnica, 
dach ze słupkami, inne. Leszno, tel. 0601/75-65-57 
VW GOLF II, 1991 r., 100 lys. km, 1300 ccm : alternator • 100 
zł, rozrusznik -100 zł, łapy pod silnik - 50 zl, silnik 1.3 - 400 zl, 
komputer -200 zł. Oława, tel. 0603/91-73-38 
VW GOLF II, 1991 r. /tapicerka, podsufitka, dywaniki, konsola, 
deska rozdz., licznik, pasy, kanapa, szyby boczne, pólka tylna, 
lusterka, drzwi, maska, błotnik przedni i tylny, klapa tylna z szy
bą, wahacz, półosie, zwrotnica, kolumny McPhersona, belka 
tylna, bębny, felgi, skrzynia biegów do 1.3 E, chłodnica, silnik 
1.8 E i inne. Wrocław, te5.071/357-50-70 
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne części. Trzebnica, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel: lampy, klapy, drzwi, 
skrzynia biegów, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0607/27-41 -39 
VW GOLF, 1992/95 r.. 1800 ccm, benzyna oraz Passat: kompu
ter do silnika, komputer do automatycznej skrzyni biegów z ABS, 
przegub do automat, skrzyni i łapa. Bolesławiec, tel. 
075/73448-16

'-'birtył.nadwozia, poduszki z-konsolą,-silnik. $kr2yirój)leg6w, 
sanie, felgi aluminiowe, chlodnićar ćżęfej''Kli.m3$jHcjl i klapy 

~ tylne. Rudna k. Lubina, tel. 0(507/04-26-69 
VW GOLF III, 1997 r .f różne części. Opole, tel. 0503/6340-76 
VW GOLF III, 1997 r . : fotele przednie, kanapa tylna do modelu 
5-drzwiowego. Wrocław, tel. 0608/45-18-80 
VW GOLF III, 1997 r . : szyba tylna ogrzewane -100 zł, zamek 
klapy bagażnika - 40 zl, błotnik przedni lewy (nowy) - 80 zl, 
kierunkowskaz owalny. Wrocław, tel. 071/320-58-07, 
0603/89-79-60
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TD i: poduszki pod silnik, kpi. 
ukł. wydechowy, tapicerka na drzwi, rozrusznik, zbiorniki i inne. 
Legnica, tel. 0609/65-29-93
VW GOLF IV, 1998 r . : reflektory przednie - 60 zł/szt. Kłodzko, 
tel. 074/868-75-94

,.VW GQLFJYJ.998 r„ 1400 cęm, 16V : pas pirotechn. lewy 
czarny, sensor - 250 zl. śettsor na 4 poduszki 400 zl. Lubin, 
tel. 0608/25-72-00
VW GOLF KOMBI. 1998 r., 1900 ccm, TD i: kołyska pod silnik, 
plastiki, drzwi tylne, kolumny McPhersona, fotele, podłużnice 
przednie. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW GOLF IV, 1998/00 r. 1.4,1.6,1.9 TDI: drzwi, maska, zde
rzaki, ABS, klapa, lampy, zawieszenie/błotniki, półosie, serwo, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, poduszki pow., wentylator, ESP, 
chłodnica, konsola, tapicerka i inne. Prochowice, woj. legnic
kie, tel. 0606/64-09-98
VW GOLF IV, 1998/00 r . : drzwi, błotniki, maska, reflektory, zde
rzaki. zawieszenia, osprzęt silnika, klapa tylna, kola 14*, 15*. 
ABS, klimatyzacja, plastiki wnętrza i inne. Lubin, tel. 
0603/04-19-15
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów (5), sil
nik, półosie, koła, tapicerka, zawieszenia, drzwi tylne. Bolesła
wiec, tel. 0608/47-98-06
VWGOLFIV, 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, ukl. wydechowy, ukl. kierowniczy, 
osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW GOLF IV, 1999/00 r . : ćwiartka tylna lewa - 300 zł, drzwi 
tylne lewe bez szyby -150 zł. pólka tylna -100 zł, zaślepka pod 
pod. powietrzną pasażera -100 zł i inne drobne elem. plastiko
we wnętrza. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
VW GOLF IV, 2000 r . : błotniki, drzwi, maska, reflektory, zde
rzaki, zawieszenia, osprzęt silnika, klapa tylna, koła 14*. 15*. 
ABS, klimatyzacja i inne. Lubin, tel. 0603/70-02-17 
VW GOLF IV, 2000 r„ 1900 ccm, TDi: klapa tylna z szybą pół
osie. Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
VW GOLF IV, 2000 r . : kompresor klimatyzacji, drzwi prawe. 
Złotoryja, tel. 076/878-64-36
VW GOLF GTI II, 16V : silnik i inne części. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
VW GOLF JETTA, 1600 -1800 ccm: silniki, skrzynie biegów (4 
i 5), gaźniki, aparaty zapłonowe, alternatory, półosie, wahacze, 
przekładnia kierownicza, komputer Bosch 0280 000701 i Bosch 
0280 000711. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW GOLF, JETTA, 1984/91 r. : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9*15
VW GOLF, PASSAT, CARAYELLE: kierownica, taśmy, senso
ry, deski, zaślepki, pasy pirotechniczne, możliwość montażu. 
Oleśnica, woj. wrocławskie, teł. 0605/68-81-77

SPRĘŻARKI POW IETRZA
naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 

wszystkie typy pojazdów 
PPHU "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęk 

tel./fax 071/314-81-12,0-601719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl
VW GOLF III, 1992/98 r., 1900 ccm, TDI, 1.9TD, VR-6 : części 
silnika, lusterka, wentylatory, poduszki, łapy, felgi, filtr powie
trza, przepływomierz, światła, klimatyzacja (części), wspoma
ganie, halogeny, skrzynia biegów (5), inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
VW GOLF VR6,1993 r., 2800 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5), komputer, sprzęgło, tapicerka, konsola, szyberdach, szyby 
i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW GOLF III, 1993 r.: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wycieraczek. Wro
cław. tel. 0501/81-36-18
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
automatic i manualna, belka tylna, drzwi tylne do limuzyny i 
prawe długi, szyberdach i inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW GOLF III, 1994 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TD I: silnik, wał 
korbowy, tłoki, głowica, pompa wtryskowa, turbosprężarka, 
sprzęgło kpi., oś tylna, konsola, alternator, dywaniki, stacyjka i 
inne z demontażu. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
VW GOLF, 1995 r. 1600,1900 i 2000 ccm: drzwi, zderzak tylny, 
lampy, tapicerka, kolumna McPhersona, zbiornik paliwa, kom
puter, deska rózdz., kola, szyby boczne, skrzynia biegów, ABS, 
nadkola plastikowe, głowica oraz rozrusznik. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
VW GOLF III, 1995 r., 1400 ccm: tapicerka. foteje. drzwi, klapa. 
tylna, do kombi, skrzynia biegów (5), automatic i manualna,

- szyberdach, listwy dachowe, błotniki tylne. Lubań, tel. 
0602/65-30-26
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, TD i: silniki, skrzynie biegów, 
zawieszenia, półosie, zderzaki/chłodnice, szyberdach, felgi 
aluminiowe, tapicerka, konsola i inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
VW GOLF III VARIANT, 1995 r., 1600 ccm, E oraz 2000 ccm: 
klapa tylna, drzwi tylne lewe, el. podnośniki szyb, belka pod 
silnik, błotnik lewy, próg prawy, plastiki, amortyzatory, półosie, 
piasty, oś. ABS, silniki, osprzęt silników, kpi. foteli, boczki i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm 5-drzwiowy: plastiki, kompre
sor klimatyzacji, części mechaniczne. Łambinowice, teł._ 
077/431-91-73,0607/704 241
VW GOLF III, 1995 r . : oryginalny szyberdach, el. otwierany, z 
silnikiem, podsufitką i podłużnięami. Wrocław, tel. 
071/362-16-15,0601/70-22-65
VW GOLF II, 1996 r., 1800 ccm, wtrysk : ćwiartka prawa tylna 
do (nodelu 3-drzwiowego. ukł. wydechowy, pompa paliwa, gło
wica, tłoki, wał, wahacze, piasty i inne. Legnica, tel. 
0601/844745
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel 3-drzwiowy: 
skrzynia biegów, tapicerka, plastiki, podszybia, konsola, łapy 
silnika, poduszki, nagrzewnica, liczniki, zbiorniczki, półosie, 
wahacze, .sanki*, zawieszenia, belka pod silnik, amortyzatory i 
inne. Lubin, tel: 0605/3743-50
VW GOLF III, 1996 r . : reflektory soczewkowe, czarne - 700 zl, 
zderzak przedni -120 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-37-14 
VW GOLF IV, 1997 r., 1400 ccm, 16V: silnik oclony, skrzynia 
biegów oraz inne. Brenno, tel. 065/54942-72 
VW GOLF III, 1997 r. kombi: drzwi z szybami, tapicerka, zawie
szenie tylne, belka tylna, zderzaki, lampy, błotniki, dach do kom-
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VW GOLF, PASSAT, POLO. 1964/85 r., benzyna głowice 900. 
1000, 1100, 1300, 1600, wały korbowe, skrzynia biegów (4), 
McPhersony i inne. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
VW JETTA II: wszystkie części. Dzierżoniów, teł. 0600/31-98-35 
VW JETTA, 1800 ccm, wtrysk : silnik kompletny, skrzynia bie
gów, kpi. dokumentacja lub na części. Głuszyca, tel. 
0606/95-10-15
VW JETTA I I : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe, reflektory przednie. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1987 r . : maska, lampy, zderzak wąski, wzmocnie
nie i inne. Wrocław, tel. 0501/73-25-80 
VW JETTA, GOLF, 1982 r .: skrzynia biegów (4) -100 zl. Legni
ca. tel. 076/721-54-37
VW LT: skrzynia biegów. Kalisz, tel. 0607/5442-10 
VW LT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., sprawdzo
na/Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. Trzeb
nica, tel. 0602/68-90-83
VWLT, 1998 r.: wal pędny, długi. Trzebnica, tel. 0602/68-90-83 
VW LT, 2000 r. : przepływomierz powietrza z obudową filtra. 
Przyłęk, tel. 074/817-00-93,0600/37-00-06 
VW LT 28 : szyba. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
VW LT 28 : blok silnika -D24T + wal + tłoki, - 1.000 zl. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
VW LT 28,1600 ccm, 2400 ccm, diesel: silnik, kompletna do
kumentacja. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
VW LT 28,2400 ccm, diesel, turbo D : głowica, • 700 zł. Lubin, 
tel. 076/841 -21 -56,0601 18
VW LT 28,2400 ccm, diesel: silnik, kompletna dokumentacja, 
most tylny, wal, głowica, blok i inne. Pastuszyn, tel. 
068/38842-70
VW LT 28,2400 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), zaciski, prze
kładnia, wal, tylny most, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 
0501/73-25-80,
VW LT 28,1980 r. poj. 2000 ccm benzyna, 2400-2700 ccm die
sel: skrzynie biegów, części blacharskie, mechaniczne, silni
ków. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów, ser
wo, reflektory, zwrotnice, nagrzewnica, dach plastikowy, niski i 
inne części (drobne, z demontażu). Wrocław, tel. 071/34943-07, 
0503/94-24-88
VW LT 28, 1982 r. : kpi. wspomaganie. Wrocław, tel. 
0503/1345-17,071/373-72-00
VW LT 28, 1997 r. niski, 4.20 m: dach. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
VW LT 31: skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0602/87-12-94 
VW LT 31, 1982/92 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (4). zawieszenie, nagrzewnica, chłodnica, drzwi. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
VW LT 35,1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik kpi., stan b. dobry, 
zwrotnice. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0606/47-11-90, 
0604/78-33-32
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VW LT 35,1999 r . : drzwi tylne kompletne, do wersji średniej. 
Smardzów, tel. 071/314-38-54,398-33-51 
VW LUPO : różne części karoseryjne. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
VW LUPO: konsola. Zgorzelec, tel. 075/775-19-77 po 20 
VW LUPO KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, benzyna, 16V : silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, 
podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, 
relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 
VW LUPO, 1999 r . : silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, 
maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, tapicerka', drzwi, 
wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe i inne. Lubin, 
tel. 0602/88-75-75 >
VW PASSAT, 2000 ccm, benzyna : silnik. Gostyń, tel. 
0603/49-88-32
VW PASSAT KOMBI: silnik, skrzynia biegów 151, klapa tylna, 
drzwi, komputer, ćwiartka tylna, zawieszenia, szyby, dach, inne 
części z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 075/755-90-47, 
0608/79-71-92
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: rozrusznik, • 200 zł. Leśna, tel. 
075/721-17*73
VW PASSAT, 1800 ccm: szyby, drzwi, klapa tylna (sedan), po
duszki pow. + sensory, napinacze, głowica, osprzęt silnika, pół
osie, turbiny, wahacze, sanki silnika, podsufitka, pomnpa, ABS, 
ukł. kierowniczy, błotnik tylny. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW PASSAT KOMBI, 2000 ccm: silnik, dach, klimatyzacja, kom
puter, drzwi, plastiki i inne. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 
0607/5343-23
VW PASSAT CL: drzwi tylne lewe, kompletne. Wałbrzych, tel. 
0608/16-81-70
VW PASSAT : różne części. Wołów. tel. 071/389-65-86, 
0606/42-98-52

VW PASSAT KOMBI, 1985 r . : silnik (1800 ccm), skrzynia bie
gów (5), drzwi, oś tylna, zbiornik paliwa, błotniki, ćwiartki, szy
by, chłodnica, rozrusznik, aparat zapłonu i inne Sobótka, tel. 
071/316-34-02,0604/96-02-73
VW PASSAT, 1986 r., 139 tys. km, 1600 ccm, turbo D : silnik, 
skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 0609/53-53-05 
VW PASSAT, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk: głowica kpi z pełnym 
wtryskiem i kolektorami. Lubin, tel. 0605/67-97-79 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, maska, drzwi, lampy, rozrusznik, alternator, stacyj
ka, półosie, zderzaki, plastiki, fotele i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, diesel: drzwi kpi., 
tapicerka, konsola, ukł. kierowniczy, bez wspomagania, rozrusz- - 
nik, alternator oraz inne. Leszno, tel. 0503/83-79-39 
VW PASSAT, 1987 r . : silniki 16000,1800 E, skrzyni* biegów 
(5) i (4), blok silnika 1600 D, 1800 E i inne. Wrocław, tel. 
071/355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT, 1987/93 r., 1600 ccm, TD i: silnik kpi., elementy 
przodu, części wnętrza, szyby, drzwi, elementy blacharki, za
wieszenie, klapa tylna, tył nadowozia i inne. Legnica, tel. 
0607/17-66-93
VW PASSAT, 1988 r. : 4 drzwi kompletne, dach z szyberda
chem i podsufitką. Leszno, tel. 065/520-10-31,0607/55-72-55 
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6, 1.8. 2.0, 1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem (mo
del B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D. TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1800 ccm .: głowica, osprzęt silnika, 
halogeny, zderzak. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
VW PASSAT KOMBI. 1988/93 r., 2000 ccm, benzyna : oryg. 
hak, chłodnica, relingi, roleta kompl. Wrocław, tel. 0502/9347-65
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VW PASSAT: zawieszenie tylne kpi. ♦ amortyzatory. Wrocław, 
tel. 071/336-70-66 w. 187
VW PASSAT, 1900 ccm, TDI: głowica, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-34-23,0601/73-26-06
VW PASSAT, 1800 ccm, wtrysk: rozrusznik, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
VW PASSAT I I I : oryginalny bagażnik, z kluczykiem, -120 zł. 
Wrocław,-lei. 071/353-52-36
VW PASSAT: serwo, przekładnia kier. ze wspomaganiem. Wro
cław, tel. 0601/73-20-98
VW PASSAT: silnik 1600 ccm benz., stan dobiy, skrzynia bie
gów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tyl
ne. Wrocław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
VW PASSAT VR6: sprężarka klimatyzacji, cewka 6-biegunowa 
i inne części silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: silnik, elementy 
blacharki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zde
rzaki, hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wal, tłoki z korbowo- 
dami, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzy
nia biegów, półosie, felgi, ukł. kier. i inne. Legnica, tel. 
076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 
VW PASSAT, 1978 r . : części z demontażu. Uliczno, gm. Ła
giewniki. tel. 071/393-81-75,0602/61-39-51 
VW PASSAT, 1979 r.. diesel: skrzynia biegów (4), szyby, klapa 
tylna, zderzak, lampy, pompa hamulcowa, kolumny McPherso
na, konsola, licznik, ukl. kierowniczy i inne. Jugowice, gm. Wa
lim. tel. 074/845-32-10
VW PASSAT, 1980 r , 1500 ccm, diesel: kolumny McPhersona 
z piastami, - 200 zł. Czarny Bór, teł. 074/845-07-01 
VW PASSAT, 1980 r . : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0502/30-10-07
VW PASSAT KOMBI. 1980 r. : lampy tylne. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r.. benzyna, diesel: maska, błot
niki, pas przedni, lampy, halogeny, atrapa, rozrusznik, alterna
tor, sprzęgło, skrzynia biegów (5) i (4), półosie, zawieszenia,

VW PASSAT. 1988/93 r„ 1900 ccm, TDI, 2.0E, 1.8E, : części 
blacharki, tarcze hamulcowe, liczniki, belki, wzmocnienie czo
łowe, wspomaganie, półoś, wentylatory, części silnika 1.9 TD, 
rozrusznik, pompa wtryskowa, zbiorniczek wspomagania, inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66 .
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT KOMBI. 1988/96 r . : dach, błotniki tylne, oś tylna, 
koła. Legnica, teł. 0502/12-68-37 
VW PASSAT, 1988/97 r . : części mechaniczne (VRG, 2.0,1.9, 
1.8,1.9 TD), blacharskie, lampy, pod. powietrzne, filtry, szyby, 
listwy, plastiki, lusterka, radio, skrzynie, chłodnice, zawiesze
nia, dużo części. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0602/15-35-30 
VW PASSAT TDI. 1988/99 r., 1900 ccm: klimatyzacja, elemen
ty zawieszenia, drzwi do kombi, pokrywa bagażnika, skrzynia 
biegów, dach do kombi, poduszki pow. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1989/92 r . : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
VWPASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: maska, błot
niki, zderzaki, lampy, kierunkowskazy, grfll, chłodnica, klapa 
tylna, szyby, silnik, skrzynia biegów, wahacze, półosie, tłumiki, 
kolumny McPhersona, amortyzatory, belka tylna, amortyzatory, 
konsola i inne. Lubin, tel. 0607/47-75-57 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, zawieszenie, drzwi prawe przednie, lampy tylne, tapicerka, 
stacyjka i inne. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0604/28-12-13 
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 . : drzwi, tapicerka, zawieszenie, kolumny 
McPhersona, lampy, części blacharskie, kola, silnik 2.0E, skrzy
nie biegów. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r . : lampy tylne • 50 zl/szt. Jelenia 
Góra, tel. 0607/11-57-62
VW PASSAT, 1991 r . : drzwi -100 zl/szt. Malczyce, gm. Środa 
Śląska, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, lampa, relingi dachowe, licznik. 
Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0602/8849-7.1 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 1600 ccm. diesel: drzwi prawe.
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drzwi, klapa tylna, tapicerka welurowa, fotele, szyberdach, re- 
longi, przekładnia, szyba, konsola, zegary. Wrocław, tel. 
071/355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r . : roleta bagażnika, prowadni
ce, boczki', panewki do relingów, grill, halogeny, tapicerka ba
gażnika, hak, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT, 1982 r. : miska olejowa, rozrusznik, alternator. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54 lub, 0607/43-12-55 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna : różne części me
chaniczne. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54. 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, silnik, tłoki, wał, głowica, pompa wtryskowa, 
rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, półosie, kolumny 
McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, ukl. kierowniczy i 
wydechowy, akumulator, szyberdach, ukł. hamulcowy felgi. Le
gnica, tel. 0602/30-3249 do godz. 23,076/85246-02 
VW PASSAT KOMBI. 1983 r.. 1600 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów (5), półosie z przegubami, wałek rożrządu, pompa wody, 
pompa vacum, hak, pompa wtryskowa i inne części. Wrocław, 
tel. 071/34943-07.0503/94-24-88 
VW PASSAT, 1983 r . : chłodnica • 50 zł,'skrzynia biegów (4) • 
80 zl. półosie - 50 zl, katalizator - 50 zł, alternator - 50 zl, tapi
cerka drzwi - 40 zl, lusterka - 20 zl/szt. drzwi • 50 zl/szt, waha
cze - 20 zł/szt, tylna belka - 50 zł, inne. Żary, tel. 068/375-35-64, 
0600/3248-63
VW PASSAT, 1984 r . : zderzaki, 2 szt., wąskie, nowe. Jelenia 
Góra, tel. 075/75546-70,0601/56-78-57

lampa lewa tylna, belka pod silnik, wahacze, bębny, serwo, na
grzewnica, wycieraczka tylna, siłowniki klapy tylnej, siłowniki 
centralnego zamka i inne. Świdnica, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, 16V: lam
py, błotniki, silnik, wzmocnienie, ABS, pompy, tapicerka welu
rowa, elem. plastikowe, kolumny McPhersona, półosie, relingi 
dachowe i inne. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
VW PASSAT, 1992 r . : ukl. kierowniczy, wspomaganie kpi. z 
końcówkami + wnętrze, - 240 zł. Leszno, tel. 0503/23-79-39 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm: drzwi. dach. lusterko, ćwiart
ka tylna prawa, szyby, komputer, deska rozdz.. głowica, ABS,_ 
koła, błotniki przednie, skrzynia biegów, relingi dachowe, ko
lumny McPhersona, wahacze, półoś, lampy tylne, zawieszenie 
tylne oraz belki silnika. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : zawieszenie tylne, ćwiartka tylna 
lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT KOMBI, 1992 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
VW PASSAT. 1992 r.. 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (auto
matic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW PASSAT, 1992 r . : klamka drzwi lewych przednich, -130 zł. 
Wrocław, tel. 364-54-28
VW PASSAT, 1992 r . , : dach z el. otwieranym szyberdachem. 
Zielona Góra, tel. 068/320-82-37 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, po-

HAMULCE od A do Z
(klocki, szczęki, tarcze, bębny, akcesoria...)

AMORTYZATORY KAYABA
HURT - DETAL - MONTAŻ 
ATRAKCYJNE RABATY!

W ro c ła w , u l. P o w s ta ń c ó w  Ś l. 2 1 0  
„ B E R T M A N ” (Zespół Szkół Energetycznych) 

tel. 071/ 338-46-28,361-70-61 do 62 wew. 27
tel. kom. 0-605 948 947 OP984792

<15.06.2001 spis treści - patrz stmna 61- (rozkładowa^ - AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA Ł i 5 9

mailto:tturbo@poczta.onet.pl


AUTOCZĘŚCI T A N IE  C Z Ę Ś C I0P010624
HAMULCA I ZAWIESZEŃ

DO SAMOCHODÓW NIEMIECKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 9, tel. 355-27-54 

DO AUT JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 20, tel. 373-47-87

N A P R A W A  S A M O C H O D O M
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Rem onty kapitalne siln ików  benzynowych i D iesla (gwarancja), napraw y głow ic siln ikow ych
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tel. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/841-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83 nP„nsM,

NOWE I UŻYWANE
do samochodów zachodnich I krajowych
SILNIKI, SKRZYNIE BIEGÓW, CZĘŚCI KARO SER II I  IN N E

. j e l e n i a  g ó r a
075/752-26-09 

HBMiWBI <B 0-607 40 34 26

dłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, kon
sola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : pompa 
wspomagania, piasty przednie, zaciski hamulcowe, 
wał korbowy, zbiornik: wyrównawczy, komputer, prze
łączniki kierownicy i inne. Wrocław, tel. 0501/12-56-09 
VW PASSAT, 1993/95 r. : maska. W rocław, te l. 
0605/20-82-12
VW PASSAT KOMBI, 1994 r. : dach. Lub in , te l. 
0604/55-07-02
VW PASSAT, 1994 r. : szyby drzwi prawych, zamki. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, tufbo O : pompa wtry
sku, - 350 zł. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r. : reflektor lewy, roleta 
b a g a ż n ik a ,, lam py ty ln e j k lapy. P rzy łę k , te l. 
074/817-00-93, 0600/37-00-06 
VW PASSAT, 1994 r. : szyba pokrywy tylnej (model 
kombi), -1 5 0  zł. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDI, 1.9D VR, 
1.0E, : pedały, części silnika, nadkola, lusterka, kli
matyzacja, felgi, poduszki, halogeny, zwrotnica, inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW PASSAT KOMBI, 1994/97 r. : zderzak tylny, hak 
odpinany, stan idealny. Złotoryja, tel. 076/878-16-59 
po godz. 18, 0607/83-24-16 
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, 
prawe i lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie 
przednie i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
VW PASSAT, 1995 r . : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW PASSAT, 1995 r . : zderzak tylny do kombi i seda- 
na. Legnica, teł. 0503/98-00-25 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: 
podłużnice, drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, 
chłodnica, skrzynia biegów, osprzęt silnika, półosie, 
zbiorniczki, ABS, lampy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1995 t. 1.8, 2.0, 1.9 TD: drzwi, waha
cze, sanki, zwrotnice z ABS, most tylny, komputery, 
osprzęt silników, szyby, podszybia, lusterka i inne. 
Lubin, tel. 0605/28-93-07
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 1600 ccm, E oraz 2000 
ccm i sedan: ćwiartka przednia lewa - 200 zł, tylna oś 
• 200 zi, amortyzatory -1 0 0  zł/szt., nagrzewnica -120  
zł, wahacze - 80 zł, lampy na klapę - 80 zł/szt., drzwi 
tylne lewe • 150 zł sedan, plastiki, silniki i inne. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi : różne części 
b lach a rsk ie  i m echan iczne . T rze b n ica , te l. 
0601/70-18-61
VW PASSAT, 1995 r. :. listwa pod reflektory, błotnik 
lewy, kierunkowskazy, lampy, listwy drzwiowe, felgi 
stalowe. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, T D i: głowica. ABS, 
zderzak ty lny do kombi i inne. Z ie lona Góra, tel. 
0609/15-17-07
VW PASSAT, 1996 r. : klapa tylna, kolumny McPher
sona, półosie, konsola. Legnica, tel. 0607/24-49-05 
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5), silnik, drzwi, zderzak tylny, zawieszenie 
przednie, zawieszenie tylne, tapicerka, szyby, koła, 
klimatyzacja. Bolesławiec, teł. 0608/47-98-06 
VW PASSAT, 1997 r. : kpi. el. mechanizm opuszcza
nia przedniej prawej szyby, reling dachowy wraz z li
stwą, część układu wydechowego z katalizatorem, 
kołpaki 14", przegub, wentylator klimatyzacji. Nysa, 
tel. 077/433-20-46, 0602/42-75-89 
VW PASSAT B5, 1997/00 r. : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0501/62-45-45
VW PASSAT SEDAN, 1998 r. : błotnik. Czarny Bór. 
tek 074/845-01-04
VW PASSAT, 1998 r . : klimatyzacja, deska rozdz., ta
p ice rka , fo te le , p la s t ik i w n ę trza . Lubań, te l. 
0609/41-29-35
VW PASSAT, 1998 r., 2500 ccm, TDi, V6 : skrzynia 
biegów (5), półosie, plastiki, zawieszenia, ukł. kierow
niczy, zderzak i, d rzw i, szyby i inne . Lub in , tel. 
0605/13-32-44
VW PASSAT B-5, 1998 r. : reflektory ksenonowe -
2.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
VW PASSAT, 1998 r., 1800 ccm, turbo : głowica, tur
bina, osprzęt s iln ika, skrzynia biegów. Opole, tel. 
0601/71-67-25
VW PASSAT, 1998 r. : sanki i poduszki - 200 zł, na
grzewnica od klimatyzacji - 350 zł, węże od klimaty
zacji - 200 zł. Wieruszów, tel. 0607/30-03-50 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r . : błotniki tylne, ścianka 
tylna. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 •
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1800 ccm, turbo : poduszki, 
sensor, podłużnice, zawieszenie, skrzynia biegów, 
osprzęt silnika, dach, tapicerka, szyby, drzwi, chłod
nice, klimatyzacja, klapa, zderzak, hale, lampy tylne, 
tył nadwozia. Jelenia Góra, tel. 0603/48-42-05 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, T D I: dach, 
podłużnice, ty ł karoserii, zawieszenie, siln ik, skrzy
nia biegów, wnętrze, poduszka pow., szyby, koła, układ 
k ierowniczy, p las tik i, lampy i inne. Legnica, te l. 
0603/80-26-88
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDi, 110 KM : zawie
szenia, ukł. kierowniczy, chłodnica, lampy, turbina, 
ABS, skrzynia biegów (5), drzwi, klapa tylna, tapicer
ka i inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1900 ccm : dach kpi. do kom
bi, drzwi, pokrywa bagażnika, błotniki przednie, za
wieszenie, silnik na części, poduszki pow., klimatyza
cja i inne. Lubin, tel. 0609/41 -29-35 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDi : skrzynia bie
gów (5), błotniki, drzwi, dach, zawieszenia, pas przed
ni, chłodnica, zderzaki. Lubin, tel. 0603/60-36-74 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r . : nadwozie tylne, szy
ba tylna, piasta tylna lewa, czujnik ABS-u. Lubin, tel. 
0607/47-75-57
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, T D i: części mecha
niczne i blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, T D i: tapicer
ka czarna z boczkami, q|astiki środka, ćwiartka, kla
pa tylna, belka z ABS, osprzęt silnika. 1,8 t, łapy, roz
rusznik, szyby tylne, lampy tylne, skrzynia biegów i 
inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT KOMBI • B 5 ,1999 r . : klapa tylna z szy
bą. Smardzów, tel. 071/314-38-54, 398-33-51 
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1800 ccm, benzyna : silnik + 
skrzynia biegów. Trzebnica, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r. : drzwi przednie i tylne, podno
śniki szyb, listwy drzwiowe, zamki, zderzaki, lampy ty l
ne, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW PASSAT B 5 ,1999 r., 1900 ccm, TDi 115 KM: róż
ne części. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
VW PASSAT, 1999 r. : klapa tylna • 130 zł, zderzak 
tylny - 100 zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, T D I: turbina, pompa 
wody, pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, 
kó łko nap inacza, skrzyn ia  biegów. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT AVANT, 1999 r . : hak odpinany, nowy. Zło
toryja. tel. 076/898-22-64
VW PASSAT, 1999/00 r., 1900 ccm, T D i: przepływo

mierz powietrza - 250 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19, 
0608/84-46-05 '
VW PASSAT, 2000 r„  1900 ccm, TDI, 115 K M : skrzy
nia biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak 
tylny. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02

PASSAT B5, 2001 r. : reflektory ksenonowe, róż
ne części blacharskie i mechaniczne, felgi aluminio
we, elementy tapicerki, lusterka. Nowogrodziec, tel. 
050 2 /3 3-76 -8 6 , 0 60 8 /72-14 -92  N iemcy,
0049/17-57-40-99-22
VW PASSAT KOMBI B5, B6, 2001 r., 1900 ccm, turbo 
D : części blacharskie i mechaniczne, duży wybór. 
Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW PASSAT, GOLF : rŚżne części, osprzęt silnika. 
Wołów, tel. 071/389-65-86
VW PASSAT, GOLF IV, 1998/01 r., 1900 ccm, TDI : 
pokrywa plastikowa s iln ika , górna. Wrocław, tel. 
0600/52-08-83
VW PASSAT, GOLF, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, 
w trysk ,: silnik, skrzynia biegów, alternator, pompa kli
matyzacji. Legnica, tel. 0608/08-02-31 
VW POLO : różne  częśc i. Je len ia  G óra, te l. 
0609/26-96-78
VW POLO, 1900 ccm, turbo D : turbina silnika, kolek
tor ssący, wydechowy. Kosowo, woj. leszczyńskie, tel. 
0501/72-18-07
VW POLO : sportowe sprężyny, 4 szt., przednie ko
lum ny M cP hersona, 2 sz t. M arc iszów , te l. 
075/741-01-73, 0607/50-90-45 .  •
VW POLO I, 900 ccm : komplet uszczelek (prod. nie
m ie c k ie j), b ło tn ik i p las tiko w e . O ława, te l. 
071/303-39-66
VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54 
VW POLO, 1300 ccm, d ie s e l: półosie, przednie i tyl
ne zawieszenie, stacyjka, ukł. wydechowy, nagrzew
nica. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW POLO, 1300 ccm : aparat zapłonu Bosch. Wro
cław, tel. 372-22-86
VW POLO KOMBI, 1982/89 r . : wszystkie części z roz
biórki. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
VW POLO, 1984 r. : skrzynia biegów (4), i  100 zł. 
Kluczbork, tel. 0604/37-16-70 
VW POLO, 1985 r . : maska przednia, klapa tylna. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1986 r., 36 tys. km, 1100 ccm : szyba

p rze dn ia , sk rzyn ia  b iegów  (4 ). Z g orze le c , te l. 
075/775-11-73
VW POLO, 1988 r . : silnik 1000 ccm, stan dobry, chłod
nica, półosie, części zawieszenia przedniego i tylne
go, drzwi, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, zderza
ki, wyposażenie wnętrza, lampy, wzmocnienie przed
nie. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW POLO, 1989 r., 1100 ccm, 1300 ccm : silnik oclo
ny, zawieszenia, skrzynia biegów, elem. blacharki i 
inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm, d ie s e l: elementy bla
charki, zawieszenia, głowica, dół silnika, skrzynia bie
gów (5), stan b. dobry. Świebodzin, tel. 0601/28-44-49 
VW POLO, 1990/94 r . : reflektory Helia, stan idealny, 
możl. wysyłki, - 150 zł. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 
0603/03-49-57
VW  POLO , 1991 r. : różne  częśc i. O ław a, te l. 
071/313-75-86
VW POLO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów (4) - 
250 zł, aparat zapłonowy -1 5 0  zł, drzwi prawe - 100 
zł, błotnik prawy - 50 zł, amortyzator przedni -1 3 0  zł, 
tapicerka -  45 zł/szt., półosie • 80 zł/szt., łapy silnika 
-  50 zł/szt., felgi z oponami - 350 zł, oś tylna i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/23-45-49 
VW POLO, 1992 r., 1300 ccm : silnik, sprowadzony z 
Niemiec, stan b. dobry, -'1 .000 zł. Ostrów Wielkopol
ski. teł. 0601/88-14-62
VW POLO, 1992 r. : lampy tylne, nowe. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75 N 
VW POLO, 1993 100 tys. km, 1400 ccm, diesel :
s iln ik  • 1.400 z ł + c ło  ok. 300 z ł. Lub in , te l. 
0607/57-49-98
VW POLO, 1994 r., 72 tys. km, 1000 ccm : silnik kom
pletny w całości lub na części, skrzynia biegów, pół
osie, piasty z tarczami, komputer silnika, katalizator, 
sonda Lambda, rozrusznik, pompa wspomagania
1.900 TD, kolektor ssący + ukł. wydechowyowy. Ko
sowo, woj. leszczyńskie, tel. 05Ó1/72-18-07 
VW POLO CLASSIC, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : ma
ska, felgi, części siln ika, łapy, pompy, wspomaganie, 
inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1995 r. : nakładka na zderzak - 100 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54 lub, 0607/43-12-55 
VW POLO, 1995 r „  1900 ccm, turbo D : drzwi, felgi, 
części silnika, wahacze. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1996 r. : ćwiartki, kolumny McPhersona, 
nagrzewnica. Głubczyce, tel. 0501/70-95-73 
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna : 
silnik z osprzętem, stan b. dobry, sprowadzony z Fran
cji, oclony, kompletna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0600/11-09-93
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna : belka zawie
szenia tylnego. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
VW POLO II, 1996 r . : nakładka na zderzak przedni, - 
.100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW POLO, 1998 r . : maska, błotniki, oś tylna, zawie
szenia, dach, klapa tylna, drzwi, lampy, zderzaki, 
chłodnice i inne. Legnica, tel. 0603/62-30-62 
VW POLO KOMBI, 1998 r., 1400 ccm, benzyna: chłod
nica, drzwi, zderzaki, ukł. kierowniczy, zawieszenia, 
półosie, silnik, dach, tapicerka, błotniki tylne, felgi sta
lowe i inne., tel. 0001/18-90-99 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm 3-drzwiowy : fote le 
przednie, nagrzewanica, szyby tylne, zwrotnica, amor
tyzatory przednie, wahacze, pompa hamulcowa, lam
pa lewa, przekł, kierownicy, lusterko wewn. i' inne. 
Lubin, tel. 0605/37-43-50
VW POLO, 2000 r . : klapa tylna kompletna. Milicz, tel. 
071/384-00-62, 0605/41-56-68 
VW  POLO , 2000 r. : m aska. T rze b n ica , te l. 
071/387-08-91
VW SCIROCCO II : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW S HARAN: części blacharskie i mechaniczne, duży 
wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 0602/18-44-78 
VW SHARAN 1.9 TDI, 2.8 VR6 : lampy, atrapa, wen
tylatory, b łotniki tylne, drzwi, ćwiartka lewa, plastiki 
wnętrza, wentylatory, chłodnica, zawieszenie, uszczel
ki, lusterka, konsola, skrzynia biegów (5), półosie, ukł. 
kierowniczy, dach i inne. Lubin, tel. 0601/30-25-79 
VW SHARAN, 1997/99 r . : różne części mechaniczne 
i blacharskie. Jelenia Góra, tel. 0604/74-71-88

półosie, wahacze, teleskopy, zawiesz. tylne, ABS, pas 
przedni, serwo, licznik + tłumiki, filtr pow., osprzęt sil
nika i inne. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, T D i: elementy ka
roserii, poduszki pow., konsola, sensor, klimatronik, 
drzwi, maska, błotniki, tapicerka, lampy, silnik, skrzy
nia biegów, lusterka, p lastik i i inne. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
VW SHARAN KOMBI, 2000 r., 1900 ccm, T D i: silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, maska, reflektory, 
chłodnica, podłużnice, tapicerka, drzwi, wzmocnienie 
czołowe, konsola, relingi dachowe i inne. Lubin, tel. 
0603/48-47-12
VW TRANSPORTER T2, 1600 ccm, turbo D : silnik, -
2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER : siedzenia 3-osobowe, z mate
riału, zagłówki, stan idealny, wykładzina gumowa na 
ty ł w ersji k ró tk ie j 900 zł i 150 zł. Legnica, tel. 
0604/43-37-23
VW TRANSPORTER T4 : przednia część nadwozia w 
komplecie, nie uszkodzona, kol. biały - 1.500 zł, ścian
ka celna - 500 zł. Lubań, tel. 075/722-35-81 
VW TRANSPORTER T4 : maska, grill, zderzaki, kok- 
pit, szyba rozsuwana, drzwi przednie, szyby kpi., ta
picerka do Multivana, felgi aluminiowe, hak, błotniki, 
elementy blacharki, rozrusznik, chłodnica do poj. 2.4, 
s iedzen ia  i inne . Lub in , te l. 0607 /75-77 -35 , 
0607/75-76-76
VW TRANSPORTER T 4 ,1900 ccm, turbo D 2400 ccm 
diesel: głowica silnika i inne części, - 600 zł. Lubin, 
tel. 076/841-21-56, 0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T5, 2500 ccm. turbo D : kpi. kli

matyzacja, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08, 
0602/50-33-20
VW TRANSPORTER T4 : drzwi przednie, rozsuwane 
tylne lewe, atrapa przednia, maska. Wałbrzych, tel. 
0608/16-81-70
VW TRANSPORTER : chłodnica do klimatyzacji typu 
.AW-4. Wałbrzych, tel. 074/841-48-38 
VW TRANSPORTER T2 : zawieszenia, szyby, drzwi. 
Wieruszów, tel. 0501/37-05-48 
VW TRANSPORTER T2, T4, MULTIVAN, diesel : sil
nik, skrzynia biegów, elementy wnętrza. Nowa Sól, tel. 
0607/61-15-77
VW TRANSPORTER T4 : p ó łos ie . Nysa, te l. 
077/433-56-31
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 T2 : różne części oprócz silnika 
i skrzyni biegów. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
VW TRANSPORTER T4 : chłodnica, alternator, roz
rusznik, wzmocnienie czołowe, zderzaki, przełączni
ki, felgi aluminiowe 16", poduszki, amortyzatory, inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspo
maganiem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi przednie prawe, ma
ska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW TRANSPORTER T2, T3 : silniki 1900 i 2100 ccm, 
chłodzone wodą, boxer, w miejsce silnika chłodzone
go powietrzem, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-55-70 
VW TRANSPORTER T2, T3, 2000 ccm, b o xe r: silnik 
chłodzony powietrzem, po remoncie kapitalnym, na 
oryginalnych częściach, możliwość montażu, na gwa
rancji. Wrocław, tel. 0601/74-55-70 
VW TRANSPORTER T2 : silnik chłodzony cieczą, flan- 
sza redukcyjna, węże; belka, chłodnica, skrzynia bie
gów i inne. Wrocław, tel. 0603/04-08-91 
VW TRANSPORTER T2, T3 : różne części do silni
ków (1600, 2000, 1900, 2100 ccm). Wrocław, tel. 
0603/04-08-91
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi 
boczne do podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i 
tylne, hak, pompa ham. oraz inst. gazowa (100 I), z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 
VW TRANSPORTER T2 : klapa tylna z szybą, drzwi, 
siedzenia kpi. dla 8 osób z zagłówkami. Wschowa, tel. 
0605/74-05-31
VW TRANSPORTER T 4 ,1900 ccm, turbo D, 2400 ccm 
D : maski, reflektory, zderzaki, fotele, ćwiartki, boki, 
silniki. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
VW TRANSPORTER T2, 1980/90 r. : części silnika, 
głowica, gaźnik, sprzęało, rozrusznik, pompa wtrysko
wa, skrzynia biegów (5), zawieszenia, szyby i inne. 
Lubin, tel. 0607/53-29-96
VW TRANSPORTER, 1980/90 r . : skrzynia biegów (4) 
i (5). Wrocław, tel. 071/353-84-92, 0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, d ie s e l: czę
ści silnika, zawieszenie, drzwi przednie, części skrzyni 
biegów, turbina - 450 zł, skrzynia biegów (5). Wał
brzych, 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 T3 BUS, 1983 r. : skrzynia bie
gów (4), do 1.6 TD - 90 zł, lampy tylne - 40 zł, lampy 
przednie - 50 zł, siedzenie kierowcy i pasażera z za
główkami - 60 zł/szt., kanapa tylna (I rząd) - 200 zł 
oraz kanapa (II rząd) -1 0 0  zł. Borek Strzeliński 100, 
tel. 071/393-05-35

.VW TRANSPORTER T2, 1983 r., 1600 ccm, diesel : 
silnik, oclony, kompletna dokumentacja, - 1.200 zł. Żó
rawina, tel. 071/316-45-90 po godz. 18 
VW TRANSPORTER T2, 1984 r., 2000 ccm, b o x e r: 
silnik na części, skrzyniabiegów autom., rozrusznik, 
a lte rna to r, zaw ieszen ia  i inne. W a łb rzych , te l. 
0603/53-31-20
VW TRANSPORTER, 1985 r., 1900 c cm : drzwi przed
nie, z tąpicerką, itd. -1 0 0  zł/szt., piasty • 150 zł/szt., 
konsola, zegary - 80 zł, szyby do wersji skrzyniowej,

z tyinym fotelem, silnik 1.900, chłodzony wodą. Wil
ków, gm. Złotoryja, tel. 071/387-83-70, 0606/76-36-08 
VW TRANSPORTER, 1986 r. : różne używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, die
sel : s iln ik, skrzynia biegów (4). Bolesławiec, tel. 
0609/53-53-05
VW TRANSPORTER T2, 1987 r., 1600 ccm, diesel : 
silnik, możliwość sprawdzenia, sprzęgło i inne. Wro
cław, tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
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 
przedn ie , filtr. pow. Nowa W ieś Legn icka , te l. 
0601/79-18-30
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r . : zawieszenie przed
nie kp i., c trfodn ica , lam py ty ln e . Nysa, te l. 
0607/10-06-67
VW TRANSPORTER T 4 ,1991 r . : tylna, prawa ćwiart
ka, bębny, cylinderek nowy, tylny, pompa hamulcowa, 
klamki, zamki, podnośniki szyb, zbiorniki paliwa, drąż
ki skrętne, węże gumowe, zawieszenie tylne. Wrocław, 
tel. 071/349-50-22
VW TRANSPORTER T4, 1991 r. : ćwiartka przednia 
lewa z b ło tn ik ie m , - 170 z ł. Z g o rze le c , te l. 
0602/77-74-98
VW TRANSPORTER T4, 1991/98 r . : felgi 15" z opo
nami oraz oryginalne kołpaki (4 szt.), • 650 zł. Legni
ca, tel. 076/878-16-59 po godz. 18, 0607/83-24-16 
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 1900 ccm, diesel : 
drzwi, maski, klapy, zawieszenia, tapicerki, konsole, 
nagrzewnice, fotele, koła, felgi, szyby, silnik, skrzy
nie biegów, półosie, lampy, wzmocnienia, zderzak, al
ternatory, rozrusznik. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW TRANSPORTER IV, 1992 r., 1900 ccm, diesel : 
części skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 2400 ccm, diesel : 
półosie, przednie i tylne zawieszenie, przednie, pra
we drzwi, niekompletna klimatyzacja, • 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/06-97-10
VW TRANSPORTER T 4 ,1992/00 r . : różne części me
chaniczne | blacharskie, zawieszenia, elementy wnę
trza, inne. Opole, tel. 0602/87-61-45 
VW TRANSPORTER T4, f993 r. : drzwi prawe i roz
suwane, klapa tylna, bok prawy, dmuchawa, dywan ka
biny, elementy plastikowe, amortyzatory. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54 lub, 0607/43-12-55 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r. : belka pod silnik, 
drzwi lewe i prawe, kompresor klimatyzacji, taśma pod 
kierownicę. 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 : 
skrzynia biegów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, 
chłodnica, półosie, zawieszenie, zbiorniczki, szyby, lu
sterka, plastiki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 1900 ccm : dach, 
lampy, zderzak tylny, drzwi, liczniki, szyby, półosie, 
zawieszenia, ukł. wydechowy kpi.; części silnika, ser
wo, obudowa filtra pow., maska. Lwówek Śląski, tel. 
0608/74-74-65
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 2400 ccm, diesel : 
chłodnica z wentylatorem, zbiornik ukł. chłodzenia, 
zbiornik ukł. wspomagania, lusterko lewe, chłodnica, 
tarcza dociskowa, skrzynja biegów, osłona paska roź- 
rządu, wał do sz lifu , korbowody. Marciszów, tel. 
075/741-06-32
VW TRANSPORTER T4, 1993 r. : drzwi, wózek pod 
silnik, błotnik prawy, komputer klimatyzacji. Złotoryja, 
woj. legnickie, tel. 0602/69-16-37 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r . : drzwi, klapa tylna, 
plastiki, dmuchawa, części zawieszenia, amortyzato
ry, prawy bok i inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 170 tys. km, 1900 
ccm, turbo D : silnik kpi., skrzynia biegów, fotele (3 
rzędy), konsola, lampy, drzwi, chłodnica i inne. Legni
ca, tel. 0502/12-68-37
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 2400 ccm, diesel : 
pompa wspom agania, zb iorn iczek wspom agania, 
chłodnica, wspomaganie, pompa oleju, głowica siln i
ka 2.4 D, 1.9 D, TD, części silnika, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T 4 ,1994/97 r . : komputer Z, STDI 
(motor ACV), kierownica z poduszką, sensor, weba
sto, pompa vacum nowa, drzwi przednie i przesuwa
ne, rozrusznik, filtr pow., poduszki silnika, klamki, zam
ki, stacyjka z kluczykiem, układ wydechowy, półosie, 
e lem en ty  za w ie szen ia  i inne . W rocław , te l. 
0601/73-45-35 .
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 1900 ccm, diesel : 
wahacze, piasty, przekł. kierownicy, drążki skrętne, sil
nik kpi., 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, 1997 r., 1900 ccm, turbo D : 
lampy, maska, zderzaki, konsola drzwi, lusterka, za
wieszenia, szyby, klapa tylna, sprzęgło, chłodnica, 
pompa wspomagania, webasto, kola. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
O  VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997/00 r., 

2500 ccm, TDi i M ultivan, 103 ,150  PS: s iln ik , 
w  ca łośc i lub  na części, k lim atyzac ja , tap icer* 
ka, skrzyn ia  b iegów  kpi., fe lg i a lum in iow e i sta
lowe, kom putery, maski, lampy, zderzaki, szy
by czarne, wahacze przedn ie  i ty ln e , k lapa, 
d rz w i,  p o d łu ż n ic e  i in n e . L u b in ,  te l.  
0601/34-41-73 84018151

VW TRANSPORTER T 5 ,1999 r., 2500 ccm, T D i: drzwi, 
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, 
wahacze, drzwi, lampy, podsufitka, liczniki, półka tyl
na, ABS, oś tylna, szyberdach, silnik, amortyzatory, 
komputer, listwy dachowe, podłużnica, ukł. kierowni
czy, podnośnik szyb elektr. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW VENTO : parapet, lampa tylna prawa (narożna, 
czarno-czerwona), lusterka (ręczna i elektryczna regu
lacja), wózek pod silnik. Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0601/21-28-89
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm. turbo D : silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, dach z szyberdachem, po
dłużnice, tapicerka drzwi, ukł. wydechowy, zbiornik

SKLEP - SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
UŻYWANYCH om,2737

V W  T R A N S P O R T E R ,  T 2  I  T 3  
L T  2 8 - 5 0  o d  1 9 8 0  d o  1 9 9 1  r. 

W r o c ł a w  t e l .  0 - 6 0 2  A T  4 4  0 7  
u l .  S k a r b o w c ó w  ( t e r e n  s c h r o t u )

pa liw a , p la s t ik i w nętrza  i 'in n e . Lub in , tel. 
0602/88-75-75
VW, AUDI, 1600 ccm : silniki - oclone, możliwość mon
tażu i sprawdzenia  na m iejscu. O siecznica, tel. 
0607/81-19-76 po godz. 18, 075/731-23-76 
WARTBURG : karoseria po remoncie, zakonserwowa
na, nieuzbrojona, błotniki, drzwi, szyby, kolumna kier., 
sprzęgło, skrzynia biegów, inne części. Oława. tel. 
071/303-39-66
WARTBURG 353 S : błotniki, szyby, przód, reflektory, 
zegary. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-28-70 
WARTBURG 353 W : nowe części blacharskie: przed
ni lewy błotnik i drzwi, tylny lewy błotnik, maska silnika 
(używana), skrzynia biegów, chłodnica, zegary, akumu
lator (1-roczny), 3 opony z felgami, -1 5 0  zł. Wrocław, 
tel. 325-30-24, 0605/23-97-77 
WARTBURG : wszystkie części z rozbiórki do modelu
2-drzwiowego, nowe drzwi, zawieszenie i inne. Wro
cław, tel. 0605/42-40-59
WARTBURG 353 : przeguby, błotniki, rozrusznik, inne.
Wschowa, tel. 065/540-35-44
WARTBURG, 1988 r . : błotniki przednie, nowe, lampy,
śc ianka  p rzedn ia , ch łodn ica  i inne. Lub in , te l.
076/842-53-99
WARTBURG KOMBI, SEDAN, 1988 r., 2-suw : drzwi, 
maski, klapy, wzmocnienia, silnik z nowym wałem, 
skrzynia biegów i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG GOLF. 1300 ccm : dużo części. Gostyń, 
woj. leszczyńskie, tei. 0601/73-92-95 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : półosie, skrzynia bie
gów i inne. Międzylesie, tel. 074/812-65-73 
WARTBURG GOLF : atrapa, chłodnica, reflekt., zde
rzak, błotnik, szyba, maska, skrzynia biegów, półosie, 
rozrusznik, alternator, gażnik, aparat zapłonu/wahacz, 
ścianka tylna, drzwi, głowica, ukł. hamulcowy, przekł. 
kie row n icy, p rze łączn ik i - od 5 z ł. Wrocław, tel. 
071/345-77-31 po godz. 18, 0601/71-61-38 
WOŁGA 24 GAZ : zwrotnice, wirnik do rozrusznika, ło
żysko oporowe, uszczelniacze, szkła do kierunkowska
zów i inne. ca łość  - 150 z ł. W a łbrzych, tel. 
074/841-83-35, 074/841-86-35 
WOŁGA 24 GAZ : lampy przednie, klosze do lamp. 
pompa paliwa i sprzęgła, panewki, cylinderki, docisk 
sprzęgła, końcówki drążków, rozrusznik i inne. Wał
brzych, tel. 074/665-74-03
WÓZEK WIDŁOWY : opony 6.00 x 9 (pełne), 6.50 x 10 
(pełne), 23 x 5, 8.15 x 15, 825 x 20 (pełne) i inne - od 
70 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
WÓZEK WIDŁOWY: opony nowe, 4 szt. + felgi (6.00-9, 
D -83 ), - 100 z ł. O ch la , te l. 068 /321-10-02 , 
0600/38-58-99
WÓZEK WIDŁOWY : prostownik Bester. 100A/380 W. 
nowy, nastawnik jazdy el., linki hamulca ręcznego, 
przekładnia kierownicza, alternator, - 1.200 zł. Wał
brzych, tel. 0608/64-81-12
WÓZEK WIDŁOWY GPW : łyżka o ład. 650 kg, nowa. -
2.800 zł. Wrocław, tel. 0603/13-91-01 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF : oś tylna z piastami, -
2.400 zł. Szymanowice, gm. Gizałki, tel. 062/747-34-18 
YUGO FLORIDY, 1992 r., EFi : różne części mecha
niczne i blacharskie - od 10 zł., tel. 062/762-19-55 
ZAPOROŻEC : błotniki, hak, skrzynia biegów i inne. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-81-57 
ZASTAWA : różne części. Legnica, tel. 076/862-65-31 
ZASTAWA, 1100 ccm : silnik - 300 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-66-85
ZASTAWA 1100P, 1979 r . , : skrzynia biegów, części ka
roserii, chłodnica, pompa hamulcowa 2-stopniowa i 
inne oprócz silnika, ceny od 10 zł. Ściborowice, gm. 
Krapkowice, tel. 0606/55-60-28 do godz. 24 
Ż U K : kompletny silnik, stan b. dobry, możliwość spraw
dzenia -  600 zł, most napędowy - 250 zł, skrzynia bie
gów (3) - 180 zł, nowa przekładnia kierownicza -1 2 0  
zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
ŻUK : części nowe i używane, panewki - drugi szlif, 
amortyzatory, zestaw naprawczy przedniego zawiesze
nia. Głogów, tel. 076/833-16-26 
ŻUK : b ło tn ik i p rzednie  - 25 z ł. G łuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
ŻUK : nowa chłodnica, uszczelka pod kolektor, głowi
ca, - 100 z ł. K orzeńsko , te l. 071 /385-61-87 , 
0605/38-19-57
ŻUK : most tylny, s iln ik, rama i inne. Legnica, tel. 
076/862-65-31
ŻUK, 2100 ccm, benzyna : różne części z demontażu, 
- 900 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
ŻUK A-011B : rama, zawieszenie przednie i tylne kpi. - 
300 zł, kabina do lakierowania (drzwi, szyby) - 200 zł, 
opony 15", 3 sztuki, oryginalne (Tarpan) - 300 zł. Lu
bin, tel. 076/871-93-46, 076/847-65-58 
ŻUK A-13B : skrzynia biegów (4), rama w b. dobrym 
stanie, most tylny z resorami, bębny hamulc., zwrotni
ce, kolektor + gaźnik. Marciszów, tel. 075/741-06-32 
ŻUK : s iln ik i i inne . N ysa . te l. 077 /431-83-63 . 
0602/71-89-33
ŻUK : różne części, nowe i używane. Opole, tel. 
077/469-80-24
ŻUK A-04 : most tylny, resory, zawieszenia, skrzynia 
biegów , amortyzatory (nowe), rozrusznik, alternator. 
Paczków, tel. 0606/15-33-85 
ŻUK : izoterma. - 400 zł. Sobótka, tel. 0607/66-04-91 
ŻUK : silnik, stan dobry, gwarancja, - 700 zł. Strzelin, 
tel. 0605/65-06-71 *
ŻUK : różne części. Świebodzice, tel. 074/854-43-09 
ŻUK : skrzynia biegów, kolumna kierownicza, chłodni
ca, wał napędowy, rozrusznik, pokrowiec na maskę sa
mochodową. Wałbrzych, tel. 074/841-60-42 
ŻUK : wały główne, napędowe, skrzynie biegów (3) i 
inne, - 80 zL-Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
ŻUK : docisk sprzęgła, now y,- 60 zł, pompa paliwa, 
nowa - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
ŻUK : opony radialne, głowica^kpl., rozrusznik, nowy, 
pompa wody, nowa, wał po szlifie, gaźnik Weber, chłod
nica, aparat zapłonu, resory nowego typu, półosie, 
pompa o le ju, nowa. Wrocław, te l. 071/784-69-45, 
0608/62-39-34
ŻUK : zawieszenie po regeneracji, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-75-90
ŻUK, 1991 r . : most tylny kpi. w b. dobrym stanie -160 
zł, skrzynia biegów (4) - 240 zł, skrzynia biegów (3) - 
90 zł, chłodnice - 50 zł, rozrusznik - 50 zł. skrzynia 
ładunkowa z podłogą (kpi. 2 szt.) - 240 zł/szt., burty 
m eta low e. 3 szt. - 250 zł i inne. Ś w idnica, tel. 
074/853-66-08, 0604/73-89-11 
ŻUK A-11 : silnik, skrzynia biegów, most tylny, kabina, 
koła z oponamj oraz inne części, - 900 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-15-72, 074/854-03-08 w godz. 7-16 
ŻUK, NYSA : skrzynia biegów (4), po remoncie -1 2 0  
zł. chłodnica, mało używana • 70 zł, zbiornik paliwa, 
stan dobry • 50 zł, wał napędowy z teleskopami - 40 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-11 -85 
ŻUK, NYSA : silnik z osprzętem, skrzynia biegów (5) 
(p rzebieg  • 7 tys. km), • 300 z ł. W ałbrzych, tel. 
074/840-81-56, 0602/18-44-54 
ŻUK, LUBLIN izoterma oraz instalacja gazowa, - 6.800 
zł. Lubin, tel. 076/749-30-79 
ŻUK, NYSA. 1991 r., 2100 ccm : silnik w b. dobrym 
stanie - 480 zł, skrzynia biegów (3) -100 zł, most, prze
kładnia, szyby, błacharka, belka i inne. Świebodzice, 
tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/43-68-28 
ŻUK, NYSA TARPAN : 2 rozruszniki • 40 zł. światła 
zespolone, 2 szt. - 10 zł. nagrzewnice, 2 szt. - 30 zł. 
teleskopy, sprężyny, pompy wodne - 50 zł, drzwi, 2 szt.. 
po regeneracji gratis, uszczelka szyby przedniej, nowa. 
Wałbrzych, tel. 0608/64-81-12

£ . j .  ■

Najtańsze OP012221

P I E L U S Z K I
we Wrocławiu 

Już od 4 5  z ł za  100 sztuk
. Sklepy fabryczne:

ul. Kwidzyńska 6
teren Viscoplastu ul. Przyjaźni 2/4
tel. 071/784-71-65 tel. 071/366-20-71, 72
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SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

ALFA ROMEO'GIULIETTA, 1981 r., 1600 ccm, brązowy, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowe sportowe zawieszenie, 
nowe amortyzatory, kpi. dokumentacja, do poprawek lakier
niczych, w całości lub na części, • 1.600 zł lub zamienię. 
Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 0600/16-07-86 

O AUDI. AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH RE
JESTRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe 
i busy, roczniki od 1985 r. i nowsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goeriitz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01029991

•  R EG EN ER A C JA  G ŁO W IC  DO SA M O C H O D O W  OP010545 
C IĄ G N IK Ó W  I C ZĘ Ś C I M A S Z Y N

•  SPAW ANIE G ŁO W IC , A L U M IN IU M  I ŻE LIW A  
SKU P, SP R ZE D A Ż, W Y M IA N A

•  S Z L IF O W A N IE  W AŁÓW  K O R B O W Y C H  I C Y L IN D R Ó W  
55-012 Żerniki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową "Źemiki Wrocławskie* w prawo)

BMW 316,1977 r., 1600 ccm, benzyna instal. gazowa, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, el. reg. lusterka, centralny 
zamek, 5-biegowy, alum. felgi, • 1.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-72-23
BMW 320,1978 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, ospoile
rowany, w pełni sprawny, atrakc. wygląd, dokumentacja, -
1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0600/63-75-46 
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

na białych tablicach, - 1.800 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
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, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy" dowód, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78

W Y P A D E K !!!
KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJWIĘKSZEGO 
ODSZKODOWANIA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...

Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 Biuro Windykacji Wierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

RZECZOZNAWCA
• roszczenia odszkodowań 

komunikacyjnych AC, OC OPO12341

• opinie, wyceny, kalkulacje AUDATEX
tel. 071/321-42-67

AUD1100,1986 r., 180 tys. km, 2200 ccm, benzyna, brązo
wy metalic, wspomaganie, stan dobry - 1700 OM. Niemcy, 
tel. 0049/17-28-13-99-27
AUDI 80, 1977 r., 28 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
uszkodzony przód, po remoncie silnika i wzmocnieniu, w 
całości lub na części ♦ lampy, szyby, elementy nadwozia, 
skrzynia biegów - ok. 1.800 zł. Polkowice, tel. 0502/42-39-19 
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm uszkodzony, w całości lub na 
części, • 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/37-98-05

BMW 325,1986 r., 197 tys. km, bordowy, 2-drzwiowy, 6 cy
lindrów • 600 DEM (40 km od granicy). Wrocław, tel. 
0600/19-7.3-74
BMW 520,1982 r „  2000 ccm, benzyna na białych tablicach, 
-1.600 zł. Lubin. tel. 0609/35-80-38 
BMW 525,1985 r., 2500 ccm, diesel, zielony, stan dobry, na 
białych tablicach - 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
BMW 528,1983 r., 97 tys. km, 2800 ccm, zielony metalic, 
klimatyzacja, wspomaganie, pełne wyposażenie el., stan ide-

Informujemy naszych Reklamodawców, 
że umowa z  Biurem Ogłoszeń i Reklam 

Prasowych "PEGAZ" w Oleśnicy 
została zawieszona.

Redakcja
AUDI 80, 1986 r., 1800 ccm, biały, na części, bez prawa 
rejestracji, 5-biegowy, stan b. dobry, - 1.300 zł. Łambinowi
ce, tel. 077/431-91-73,0607/70-42-41 
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny me
talic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby i 
lusterka, szyberdach - 4300 DM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w ca
łości lub na części, kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Wschowa, 
tel. 0606/64-50-85

U W A G A

informujemy, źe spośród kuponów ogło
szeniowych zbieranych na giełdach sa
mochodowych, pierwszeństwo druku 
będą miały ogłoszenia złożone na ku
ponach wyciętych z dwóch ostatnich 
numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). 
Inne ogłoszenia (na kuponach ze star
szych gazet) drukować będziemy w mia
rę wolnego miejsca.
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa 
przed kupowaniem na giełdach samocho
dowych samych kuponów ogłoszenio
wych, oferowanych po niższej cenie i rze
komo wyciętych wcześniej z gazety. Zde
cydowana większość z nich to "podrób
ki", drukowane pokątnie i nie mające nic 
wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń 
publikować nie będziemy, powędrują one 
do kosza.

Informujemy, że kierujemy się 

następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu oołoszeń do druku:

✓  w pierwszej kolejności drukujemy 
ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet,

✓ ogłoszenia bezpłatne o tej samej tre
ści drukujemy dwa razy w tygodniu wy
łącznie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia 
złożone są na kuponach wyciętych z 
dwóch ostatnich numerów gazet

✓ nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie ogło
szeń, których treść wskazuje, że są 
one reklamą firm, osób prowadzących 
działalność gospodarczą,

✓ nie zamieszczamy bezpłatnie drob
nych ogłoszeń autokomisów, firm zaj
mujących się handlem samochodami, 
częściami samochodowymi, ofert biur 
nieruchomości itp.

Redakcja

alny - 1.200 DEM (40 km od granicy). Wrocław, tel. 
0600/19-73-74
BMW 728 i, 1981 r. pełne wyposażenie, w całości lub na 
części, - 1.800 zł. O leśnica, tel. 071/314-33-00, 
071/315-04-42
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części. • 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20. JH2-12-77 
BMW 735,1989 r., 200 tys. km, 3500 ccm, ciemnozielony 
metalic, automatic, ABS, komputer, skórzana tapicerka, alu
miniowe felgi, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, 
na białych tablicach, w całości lub na części, stan b. dobry -
4.500 DEM. Jelenia Góra. tel. 0609/14-94-69 
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, 1992 r., 1400 ccm, diesel wspomaganie,
3-drzwiowy, RO, białe tablice, • 2.500 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-95-88
CITROEN BX, 1989 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, stan b. dobry,

DACIA 1310,1991 r., 47 tys. km, 1300 ccm stan silnika i 
podzespołów b. dobry, blacharka do drobnych poprawek, na 
części. • 400 zł. Wrocław, tel. 071/329-79-41 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, silnik i skrzynia biegów 
Poloneza, turbinka Kowalskiego • w całości lub na części, - 
250 zł. Jawor, tel. 076/871-00-19 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan dobry, 
oryg. lakier. 5-biegowy, szyberdach, hak, w całości lub na 
części, wyrejestrowany, - 1.000 zł. Godków, gm. Kostomło
ty, tel. 071/346-17-29
FIAT 126p. 1977/86 r., 80 tys. km, czerwony, aktualny prze
gląd, silnik i nadwozie z 1986 r.. nowy alternator, pompka 
paliwa, resor, zbiornik paliwa, kołpaki, • 540 zł. Strzelin, teł. 
071/796-10-41
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony/zarejestrowany, 
sprawny, silnik w b. dobrym stanie, blacharka do remontu. - 
400 zł. Przemków, teł. 0608/09-42-98 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespo
łów, kpi. dokumentacja, pilne, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, wspo
maganie, el. otw. szyby, komputer, białe tablice, stan b. do
bry • 1.400 DEM. Wrodaw, tel. 0608/66-22-21 
FIAT FIORINO, 1984 r., 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna do 
przewozu wędlin, w całości lub na częśd, • 2.300 zł. Wro
cław, tel. 071/788-54-82
FIAT RITMO, 1980 r„  1300 ćcm w całości lub na części, - 
500 zł. Wrocław, tel. 357-36-56 po godz. 20 
FIAT TEMPRA KOMBI. 1994 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, kolor morski metalic, ABS, centralny zamek, klima
tronic, poduszka powietrzna, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, deska digital, wspomaganie kierownicy, na białych 
tablicach, cena • 2.500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/08-81-80
FIAT TIPO, 1991 r.. 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, 4-drzwiowy, tonowane szyby, 5-biegowy, el. 
reg. lusterka, katalizator, trochę porysowany lakier, białe ta
blice. stan b. dobry - 750 DEM. ., tel. 0502/37-77-15, 
0605/37-94-03
FIAT TIPO, 1992 r., 2000 ccm, szary metałic, el. otw. szyby 
i szyberdach, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na bia
łych tablicach, stan idealny -1.500 DEM. Domaszczyn, gm. 
Długołęka, tej. 071/399-86-94,0603/51-03-18

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

OP010169

wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

katalog www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w . o g l o s z e n i a . p o p . p l

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 rza pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej moż
na umieszczać w internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie 
Państwo w naszej gazecie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze 
zdjęciami w internecie" otrzymająspecjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu 
ogłoszenia. Numer ten oznaczaf będzie, że samochód, dom czy inny obiekt, którego ogłosze
nie dotyczy można obejrzeć w internecie na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. Do każdego ogłoszenia z numerem dołączać będziemy w internecie 3 kolorowe zdję
cia obiektu, z trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu numeru 
z ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zl (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22,781-71-23

Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu zdjęć w internecie: 
Wrocław:
SAT TECH Computers, ul. Tęczowa 57, tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
AINFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32
Leszno
Jelenia Góra:
Firma Reklamowa "3D effects", ul. Okrzei 13, tel. 075 76-71-600, 0603 92-74-64 
Bolesławiec:
ZHiU "LOKIS", ul. Sobieskiego 20, tel. 075 732-37-33 
Świdnica:
“RODWIL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39,0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pl 
Zatrudn im y współpracowników do w irtualnego katalogu zdieć z  W ałbrzycha. O pola i Z ie lonej Góry.

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo" 
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego, 
przy przejściu podziemnym, 
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25 
tel. kom. 0-502 09 37 27 
e-mail: eeho@amnet.pl 
AGENCJA REKLAMOWA "W ojtas" 
ul. Zielińskiego 20 (wjazd o iu l .  Gwiaździstej) 
tel./fax 071/362-39-13 
tel. kom. 0-601 07 77 13 
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl 
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56 . 
AGENCJA REKLAMOWA "P io tr"  
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53 
AGENCJA REKLAMOWA "A kard" 
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.) 
tel. 07 l/783-30-(33+34)
"DAM -W ID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43 '  
teiyOw 071/^72-28-34,0-601 154997.damwid@hot.pl 
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzm en" 
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS") 
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969 
e-mail: igielda@igielda.com 
LUBIN, LEGNICA:
"A Info - Press", Janusz Czajka,
tel7fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07
BIURO, tel./fax 076/841-52-30, 84M 2-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP. I p.
pn.-pt. w  godz. 9°°-17“  i-na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w  godz. ó^-M 00, niedz. w godz. 9°°-12“
H. Kupińskl
tel. 0-605 359 428,076/724-06-33 
"K E N TEC H "
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 - 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Z iote 5A/6.
tel7fax 074/3|-27-51 (700 - 2100)
JELENIA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,900-1400 
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
MA" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33,

tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Bretsznajder, tel.065/529-99-36,
0-606 234 258,0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. 1900-2200 
ŚRODA ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bugJj@ wb.onet.pl
OŁAWA:
KA-KAW", TEL. 071/313-23-22, 0-602 46 72 32 

ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Mila 9 
tel./fax 068/327-02-75, pn.-pt. 10-18 
e-mail; koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
teiyfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 1000-1600
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 1 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WAB ART Druk i Reklama
Szczawno Zdrój, ul. Solicka 6, tel. 074/840-24-02,
0-606 894 860,0-602 346 092
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wt.; czw., pl.) w  godz. 12°°-16“
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
tel/fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, tel. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. S00- ^ 00 
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
teł. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz 
teł. 0-501 590 007 
tel./fax 061/867-72-07 
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW:
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych poza redakcją 

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 10°°-18“  sob. 8°°-14“ ) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 900-1800, sob. 9°°-l j 00)

a ta k ie  nasi a kw izy to rzy  
na gie łdach sam ochodowych.
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i ^ T I A T  UNO. 1000 ccm, białyr3*dfzwiowy, możliwość oclenia’ 
lub na części -1.800 DEM. Wrocław, tel. 0603/53-66-99 
FORD ESCORT, 1980 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna;

' brązowy metalic, silnik z 1990 r., w całości lub da części, 
5-drzwiowy, dużo części wymienionych na nowe,- 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 362-11-37
FORD ESCORT, 1985 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metaiic, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, - 1.700 zł. 
Legnica, tel. 0607/20-56-22
FORD ESCORT, 1985 r., 140 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, w 
całości lub na części, bez prawa rejestracji, • 1.900 zł. Lu
bań, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/85-99-93 
FORD ESCORT KOMBI. 1988 r., 1600 ccm, diesel na bia
łych tablicach, w całości lub na części - 8.500 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0600/60-22-16
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szary meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach 
• 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
FORD ESCORT, 1988/89 r., 100 tys. km, diesel, jasny, szy
berdach, 5-biegowy, techn. sprawny, białe tablice • 1.500 
DEM. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 jS 
FORD ESCORT. 1990 r.. 110 tys. km. 1400 ccm, biały. 
3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, szyberdach, spoiler, spor
towa kierownica, bez prawa rejestracji, - 2.600 zł. Góra Ślą
ska, tel. 0600/52-27-39
FORD ESCORT, 1990/91 r., 90 tys. km, 1600 ccm. EFI. czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, welurowa tapicerka, szy
berdach, na białych tablicach, nowy model, radio, stan ide
alny, cena - 2200 DEM. Zielona Góra, tel. 0600/15-23-69 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, na białych tablicach, - 3.800 zł. Świebodzice, 
tel. 0606/12-99-22
FORD FIESTA, 1983 r., 77 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, na białych tablicach - 550 DEM. 
Lądek Zdrój. teł. 0604/33-82-53 
FORD FIESTA, 1983 r., 77 tys. km, 1100 ćcm, benzyna, 
ćzerwony, stan idealny, I właściciel, na białych tablicach • 
550 DEM. Stronie Śląskie, tel. 074/814-27-96 
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, EFi, kolor wiśniowy, 
nowy model, b. mocno uszkodzony, nie nadaje się do napra
wy, polska dokumentacja, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-01-19
FORD SCORPIO, 1988 r., 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, zarejestrowany w Niemczech 
-1.900 DEM. Kowary, tel. 0600/11-06-56,0049/22-64-64-31 
(Niemcy)
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, klimatyzacja, tempomat, el. otw. 
szyby, lusterka, szyberdach, alum. felgi, automatic -1500 
DM. Wrocław, tel. 339-24-34
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, w całości lub na części, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/72-63-09
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, 5 nowych opon, na białych tablicach, • 2.400 zł. 
Lubin, tel. 0609/35-80-38
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, czarny, hatchback, w 
całości lub na części, nie uszk. nadwozie, uszk. silnik, - 2.220 

i zł. Zduny, tel. 062/721-51-24 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r.. 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 5-biegowy, 
stan blacharki dobry, stan wnętrza b. dobry, silnik do reguł, 
zaworów, • 1.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-18-01 
FORD SIERRA, 1989 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakc. wygląd, prze
gląd do 10.2001 r., stan idealny, na zachodnich tablicach •
2.900 zl. Lubin, tel. 0600/15-81-56 
FORD SIERRA CLX, 1991 r.. 92 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny, kombi, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, re
lingi dachowe, stan dobry, na białych tablicach, - 3.200 zł. 
Lubin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 180Ó ccm, wtrysk, CLX, 
biały, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
zarejestrowany przód, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD TRANSIT, 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 
FORD TRANSIT, 1994 r„  niebieski, nieuzbrojone nadwozie, 
po remoncie blacharki, niesprawny, w całości lub na części, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/45-11-36 
HONDA CIVIC CRX, 1985/87 r.. 180 tys. km. 1500 ccm. 
12V, czarny, na białych tablicach, w całości lub na części, -
1.400 zł. Marydół, woj. kaliskie, tel. 0604/25-64-51 po 
godz. 17
HONDA CIVIC SEDAN, 1989 r., 1500 ccm, 16V, wiśniowy 
metalic, 5-biegowy, uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, 
w całości lub na części, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, peł
na dokumentacja, zarejestrowany, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
JAGUAR X J6,1988 r.. 220 tys. km, 3600 ccm, zielony, peł
na inst. elektr., klimatyzacja, biała skóra, tempomat, kompu
ter, bez prawa rejestracji, stan techniczny dobry • 3.300 DEM. 
Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0602/46-55-60 
JELCZ STEYER 3W zarejestrowany, brak skrzyni biegów, 
uszkodzony silnik, mosty tylne z blokadą, • 7.500 zł. Sobót
ka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 

. JELCZ 317 D, 1997 r. ciągnik siodłowy, w całości lub na 
części. Przysiecz, tel. 077/464-44-15 
JELCZ 325 DH, 1987 r.. diesel przystosowany do transpor
tu, zboża, w całości lub na części - 4.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-65-33 po godz.17,0604/28-30-12 
LADA OKA, 1992 r., kolor piaskowy, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 353-03-78,354-01-95
MAZDA 323,1981 r., 1296 ccm, benzyna, czerwony, sedan, 
do poprawek blacharskich, 5-biegowy, 5-drzwiowy, w cało
ści lub na części, -1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, lub 
inne propozycje. Zielona Góra, tel. 0609/50-29-31 
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
MAZDA 626 ,1979 r., 170 tys. km, 2000 ccm, bordowy me
talik, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. 
szyby (x4), model’85, do poprawek mechanicznych i blachar
skich, zarejestrowany, sprawny, na części, - 2.700 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-15-39 po godz. 19 lub, 0601/23-01-06 
MAZDA 626 SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno
granatowy, stan dobry, na białych tablicach • 1.100 DEM. 
Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
MERCEDES 1617,1979 r. na części. • 10.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
MERCEDES 200123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód reje
stracyjny, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 200124 D, 1988/89 r., 260 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, beżowy, automatic, centralny zamek, wspomaganie, 
ABS, szyberdach, zielone szyby, na białych tablicach - 3.900 
DEM. Wrocław, tei. 0601/73-74-90 
MERCEDES 207 ,1981 r. przedłużony, podwyższony, brak 
siln ika, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/302-76-12. 
0607/11-84-32
MERCEDES 220 115,1974 r. zdekompletowany, dokumen
tacja, w całości lub na części, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 170 tys. km w całości lub 
na części, - 2.000 zł. Chmielów, gm. Kostomłoty, tel. 
071/357-09-95.0602/70-87-79 
MERCEDES 280 S L116,1974 r., diesel, granatowy, na czę
ści, • 2.000 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32

MERCEDES 308 D. 1986 r., 3000 ccm, diesel, żółty, 5-bie
gowy, plandeka, wzmocnione podwozie - 3.200 DEM. Wro

cław, tel. 0607/55-33-23 £
MERCEDES 406-408,1961 r., 2200 ccm, kolor piaskowy, w~ 
całości lub na części, zarejestrowany, brak aktualnego prze
glądu r ubezpieczenia, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-76-72
MERCEDES 500126,1983 r., 190 tys. km, 5000 ccm,.srebr
ny metalic, stan idealny, na białych tablicach, - 7.300 zł. 
Wrocław, tel. 0503/92-70-00
MITSUBISHI CORDIA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
.na chodzie", w całości lub na części, • 1.000 zł. Skarbimierz, 
tel. 077/411-35-83
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm, benzyna, złoty metalic,
- 400 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13
NISSAN SUNNY, 1985 r.. 180 tys. km, 1500 ccm. złoty me
talic, uszkodzony silnik. -1.200 zł. Gostyń, tel. 0606/98*92-41 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, białe 
tablice, stan b. dobry - 1.100 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
NYSA 522,1983 r., 2100 ccm, benzyna, niebieski, ,na cho
dzie", sprawny, silnik dobry, skrzynia (4) + części - 400 zł. 
Leśna, tel. 075/721-14-89
NYSA 522,1990 r.. benzyna, niebieski, do remontu blachar
ki, w całości -łub na części, stan dobry. Nysa, tel. 
077/433-31-41
OPEL ASCONA GT, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, bez prawa rejestracji, stan b. dobry
- 1.000 DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27
OPEL KADETT, 1983 r.. 150 tys. km, 1300 ccm, OHC, czar
ny, alum. felgi, szyberdach + kpi. karoseria, rok prod. 1983, 
kpi. dokumentacja, twardy dowód rej. -1.500 zł. Głogów, tel. 
076/831-65-04
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, bez 
prawa rejestracji, -1.000 zł. Krosno Odrz., tel. 0603/07-40-48 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowonie- 
bieski, fotele kubełkowe, aluminiowe felgi, model Tiffany •
1.000 DEM.-Wrocław, tel. 0607/55-33-23 '
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, .łez
ka", 5-drzwiowy, na białych tablicach • 1.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
OPEL KADETT, 1990 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, na białych tablicach, stan dobry • 1.100 
DEM. Olszyna, tei. 0600/31-98-53 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, 4-drzwiowy, mono wtrysk, oryginalny przebieg, 
welurowa tapicerka, silnik i błacharka stan b. dobry, zachod
nie tablice, na części, • 2.650 zł. Wschowa, woj. leszczyń
skie, tel. 0605/06-95-15
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, atrakc. wygląd, bez prawa rejestracji, - 2.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0608/77-01-52 
OPEL MANTA, 1973 r„  1200 ccm, zielony, do remontu bla
charki, brak silnika, - 1.200 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 
0608/20-21-09

KASACJA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Kiełczów, ul. Wrocławska 132 §
tel. 071/398-83-03,0-604 327 929 g

0-608 153 236 8

OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy, na białych tablicach, w całości lub na 
części -1.400 DEM. Wałbrzych, tel. 074/843*47-35 
OPEL REKORD, 1978 r., 78 tys. km, 2300 ccm, diesel, zie
lony, po wymianie łożysk w moście i końcówek wtrysków, 
stan silnika i karoserii dobry, w ciągłej eksploatacji, w cało
ści lub na części, • 2.000 zł. Wrocław, teł. 0502/44-17-24 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna na białych ta
blicach, - 1.600 zł. Lubin, tel. 0609/35-80-38 
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, na białych tablicach, - 1.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 0606/52-61-82
OPELVECTRA, .1991 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, uszkodzony przód, na białych tablicach, •
2.200 zl. Środa Śląska, tel. 0606/12-99-22 
PEUGEOT 205, 1986 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, białe tablice, stan b. dobry - 900 DEM. Wro
cław, tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 305,1980 r., 1548 ccm, zielony, w całości lub na 
części, - 500 zł. Przemków, tel. 076/831-01-94 
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, szy
berdach, centralny zamek, e l: otw. szyby, białe tablice, stan 
b. dobry -1.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, SV6, benzyna, ciemno
zielony metalic, klimatyzacja, 4 eł. otw. szyby, el. reg. luster
ka i siedzenia, skórzana tapicerka, centr. zamek z pilotem, 
alarm, alum. felgi, inst. gaz., wspomaganie kier., w całości 
na części, kpi. dokumentacja polska. 'Żagań, tel. 
068/478-39-89
PEUGEOT J 9 ,1983 r., 1900 ccm, benzyna, zielony, zareje
strowany, sprawny, brak przeglądu i ubezp., w całości lub na 
części. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, kpi. dokumenta
cja, zedekompletowany, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, automatic, klimatyzacja, 7-osobowy, nowa 
tapicerka, techn. sprawny, na białych tablicach, • 7.500 zł. 
Polkowice, tel. 0608/57-99-27 
RENAULT 18 GTD, 1981 r., 2100 ccm, diesel brak silnika, w 
całości lub na części, kpi. dokumentacja, - 500 zl. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
RENAULT 18 KOMBI, 1985 r., 125 tys. km, 2068 ccm, die
sel bez prawa rejestracji, na białych tablicach • 2.650 zł. 
Wrocław.tel. 0503/99-07-05
RENAULT 19.1989 r.,1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, w 
całości lub na części, - 2.200 zł. Grodków, tel. 0604/83-96-37, 
Niemcy, tel. 0049/16-08-10-71 -49 
RENAULT 19, 1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, 5-drzwiowy, serwo, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, zachodnie tablice, • 2.350 zł. Wscho
wa, woj. leszczyńskie, tel. 0605/06-95-15 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centralny zamek z pilotem, szyberdach, RO, 
na białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
RENAULT RAPID, 1989 r., 1400 ccm, benzyna stan ogólny 
dobry, -1.800 zł. Strzelin, tel. 0603/07-18-79 
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 TERRA, 1990 r., 62 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.300 DEM. Oława, 
tel. 0503/89-92-39
SKODA L 135, PICK-UP, 1991 r., 76 tys. km. 1300 ccm, 
biały zielony, plastikowa nadbudówka, podwyższona, tył 
oszklony, zamykany, białe tablice, stan b. dobry • 1.400 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
STAR 200 W, 1980 r. wywrotka na 3 strony, do niedużego 
remontu lub na części, części silnika, • 3.500 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/36-56-46
STAR 200,1985 r. skrzyniowy, wspomaganie kier., bez sil
nika + Robur z 1988 r., furgon, w całości lub na części, -
3.500 zł. Opole, tel. 0607/46-68-69

STAR 28,*>1978 r.,l>W-4003 w całości lub na Części, -.2.000 * 
zł, SzcZytnica; grnfWarta-Bole^ławiecfta; teł. 076/818-96-751: 
SUBARU JUSTY, 1985 r., 990 cchi.tSiśły, 4J/VD, na części,' 
bez możliwości re jestracji, • 800 zł. Rokitnica, te l.;- 
076/878-67-01 ‘
TALBOT HORIZON, 1986/91 r., 1200 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, stan dobry, w całości na części, - 
900 zł. Lubań. tel. 075/646-33-28 
TATRA 815 S3, 1984 r.. 15825 ccm, V10, żółty, bez prawa 
rejestracji, po remoncie: skrzyni biegów, podwozia (blokady 
sprawne), siłownika wywrotu w 2001 r., ogólny remont bla
charki, pomalowany, 50% zużycia, • 17.000 zł. Żarnowiec, 
woj. katowickie, tel. 0600/45-76-10 
TAWRIJA 1100, 1992 r., 60 tys. km, 1100 ccm, beżowy, 
5-osobowy, 5-biegowy, do remontu lub na części + części 
naprawcze.., tel. 075/784-55-69 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1300 ccm 5-drzwiowy - 500 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
VOLVO 244,1979 r„  2400 ccm, diesel nadwozie kompl. bez 
silnika, zarejestrowany w kraju, ważny przegląd, w całości 
lub na części, - 1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-10, 
0604/62-7Q-89
VOLVO F12,1981 r. ciągnik siodłowy, w całości na części, 
kpi. dokumentacja polska, stan kabiny zły, uszkodzony sil
nik, - 8.000 zł lub sprzedam dokumentację. Żagań, tel. 
068/478-39-89
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, bordowo-biały, .ogórek", pod
wyższony, stan silnika, skrzyni biegów, opon b. dobry, zare
jestrowany, przegląd ważny do 03.2002 r., OC, w całości lub 
na części, • 1.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/86-88-09 
VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, aktual
ny przegląd, stan dobry, • 650 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/63-75-46 '
VW GOLF I 2 sztuki, jeden, w całości lub na części, .na 
chodzie" i drugi rozbity + dużo nowych części, - 3.500 zł. 
Lubin, tel. 076/844-37-01
VW GOLF 1,1975 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, udokumen
towane pochodzenie, brak przedniego pasa, bez rdzy, spraw-, 
ny silnik, - 600 zł lub zamienię na Fiat 126p, do remontu 
blacharki dowolny r.. Bolesławiec, tel. 075/732-18-78, 
0608/71-67-51
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, fioletowy metalic, kpi. doku
mentacja, szerokie zderzaki i przednia atrapa (od VW Golfa 
II), szyberdach, alum. felgi (od Opla), po remoncie blachar
ki, podłogi do drobnych poprawek blacharskich, w całości 
lub na części, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-48-90, 
0603/62-64-53
VW GOLF, 1979 r., 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 
w całości lub na części, silnik do remontu kapitalnego, waż
ny przegląd, zarejestrowany (nowe tablice), kpi. dokumen
tacja. -1.800 zł. Zary, tel. 068/374-97-27,0606/61-34-27 
VW GOLF, 1980 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna^zielo- 
ny. szyberdach, zielone szyby, welurowa tapicerka, w cało
ści lub na części, stan idealny, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/27-43-15.0603/56-54-46 
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 całości lub na części. Chojnów, tel. 
0602/88-08-99
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
szyberdach, bez prawa rejestracji, stan dobry, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 0503/85-74-89
VW GOLF II. 1984 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 4-bie
gowy, w całości lub na części, -1.000 zł. Milików, gm. Nowo
grodziec. tel. 0604/65-49-17
VW GOLF II, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, na białych tablicach, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Syców, tel. 0503/01-56-88
VW GOLF II, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, zadbany, bez korozji, nowe podzepoły 
zawieszenia, bez prawa rejestracji, stan techniczny b. do
bry, - 2.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1985/86 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, oryginalny lakier, 5-drzwiowy, po wymianie za
wieszenia, sprzęgła, amortyzatorów, nowy akumulator, bez 
prawa rejestracji, stan techniczny b. dobry, w całości lub na 
części, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm,-benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, ABS, podwójne lampy, 
syncro (4x4), bez prawa rejestracji, na zachodnich tablicach 
-  2.500 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, kolor grafitowy, stan 
b. dobry, 5-drzwiowy, ospoilerowany, aluminiowe felgi, bez 
prawa rejestracji, - 2.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 0609/27-41-55 
VW GOLF II GLD, 1986 r., 1600 ccm, diesel, popielaty,
3-drzwiowy, stan dobry, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. 
Legnica, tel. 076/722-85-18
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, bpnzyna 4-drzwiowy, szy
berdach, reguł. wys. mocowania pasów, centr. zamek, bez 
prawa rejestracji, • 1.500 zł. Krosno Odrz., tel. 0603/07-40-48 
VW GOLF II, 1988 r., 121 tys. km, 16Ó0 ccm, benzyna, me
talic, na białych tablicach, stan idealny, • 2.400 zł. Polkowi
ce, tel. 0501/43-05-27
VW GOLF II. 1988 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, bez prawa rejestracji - 
800 DEM. Stary Łom. tel. 076/817-72-04 
VW JETTA, 1981 r., 270 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, I 
właściciel, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
hak, błacharka do remontu, w całości lub na części, polska 
dokumentacja, - 2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, stan b. 
dobry, 2-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, -1.500 
zł. Nowa Sól, tel. 0606/52-61-82 
VW JETTA, 1987 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, bez prawa rejestracji, stan dobry, - 2.100 zł. 
Bolesławiec, tel. 0605/68-73-70 
VW PASSAT, 1979 r. w całości lub na części, - 500 zł. Wią
zów, tel. 071/393-11-82
VW PASSAT, 1980 r., 640 tys. km, 1600 ccm, benzyna spraw
ny, w całości lub na części, - 600 zł. Wrocław, tel. 789-13-66 
VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
re jestracji, - 1.400 z ł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/81-69-46
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, na białych tablicach - 950 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI. 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, czarny, automatic, zachodnie tablice, • 1.450 
zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, 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 POLO, 1978 r., 160 tys. km, 889 ccm, benzyna, czer
wony, w całości lub na części, dużo części, - 700 zł. Wądro
że Wlk., tel. 076/857-45-11
VW POLO, 1984 r., 900 ccm uszkodzona błacharka, w cało
ści lub na części, bez prawa rejestracji, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-41-84
VW POLO, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, białe tablice 
• 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 95 tys. km, 1035 ccm, czerwo
ny, na białych tablicach, stan b. dobry, cena 550 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0605/08-81-80
VW POLO, 1988 r., 1000 ęcm, benzyna, czarny, stan dobry, 
na białych tablicach - 450 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
VW POLO CADDY, 1990 r., biały, bez wypadku, ład. 600 kg,
-1.100 zl. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
VW SCIROCCO, 1975 r., 1600 ccm, czarny, w całości lub

j ią  części; skrzynia b iegów ^lo ij^ tfr-w 4 i. dobrym stanie, 
Zacharka do remontu, zarejestrowany,^wąlf jfze g ią d u  i, 
ubezp., stan techn: dobry, - 450 Zł lub zamienię*n$cprzęt 
:RTV. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
VW SCIROCCO, 1977 r., 180 tys. km, 1600 ćcm, biały, inst. 
gazowa (3-letnia), 4-biegowy, błacharka do remontu, dodat
kowo klapa, błotniki, w całości lub na części, -1.750 zł. Świd
nica, teł, 0603/56-54-46 _
VW TRANSPORTER T2, 1982 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 
diesel, niebieski, oszklony, w całości lub na części, bez pra
wa re jestracji, stan dobry, • 2.400 zł. Lubań, tel. 
0604/85-99-93
VW TRANSPORTER T 2 ,1990 r., 170 tys/km, 1600 ccm, 
turbo D, żółty, blaszak, hak, stan dobry - 3300 DM. Niemcy, 
tei. 0049/17-28-13-99-27
WARTBURG 353, 1983 r., 1000 ccm, czerwony, spalony, 
kpi. dokumentacja, • 150 zł. Prochowice, tel. 076/858-55-29 
ŻUK A-11 do remontu lub w całości na części, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/348-77-31
ŻUK, 1976 r., 2120 ccm, benzyna w całości lub na części, 
sprawny + dużo części zapasowych, • 500 zł. Chrząstawa 
Mała, gm. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-97-17

STAROCIE
BMW 340,1946 r., benzyna, stan techn. b. dobry, zareje
strowany, techn. sprawny, dokumentacja w jęz. niemieckim, 
• 25.000 zł. Oława, tel. 071/313-91-17 po godz.19

0  CHEVROLET BEL AIR, 1964 r., 5700 ccm, ben
zyna czarny, ładne elem. chrom owane, odre
staurowany, nowa tapicerka, uszkodzona skrzy- 
fila  b iegów (automatyczna), •  8.800 zł. W rocław, 
tel. 0601/71-69-78 81012911

CZĘŚCI DO MERCEDESA 110 : reflektory z ramkami, po- 
dwójne. Zgorzelec, tel. 075/775-11-73 
CZĘŚCI DO MOTOCYKLA AVO SIMSON 424 S : różne czę
ści. Paczków, tel. 077/431-67-54 
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW DKW:>-7, F-8, 
IFA: F-7, F-8 -100 zł/szt. Zgorzelec, tel. 075/775-62-51 
KUPIE CZĘŚCI DO WARSZAWY M 20 : nowe. Wrocław, 
tel. 071/328-10-02
KUPIĘ SAMOCHÓD prod. USA, chętnie z dokumentacją, 
.krążownik szos", może być do remontu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MATRA MAGHEERA, 1974 r. czerwony, bez silnika i skrzy
ni biegów, 3-osobowy, wys. 122 cm, dł. 401 cm, szer. 173,7 
cm, silnik umieszczony centralnie, do odrestaurowania, -
2.800 zł. Lubin, tel. 076/866-42-70 po godz. 20 
MERCEDES 220115 D, 1976 r. zarejestrowany, stan dobry, 
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-91-81 
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 44 tys. km. 2200 ccm, ben
zyna, 4x4, wersja wojskowa, oryginalny, stan b. dobry, -
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 406,1961 r.. 70 tys. km, 1200 ccm po remon
cie blacharki, pomalowany podkładem (posiadam lakier), w 
100% oryginalny, zapasowe części, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/13-96-60
MOSKWICZ 407,1962 r., 1200 ccm techn. sprawny, brak 
przeglądu, • 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MOTOCYKL AVO SIMSON 424 S, 1957 r., 250 ccm, po re
moncie blacharki i silnika, nowa tapicerka, akumulator i przed
nia opona. - 2.200 zł. Paczków, tel. 077/431-67-54 
MOTOCYKL NSU, 1942 r., 125 ccm. • 300 zi lub zamienię 
na Junaka, może być niekompletny. Krzekotów, tel. 
076/833-16-63
MOTOCYKL SIMSON AWO SPORT, 1959 r., 250 ccm,
4-suw, niklowane błotniki, ochronne niklowane rury przeciw- 
wypadkowe, dodatkowo wmontowane migacze i 2 klaksony, 
stan techn. b. dobry, zarejestrowany + OC, w zapasie skrzy
nia biegów, cylinder i inne, - 2.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-37-84
MOTOCYKL BERLIN SR 59 SKUTER. 1959 r.. 150 ccm, 
.na chodzie", niekompletna instalacja elektr., koło zapaso
we, brak dokumentacji, • 500 zł. Węgliniec, tel. 075/771-23-31 
OPEL KADETT COUPE, 1969 r. wersja sportowa, czerwo
ny metalic, tylne szyby przyciemniane, sprawny technicz
nie, - 1,800 z ł. ., tel. 0600/61-03-58 
OPEL KAPITAN, 1951 r., 2500 ccm, V6. model przedwojen
ny, 90% oryginał, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-23-17 
WARSZAWA PICK-UP, 1960 r., 2120 ccm silnik dolnozawo- 
rowy, stan dobry, • 3.900 zł. Niemodlin, tel. 0604/84-79-40 
WARSZAWA 223, 1968 r., 2120 ccm szara, garażowana, 
techn. sprawna, .na chodzie", brak tylnych kół, akumulatora
1 alternatora, stan dobry, - 2.100 zł. Lubin, tel. 076/871-93-46, 
076/847-65-58
WARSZAWA 223.1969 r., 2120 ccm, benzyna silnik M-20 
dolnozaworowy, sprawny, karoseria do remontu blacharki, - 
800 zł. Krzęcin, tel. 095/765-52-02 
WARSZAWA 223,1971 r ,  46 tys. km, 2120 ccm kolor błę
kitny, stan idealny, -10.000 zł. Miłoszyce, teł. 071/318-47-26 
WARTBURG 312, 1963 r. zarejestrowany, przegląd do
08.2001 r., części zamienne, - 1.500 zł. Świdnica, tel. 
074/640-43-46
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ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27. 1982/91 r. poj. 
beczki 83001, -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 28, 1978 r., - 9.500 zł. Chojnów, 
woj. legnickie, tel. 0603/03-31-45 
ASCENIZACYJNY STAR 200,1978 r. poj. 4.5001, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-77-24,0608/10-66-07 
AUTOKEMPING FORD TRANSIT. 1980 r.. 2000 ccm, ben
zyna zadbany, techn. sprawny, inst. gazowa, rozkładane łóż
ko, kuchenka, umywalka, lodówka, inst. 12/220 V + gaz, sto
lik, tropik, RM + drobne części, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-43-07.0503/94-24-88 
AUTOKEMPING VW LT 28 WESTFALIA. 1977 r., 60 tys. 
km, 2000 ccm, benzyna inst. gazowa, całość odbudowana 
profesjonalnie w 2000 r., lodówka, zlewozmywak, prysznic, 
kuchenka, wc, ogrzewanie gazowe, elektryczne, inst. 12/220 
V + dużo zapasowych części, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/32-84-91,071/311-71-99 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1984 
r., 1600 ccm, diesel, spanie dla dwóch osób, telewizor, umy
walka, kuchenka, szafki, oryginalny + 9 siedzeń, - 15.000 zł 
lub zamienię na osobowy, mały. Wrocław, tel. 0606/81-03-48 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER. 1993 r., 128 tys. km. 
2400 ccm, diesel, Westwalia T4 Syncro, 5 miejsc do spania, 
podnoszony dach, rozkładane siedzenie, kuchenka gazowa
2-palnikowa, lodówka o poj. 40 I, fotele obrotowe z podło- 
kietnikami, rozkładany stolik, webasto czasowe, umywalka 
+ zbiornik wody, książka serwisowa, - 57.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/39-56-08
AUTOLAWETA FIAT DUCATO. 1988 r. zarejestrowany jako 
specjalny, na kat. B, -14.500 zł lub zamienię na inny. Świe
bodzice, tel. 0607/57-80-43

AUTOLAWETA MERCEDES 12*^3.1976 r.. 58Qft-ccm, die
sel,' ład. 6 t, dźwig pozakabinowy, palpinger, - 20.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, teł..0601/08-00-86 
AUTOLAWETA MERCEDES 608,1977 r., 30 tys. km. 3800 
ccm, diesel, platforma, CB-radio, RM, elektr. wciągarka, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -11.000 
zl. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0603/64-69-69 
BETONOMIESZARKA JELCZ, 1982 r. po remoncie, nowe 
opony, beczka 3.5 m3, - 10.500 zł. Sędzisław, woj. jelenio
górskie., tel. 0606/38-34-'85~ "  ------------- * - - -  „
BETONOMIESZARKA MERCEDES 2224,1980 r., 260 tys. 
km pojemność beczki 6 m3. stan dobry, nowe opony, mie
siąc w kraju, tachograf, 6x4, • 36.000 zl. Wrocław, tel. 
0502/36-30-33
BETONOMIESZARKA ROMAN, 1980 r. poj. gruszki 5,5 m3. 
- 20.000 zł. Jawor. teł. 076/870-57-13 po godz. 18 
BETONOMIESZARKA STAR 200,1988 r.. diesel po remon
cie. stan dobry, • 4.500 zł. Groblice, gm. Św. Katarzyna. tel. 
071/311-54-14.0501/74-74-27 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn. i wi
zualny b. dobry, -15.000 z ł+ VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, • 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r„  stan b. dobry, 
po remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda. 
tel. 0607/42-45-35
CIĄGNIK LEŚNY LKT-80, 1984 r. stan dobry. - 21.000 zł. 
Opole, tel. 077/415-57-65
O  CZĘŚCI DO KOPAREK NOBAS 1233/32 631/32: 

części nowe I używane, po regeneracji -  od 100 
z ł. L u b in , te l. 076/844-92-42, 0606/27-55-78 
84016281

DŹWIG na podwoziu samochodowym, 101,16 1,4 0 1.6 3 1, 
801, ważny dozór techniczny, stan b. dobry. - 32.000 zł. Szy- 
manowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m. stan 
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG JELCZ FAMABA GŁOGÓW, 1986 r. 101, z dozorem 
techn., gotowy do pracy, - 39.000 zł + VAT od faktury. Ple
szew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
DŹWIG JELCZ 325 DSK 0101.1990 r. chwytak obrotowy o 
poj. 2 m3, pełna dokumentacja, mało używany, • 62.000 zł. 
Pleszew, tel. 062/742-33-84
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. dobry, 
dozór, - 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
tel. 0602/69-90-51
DŹWIG LIAZ, 1987 r.. aktualny dozór techniczny, mało eks
ploatowany, udźwig 10 ton, • 38.000 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy diesel. Leszno, tel. 065/526-23-41, 
0604/99-42-26
DŹWIG POLAN, 1984 r. aktualny dozór, w ciągłej eksplo
atacji. - 25.000 zł. Leszno, tel. 065/526-23-41,0604/99-42-26 
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 PRAGA AD 080,1984 r., diesel, sprawny technicz
nie, po remoncie silnika, 3 napędy, • 16.000 zł. Złotoryja, tel. 
0603/70-80-01,0603/70-80-03 
DŹWIG ROMAN, 1983 r., 5 tys. km, udźwig 1 2 1, łyżka do
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rozładowywania wagonów + drugi na części, posiadam HDS 
Hiab 1500 kg, sprawny, - 33.000 zł. Oława, tel. 
071/313-29-84,071/313-40-27 wieczorem <
DŹWIG SKODA LIAZ DS'107,1987 r.,-60 tys. km udźwig 10 
ton + chwytak do kruszywa, stan dobry, - 34.000 zł. Żórawi
na, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-14-54 
DŹWIG STAR 660,1980 r., 6000 ccm, diesel, wysięgnik te
leskopowy, ważny dozór techniczny, zarejestrowany, prze
gląd do 07^06.2002 r., nowe opony, sprawny technicznie, -
12.000 zł lub zamienię na busa, diesla. Góra. tel. 
065/543-33-71,0605/21-59-25 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r.. stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11
DŹWIG TATRA 148 AD 20, 1983 r. udźwig 20 ton, dozór, 
stan b. dobry. - 48.000 zł + VAT. Nysa. tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20.1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 • 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r.. stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł 
+ VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 . 
DŹWIG TATRA815AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 

O  GASTRONOMICZNY PEUGEOT J 5 ,1993 r., 2500 
ccm, diesel do pieczenia i sprzedaży kurczków 
z  rożna, wsad jednorazowy 49 szt., rożen cera
m iczny, gazowy, pełne wyposażenie, atest sa
nepidu, s tan  b. dobry, -  30.000 zł. Leszno, tel. 
0601/84-82-90 25000211

KOPARKA K-304,1980 r. do głębokich wykopów, poj. łyżki 
0 .6 ,1.3 ,1.6  kubika, stan b. dobry, - 18.500 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m3, na kołach, z przodu lemiesz do rów
nania. - 21.000 zł + VAT. Ratno Dolne. tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302.1982 r. kołowa, waga 13 t. łyżka

WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
tel./fax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m .  0 6 0 6  2 1 - 4 3 - 4 0

WAŁBRZYCH, W rocławska 60 
te l . / fa x  (0 7 4 ) 8 46 -73-61 , 
050261-50-31, 0604 43-72-66
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Centrum Wózków 
Podnośnikowych

Wrocław, ul. Swo|czycka 21, teljfu 348-04-94 do 96
OP000495

serwis gwarancyjny, remonty  
SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

lOOUMIENIA. WCISKANIE OPON HA PKASIŁ

F O R T S C H R I T T  
I F A  •  N O B A S  

A G R E G A T Y  ( D D R )

A U T O - B O S
CZĘŚCI D O  SILN IKÓ W  

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00-!?00

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
KOPARKAATLAS1302,1984 r. poj. łyżki 0,8 m3, - 27.000 zł 
+ VAT. Mirosławice, tel. 071/346-13-36,0601/85-44-35 

O  KOPARKA ATLAS 1602,1985 r. kołowa, nie eks
ploatowana w  kraju, stan b. dobry, silnik Deutz, 
łyżka 1 m3, waga 17 ton, lemiesz, • 43.000 zł + 
YAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 84017701

KOPARKA BIAŁORUŚ typ budowlany, po remoncie, 2 łyżki, 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-71 -05 
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1980 r., diesel, techn. sprawna, -
7.000 zł. Bukowiec, gm. Mysłakowice, tel. 075/643-96-34 
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1988 r. kwadratowa kabina, -15.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/489-93-29,0608/29-88-45 
KOPARKA DH 101,1990 r. do głębokich wykopów, poj. łyżki 
1.6 kubika, po remoncie, gwarancja 6 miesięcy, • 41.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
KOPARKA FORTSCHRITT T-174, 1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak 1-tłokowy -
12.000 zl. Lubań Śl.. tel. 075/721-18-43,0602/43-77-12 
KOPARKA FUKS M-160 wysięg kratowy 13 m, - 10.000 zł. 
Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/75-12-62 
KOPARKA HML-40,1988 r. kołowa, obrót 360 stopni, przed
ni próg, stan dobry, - 29.500 z ł+ VAT. Opole, tel. 077/415-57-65 
KOPARKA KASTOR P-603,1980 r. kołowa, techn. sprawna, 
gotowa do pracy - 15.500 zł. Lubań Śl., tel. 075/721-18-43, 
0602/43-77-12
KOPARKA KM-251,1982 r. gąsienicowa, linowa, po remon
cie kapitalnym, gwarancja 6 miesięcy, -18.500 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97.
KOPARKA KOMATSU PC-180, 1990 r. gąsienicowa, prze
bieg 5800 mtg, 2 łyżki, waga 191, stan idealny, - 82.000 zł + 
VAT. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax. 0601/56-39-28 
KOPARKA UEBHERR 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 UEBHERR 921,1983 r. łyżka 0.8 m3. gąsienico
wa, - 30.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
KOPARKA UEBHERR 912,1990 r. gąsienicowa, łyżka 1.3 
m3. - 56.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00. 
0602/30-50-52
KOPARKA NOBAS UB 631,1986 r.. • 8.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-65-97
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 O&K MH 4,1977 r. kołowa, stan idealny, - 25.000 
zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-1744 
KOPARKA Ó&K MH CITY. 1989 r.. - 38.000 zł. Wołczyn, tel. 
077/469-81-57
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 OSTRÓWEK nowy silnik, stan dobry. - 9.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/86-61-23
KOPARKA SCHAEFF, 1981, r., 2400 ccm. Mercedes na gą
sienicach stalowych, mała, głębokość kopania 4.5 m, 2 łyżki, 
stan b. dobry, - 18.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 345-5847, 
0606/76-1145
KOPARKA STALINIEC T 130,1986 r., turbo kabina ogrzewa
na, gwarancja 6 miesięcy, stan b. dobry, - 18.500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-9347,0608/51-35-97 
KOPARKA STAR, diesel po kapitalnym remoncie, w ciągłej 
eksploatacji, -14.000 zł lub zamienię na koparkę linpwą. Wro
cław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
KOPARKA STAR 660 K407B, 1979 r., 41 tys. km, diesel i 
benzyna, wojskowa, przedsiębiemo-podsiębierna, wciągarka, 
napęd na 3 osie, głęb. kopania 4 m, nowe siłowniki, nowy 
silnik (diesel), kompl. nowych kół, . dużo części zamiennych, 
przegląd do 11.2001 r, • 15.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-60-35
KOPARKA STAR 660 K407-13,1979 r., 41 tys. km przedsię- 
bierna i podsiębierna, wciągarka, napęd na 3 osie, silnik die
sla typu C-360, nowy, nowe siłowniki, nowe opony, dużo czę
ści zap, -15.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-35 
KOPARKA WARYŃSKI STAR 66,1976 r. zielono-żółta, 2 sil
niki Oiesla, linowa, 2 wysięgniki, długi i krótki, pług z przodu, 
bez akumulatorów i prawa rejestracji, - 7.000 zł lub zamienię 
na VW, Forda, diesla. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99. 
0502/84-30-95
KOPARKA WARYŃSKI K407B. 1981 r. hydrauliczna, techn. 
sprawna, stan dobry, gotowa do pracy - 8.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-91
KOPARKA WARYŃSKI K406A, 1982 r. po remoncie silnika, 
stan dobry, - 15.500 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-95, 
0607/40-53-84
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1984 r. po remoncie, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, - 13.800 zł łub zamienię na samo
chód osobowy albo dostawczy. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 
0604/56-09-37
KOPARKA WARYŃSKI K-621,1986 r. stan dobry, - 36.000 
zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28

KOPARKA WARYŃSKI K 406 ,1986 r., Leyland kołowa, stan 
dobry, • 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-54-24 
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1986 r. kołowa, poj. łyżki 0.6 
m3, stan b. dobry, -12.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-9347, 
0608/51-35-97
KOPARKA WARYŃSKI K 40 8 ,1987 r. stan dobry, - 30.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-06-98,0604/60-3246 
KOPARKA WARYŃSKI K 40 8 ,1988 r. gąsienicowa, stan b. 
dobry, gotowa do pracy, - 22.000 zł + VAT od faktury. Ple
szew. tel. 062/74243-85.0601/71-61-77.0604/45-18-35 
KOPARKA WARYŃSKI K 40 8 ,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3. - 25.000 zł + VAT. Rat
no Dolne. woj. wałbrzyskie, tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI 611, 1989 r., - 48.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/469-81-57 ‘
KOPARKA WARYŃSKI 611, 1990 r.. stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
KOPARKA WARYŃSKI K-612,1992 r. stan idealny, oryginal
ny lakier, przebieg 2.000 mtg, - 62.000 zł * VAT. Szymanowo, 
tel. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
KOPARKA WEIMAR M-700, 1994 r.. diesel przebieg 5.800 
mtg, kołowa, samojezdna, 3 łyżki o poj. 0.6 m3 i 0.8 m3 oraz 
łyżka do niwelowania, szeroka, do sprowadzenia z Niemiec 
(Cottbus), pomogę przy transporcie i formalnościach celnych 
- 22.000 DEM. Żary. tel. 0602/69-21-86 

•KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1980 r.. - 18.000 zł + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-17-44 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1989 r. 2 łyżki do kopa
nia, teleskop z tylu, łyżka przednia otwierana, • 37.500 zł. Nowa 
Wieś Mała, gm. Lewin Brzeski, tel. 0604/33-88-44, 
0502/65-01-09
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1987 r. stan b. do
bry, w ciągłej eksploatacji, stan ogumienia 80%, - 33.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-53-84 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1990 r. stan 
dobry, + 2 łyżki zamienne, - 18.500 zł ♦ cło. Opole, tel. 
0600/43-55-66

. KOPARKOŁADOWARKA WARYŃSKI K-406A, 1985 r. sa
mojezdna, 3 łyżki, stan dobry • 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/23-69-00
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1979 r. typ budowla
ny, stan dobry, - 5.500 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37, 
0604/84-98-02
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ rolniczy, 
stan dobry, • 5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1984 r., typ budowla
ny, po remoncie silnika i skrzyni biegów, -12.500 zł. Wscho
wa, woj. leszczyńskie, tel. 0604/2243-54 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ BX 025.1985 r. budow
lana. -10.000 zł. Skalmierzyce, tel. 062/76249-12 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r.. stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
0607/4245-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r. gotowa do pra
cy, -17.000 zł + VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/74243-85, 
0601/71-61-77,0604/45-18-35 
KUPIĘ ASENIZACYJNY STAR lub Jelcz, poj. beczki 6.0001 
lub 7.0001. diesel. Wrocław, tel. 0604/85-91-02 
KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ w rozliczeniu 
Star 200, skrzyniowy, z plandeką. Kolsko, tel. 068/35241-68 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2. L-200, Ł-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 1640 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ SPYCHARKĘ STALINIEC T-100,1978 r., - 4.500 zł. 
Pyskowice k. Glinie, woj. wrocławskie, tel. 0608/43-29-71 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY „BUŁGAR”  w całości lub na czę
ści, ♦ silnik, udźwig 1.51, do 1.500 zł. Skarbimierz. gm. Brzeg, 
woj. opolskie, tel. 0504/96-4441 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY GPW lub podobny, o ład. ok. 2.5 
tony, w cenie do 7.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721 -06-67 
ŁADOWARKAATLAS kołowa, prod. niemieckiej, poj. łyżki 0.7 
m3, waga 4 t, widły do palet, - 19.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
ŁADOWARKA CASSE W 20C, 1987 r., poj. łyżki 2.2 m3, stan 
dobry, - 42.000 zł. Dąbie Lubuskie, tel. 068/383-23-54 
ŁADOWARKA FADROMA L-200 po remoncie kapitalnym, na 
gwarancji 6 mies., cena do uzgodnienia, - 109.000 zł. Wro
cław, tel. 071/36342-79,0601/78-83-27 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1 udźwig 4 tony, poj. łyżki 2 
m3, złożona, zarejestrowana w 1995 r, - 26.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/23-25-89
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1986 r. stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, - 40.000 zł. Wrocław, teh 071/373-67-81 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1,1992 r. po remoncie, nowe 
opony, kabina, łyżka 2.5 m3, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-22-13
ŁADOWARKA FORTSCHRITT T 174 chwytakowa, może słu-

Sprzedam:
• ładowarkę czołową Hanomag C-55,

2.5 m3 - 32.000 zł
• koparkę kołową O&K MH4, 0.6 m3 

-30.000 zł
♦ class Jaguar 690 SL - 75.000 zł
* class Dominator 96 - 65.000 zł

OP012524
tel. 077/437-38-65,0-607158 478

OP991269

PUPH "BAUM" SPRZEDA
1. Koparko-ładowarka MECALAC 11 CXI, 1991 r.. 2 łyżki, widły, 

chwytak____________________ ________ 54.000WAT
11. Wózek widbwy ‘BUŁGAR’ . 1989 r„ ucMg 3.51............j... 16.000*VAT
12. Wózek widłowy terenowy DESTA, 1992 r., udźwig 3.51, duże koła..........

2. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r., hydraulika na młot, waga 20t 
silnik 6 cylindrów DEUTZ, prądnica na elektromagnes... .... 45.000 + VAT

3. Ładowaika czołowa L-34,1986 r., po remoncie + drugi zmiennie.
stan b. doby ...... ......... ................ .... ........ ....  68.000+VAT

______________| _________J..... ............... 28.000+VAT
13. Wózek widłowy, diesel, udźwig 1,6 Ł 1991 r.....— ......... . 12.000+YAT
14. Wózek widbwy elektryczny, udźwig 1L nowe baterie, ładowarka.

dużo zapasowych części........................... ................. 5.500+VAT
4. Ładowaika kołowa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór, 

napęd 4x4, chwytak do rozładunku____-....... .............. -  8.000+VAT
15. Wózek widkwy IRION, 1983 r.. udźwig 2.5 Ldieseł.

sinik Mercedesa, przesuwny maszt...... ........................  13.000+VAT
5. Naczepa niskopodwoziowa LANGENDORF, 1988 rH

przegląd międzynarodowy___ _______________48.000 ♦ VAT
6. Pia do cięcia betonu STIHL............. ................................. 1.500 zł

16. Wózek widłowy terenowy LWÓW, benzyna, udźwig 51 dod. na części 
pompa, skrzynia biegów, przekładnia, duże bliźniacze kola .... 10.000+VAT

17. Wózek widłowy HERKULIFT, udźwig 2.51.1994 r. _______  21.000+VAT
7. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza------------------------- 2.100+VAT
8. Walec wfcracyjrtyAMMAN, 1990 r„_______________  10.000 ♦ VAT

18. Wózek widbwy boczny TRANSPORTA, udźwig 51.......... 21.000+VAT
19. Wózek widłowy TAKRAF. udźwig 6.3 L 1988 r . ....... ..........  20.000+VAT

9. Wózek widłowy DE STA. udźwig 1.6 L___________ ____  5.000*VAT
10. Wózek widłowy NISSAN. 1990 r.. udźwig 2.5 L przesuw wideł 20.000WAT

20. Zmiennik napędu do ładowarki Ł-34, po regeneracp 
z pompą jazdy.........'.......... ........ ......................... . 2.500 * VAT

PRZESIECZANY (przy tra s ie  A-4 Zgorzelec-Bolesław iec). Maszyny sprowadzane z N iem iec, 
n ie  pracow ały w  k ra ju , te l.  075/771-83-93 0-601 71 94 96 , 0-607 285 941

KEMOT> °  WÓZKI 
W ID Ł O W E

TOYOTA 11NNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

Wrocław 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-702-44 
fax 071/33-702-46

WÓZKI NISSAN
WIDŁOWE LINDE

naprawa ■ sprzedaż CLARK
OP004664

tel. 071/322-95-83 TOYOTA
329-73-09, 0-604 246 952 I INNE

Tem erl
9pigwaft

W ÓZKI
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe

żyć jako koparka, stan b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię. Wał
brzych, tel. 074/847-38-92
ŁADOWARKA HANOMAG R-16-66L, 1973 r. kołowa, 18 t, 
uszkodzony silnik, w całości lub na części, - 18.000 zł + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77.0604/42-1744 
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, przygo
towana 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, - 
66.000zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
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

WÓZKI WIDŁOWE 
TRANSPORT
0  6 0 9  5 0  5 0  5 0  i 
O 6 0 1  4 1  51  0 6  I

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 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 STALOWA WOLA L-34 po remoncie kapital
nym, na gwarancji 6 mies, • 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/36342-79f 0601/78-83-27 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34.1979/80 r. czołowa, 
stan b. dobry, zużycie opon 40%, silnik roczny, - 39.500 zł. 
Opole, tel. 0602/6742-64
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1987/92 r. po remon
cie, stan techniczny b. dobry, - 75.000 zł + VAT. Szymanowo, 
tel. 065/54644-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŁADOWARKA UN 053 ,1983 r. czołowa, techn. sprawna, - 
18.000 zł + VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/74243-85, 
0601/71-61-77,0604/45-18-35 
ŁADOWARKA UN 053,1987 r. czołowa, z kleszczami do drew
na, prod. czeskiej, dodatkowo łyżka i ramię przedsiębieme, - 
17.900 zł + VAT. Opole, tel. 0602/6742-64 
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opony, 
gotowa do pracy,.- 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 -  
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry! z kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35

W ynajem , se rw is, remonty, 
sp rzedaż w ózków  używ anych .

Oferujemy do wynajęcia:
□ 50 wózków podnośnikowych typu: STILL, 

Jungheinrich, DV 1792, GPW 2507, GPW 2007 
napędzanych silnikami Diesla, gazowymi
i elektrycznymi, o nośności 1500 do 3500 kG,

□ koparki, ładowarki, dźwig 10 T,
□ miniładowarkę bobca t

Ceny konkurencyjne!!!

TEMER Sp. z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

ŁADOWARKA ZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły, - 42.000 zl. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
ŁADOWARKA ZETELMAYER ZL-501. 1983 r. kołowa, po 
remoncie kapitalnym, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-85-00 

O  MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI OPTIMAS, 
1991 r. dodatkow o łyżka  do p iasku , m io tła  i 
uchwyt do krawężników, -  19.500 z ł + VAT. Wro
cław, tel. 0601/49-33-55 80012231

MINIKOPARKA GEHL MB 288.1997 r. gąsienicowa, gumo
we, łyżka 0.5 m3, ogrzewana kabina, - 38.000 zł + VAT. Lesz
no. tel. 065/529-50-09,0602/83-31-31 
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, nowy model, 
pług z przodu, 2 łyżki do kopania + skarpowa, waga 3.6501, - 
37.000 zł. Nowa Wieś Mała, gm. Lewin Brzeski, tel. 
0604/33-8844,0502/65-01-09 

O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. po i- 
skiej i zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. 
Sprzedaż używanych i nowych wózków  w id ło 
wych. Naprawy wózków paletowych, pom p hy
d raulicznych , rozdzielaczy. Naprawy koparek. 
W roc ław , te l. 0604/24-69-52, 071/322-95-83, 
071/329-73-09 80008061

PIASKARKA - SOLARKA LIAZ SKODA. 1987 r., 49 tys. km, 
11940 ccm, 706 MTPS, do oczyszczania dróg + pług średni 
skosowany, ład. 7800 kg, zarejestrowany do 17.11.2001 r., 
karta pojazdu, - 21.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-06-26, 
0602/77-38-87
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 SKODA MP-20, 1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, • 35.000 zł + VAT. Rad
ków. woj. wałbrzyskie, tei. 0605/26-85-00 
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 200 P-183.1987 r. aktualny

dozór techniczny, - 35.000 zł + VAT. Ostrzeszów, tel. 
062/73048-78
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183.1980 r. wysięg 18 
m, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 36.000 zł. Katowice, 
tel. 0601/58-79-44
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN. 1992 r. udźwig 2,5 I. hy- 
drauliczny, • 17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
POMOC DROGOWA CITROEN JUMPY, 1995 r.. 2500 ccm. 
TD nowe opony (5 szt.), dł. najazdu 5.5 m, wciągarka, mało 
eksploatowany, • 29.000 zł lub zamienię na osobowy, uszko
dzony. Oleśnica, tel. 071/315-47-81 
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 FORD CARGO, 1984/87 r., 318 tys. km, 
6000 ccm, diesel pełne oświetlenie, .koguty”, el. wciągarka 
.Warn’ , - 26.900 zł. Pleszew, tel. 0601/58-11-27 
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 80 D6,1978 r.. 3800 
ccm, diesel, hak, halogeny, webasto, pełna platforma o wym. 
6.00 x 2.15 m. 2 .koguty", wyciągarka Warna z pilotem, z na
jazdami wysuwanymi, opony w dobrym stanie, zadbany, ozna
kowany, techn. sprawny, do przewozu samochodów osobo
wych i dostawczych, -13.000 zł. Ozimek, tel. 077/465-38-72. 
0606/76-15-01
POMOC DROGOWA MAGIRUS IVECO130M8,1979 r.. 6085 
ccm, platforma 630 x 220 cm, elektryczna wciągarka 12V, 
wspomaganie kierownicy, webasto, po remoncie blacharki, 
nowe opony, wymieniony silnik, - 22.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/18-24-26,0502/20-6141 
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy 
5.3 m. z HDS, .motylek', wciągarka, 150 KM, platforma 
zjeżdżalna, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, zdję-
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Danlody MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
ŹRÓDŁA 66, 55-330 Miękinia, tel. 071/317-81-97 

tel. kom. 0-603 134 628. 0-601 872 629, 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

Te n g rz y n  
Jan

MASZYNY BUDOWLANE *  TRANSPORT

OP9S4091

59-516 Zagrodno, Jadwisin 24 (50 m od autostrady A-4,67 km autostrady, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa) 
Tel. 0604 529 320 - Fax 076 818 63 47

e-mail: jwengrzyn@kki.net.pl 0604 607 320 0604 740 792
Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3. 1980 r., 
1979 r., 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, retarder, poduszki, webasto, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN, 372 KM, poduszki, duża kabina, webasto, 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r., Głobetrotter, resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna, 6 m, 1981 r. - w
Kompresor Atlas COPCO, 1991,4-wyjścia, ciśnienie 5,2 bar, wydajność
4,8m3/min
Kompresor OICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia 
Koparka gąsienicowa O&K, 121, odp. K 408,0,5 m3, łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ, 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH 101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r., błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r ,  121, silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r., silnik DEUTZ, 4-cylindro
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370 kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH 1.1,1993, masa 1540 kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324 kg, stan dobry 
Koparka-ładowarka SCHAEFF SKB 906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4,2 szt., 1984 r. 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m 3,1990 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K 162, szt. 12, rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAI595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC 11 CX. 1991 r ,  dodat. osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11CX, 1985 r., w komplecie 2 łyżki +  widły 
Koparka kołowa T177, doskonała na skład węgla, stan dobry 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r., 2 podpory, pług, wyjście na 
młot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r„ młot hydrauliczny
Koparka kołowa ATLAS 1004,19911 , silnik Deutz, 4-cylindrowy, łyżka 0,6 m3
Koparka kołowa O&K MHS, 1992 r., masa 16 t, silnik DEUTZ, 4 cylindry,
przystawka do pracy na torach kolejowych
Koparka kołowa T 177,1982 r., doskonała na skład węglowy

Laweta NIEWIADÓW A2001A, 1996 r.. ład. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie
Ładowarka czołowa Ł K 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m 3,1986 r.
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL 401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2,5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2,5 m3. łamana w po- 

. łowię
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remoncie 
Ładowaika czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r., poj. łyżki 2,5 m3, ła
mana w połowie *
Ładowarki czołowe Ł-200, L220
Miniładowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg, łyżka 0,2m3 
Miniładowarka CASE 1840, 1992, stan b.dobry, 700mth, masa 2476kg, 
łyżka 0,4m3, widły.
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS, 1990 r .
Młot VIBRARAM vrh100, masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASSBÓHRER, 1981 r., stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, ład. 27,51, poduszki, 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBÓHRER, 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, ład. 27,81, obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal, 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 2B,51, resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21,4 m3, ład. 26,9t,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HÓOL, 1992 r., 3 osie, obj. 82,4 m3,
ład. 28,321, ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, ład. 28,21, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stał/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3,
lad. 26,51, ABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r., góra i rama aluminiowa, 3 osie, obj. 
32,75 m3, ład. 28,91, resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r., rama stalowa, 2 osia, lad. 
22,31, resor
Naczepa niskopodwoziowa GULIANE, 1991, rama stalowa. 3 osie, tylna 
oś skrętna, lad. 27,821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA • RAM AS 4000D, do zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku

Płyta wibracyjna, 500 kg 
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg. 
1982 r.
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r., ład. 1000 kg, dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad. 121,2 osie, bliźniacze koła, skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, lad. 12 Ł 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
ład. 5,20 m, ABS, 1992 r., 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, lad. 6,51,1986r.. buity dzielone ocynkowane
Przyczepa jednoosiowa, przedlużka do dłużycy z obrotnicą na samochód
Ręban CRAMER, 1992 r., masa 650 kg, diesel
Ręban HUSMANN, 1992 r., dwa wloty, benzyna
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 + drugi na części, 1983 r.
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r., 3 osie, małe kola, 2 osie pędne,
zrywakhydr.
Równiarka drdgowa SHM 3 BAUKEMA, małe koła, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ, 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA, 1986 r., dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266, mały, LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt.
Sprężarka powietrzna DICO, 240 ml h 
Spycharka-ladowarka HANOMAG, 1983 r., gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 L 2 bębny, szer. rob. 
1,8 m, 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 111, typ VSH100 STAVOSTROJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA4,4 cyt., udźwig 6.31
Wózek widłowy ‘BUŁGAR*, 1987 r., udźwig 3,51
Wózek widłowy RAK udźwig 1 1
Zagęszczarka DYNAPAC, masa 450 kg, silnik HATZ, 1-cylindrowy 
Używane części do samochodu IFA L 60: mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek

NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOWLANYCH I SILNIKÓW. KRÓTKI TERMIN REALIZACJI. 
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT NISKOPODWOZIOWY. GABARYTY. PILOTAŻE. ZEZWOLENIA.
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cia - 45.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
POMOC DROGOWA MERCEDES 206.1971 r., 20 tys. km, 
2400 ccm, diesel, pełna platforma, całkowicie opuszczana, 2 
wciągarki, po remoncie, w ciągłej eksploatacji, belka świetlna, 
na kat. B, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207, 1978 r., 2400 ccm, 
diesel po remoncie kapitalnym silnika, wyciągarka elektr., w 
ciągłej eksploatacji, - 9.900 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1984 r., 150 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, oryginalna podnoszona platforma, wcią
garka, 92 r., prod. USA, stan b. dobry, -15.500 zł lub zamie
nię na busa. Oleśnica, tel. 0601/79-59-30 
POMOC DROGOWA MERCEDES 406 D, 1974 r. podwójna 
kabina, silnik z 1980 r.. 5-cylindrowy, po remoncie, nowe opo
ny, zespolone lampy, na prawo jazdy kat. B, ruchoma, podno
szona platforma 2 m x 5 m, - 21.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0601/57-53-52
POMOC DROGOWA MERCEDES 406 D, 1978 r., 2400 ccm 
w ciągłej eksploatacji, 2  wciągarki, ręczna i elektryczna, bliź
niacze koła, prawo jazdy kat. B, stan b. dobry, • 12.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-68-49,0604/61-93-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 LP, 1969 r., 80 tys. 
km, 3800 ccm, po remoncie blacharki, silnika, oryg., sprowa
dzony z Niemiec, oryg. el. wciągarka, możliwość montażu plan
deki, wymagane prawo jazdy kat. B, - 11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-69
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/56-49-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 LP. 1981 r., 280 tys. 
km, 3800 ccm, diesel, wciągarka elektryczna, udźwig 9 1. ka
bina płaska, 3-osobowa, szybki, most platforma z blachą że
berkową 3 mm, dł. 6,8 m, szer. 2,35 m, 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., 3500 ccm. w 
ciągłej eksploatacji, silnik po wymianie, 2 wciągarki, najazdy, 
przystosowana do samochodu osobowego i dostawczego, -
13.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/390-35-43, 
0601/89-63-02
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1980 r. wciągarka, 
hak sztywny, inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 
0502/61-10r53
POMOC DROGOWA MERCEDES 814 D, 1992 r. , 370 tys. 
km, 6000 ccm bez wypadku, stan idealny, ład. 3240 kg, dł. 
skrzyni ładunkowej 6.30 m - 43.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA RENAULT JP-1.1984 r., 5453 ccm. die
sel opuszczana platforma, wciągarka hydrauliczna, ład. 2500 
kg. - 22.000 zł + VAT. Głogów, tel. 076/831-66-31, 
0601/25-76-13
POMOC DROGOWA RENAULT MASTER. 1983 r.. 2400 ccm, 
diesel, duży kogut, 4 lampy, orurowany, 6 halogenów, el. wcią
garka -13.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0501/72-29-59 
POMOC DROGOWA RENAULT RV-1,1982 r„ 130 tys. km. 
3500 ccm, diesel pełna platforma, wciągarka elektryczna, 
wspomaganie kier., podnoszona kabina, 3 osoby + 2.900 kg, •
7.500 zf. Pokój, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
POMOC DROGOWA VOLVO 407,3600 ccm, turbo D dł. na
jazdów 6.6 m, stan b. dobry, • 26.000 zł. Ruda śl., tel. 
0601/26-89-49
POMOC DROGOWA ZIŁ 130 G. 1988 r.. 6800 ccm. diesel
5.000 km po przebudowie, ubezpieczony, zarejestrowany, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16
POMOST TAKRAF FM 1000/1, dł. 2.5 m. szer. 1 m, umożli
wia pracę 2 osobom na wys. do 10 m, na kołach, stabilny, 
sprowadzony z Niemiec w 2001 r., stan b. dobry, - 4.000 zł. 
Żary, tel. 0602/69-21-86
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, • 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, woj. wałbrzy
skie. tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
SANITARKA VW LT 31,1993/94 r.. 155 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D oryginalna, po wymianie pasków, olejów itp., wszyst
kie podłączenia, z wyposażeniem • 57.000 zł, bez wyposaże
nia - 32.500 zł lub zamienię na sam. osobowy. Góra, tel. 
065/543-31 -71.0501/77-03-81 
SPYCHARKA DT 25C, 1975 r.pług4m + zrywak, stan dobry, 
- 65.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice, po remoncie, 
stan b. dobry, - 9.800 zł + VAT. Wrodaw, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
SPYCHARKA DT 75,1986 r. kwadratowa kabina, sprawna, -
8.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-46
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, - 20.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsie
nic bardzo dobry, - 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, woj. wał
brzyskie, 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 S-651 gąsienicowa, prod. rumuńskiej, -  7.700 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-25-60,0609/29-05-55 
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 •  
SPYCHARKA STALINIEC 170, 1988 r., stan b. dobry, zry
wak, gąsienice, stan idealny, • 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, • 85.000 zł+VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwozie, 
zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie kapitalnym, 
waga 22 t, 220 KM, - 160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA T-330, 1990 r. gąsienicowa, waga 50 t, szer. 
lemiesza 4.5 m, sterowanie dżojstikiem, 360 KM, pełne wypo
sażenie hydraul., nowe podwozie, stan b. dobry - 360 tys. KCZ. 
Brzeg. tel. 077/416-96-88 po godz. 18,0606/63-35-67 
SPYCHARKA T-330,1990 r. gąsienicowa, waga 50 t, szer. 
lemiesza 4.5 m, pełne wyposażenie hydraul., sterowanie dżoj
stikiem, nowe podwozie, stan b. dobry, - 38.000 zł. Opole, tel. 
077/416-24-57,0606/63-35-67 
ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r., 30 tys. km, 11100 ccm na 
małe i duże pojemniki, stan b. dobry, - 22.000 zł. lub zamienię. 
Pokój, woj. opolskie, tel. 0603/16-88-52 
WALEC DROGOWY, - 20.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-21-21,0600/29-73-08 
WALEC DROGOWY stalowo-stalowy, prod. szwedzkiej, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, waga 12 1, -12.000 zł. Ple
szew. tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77,0604/45-18-35 
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 W  200,1988 r. wibracyjny, stalowo-gu
mowy, waga 20 1, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, go
towy do pracy, - 47.000 zł + VAT od faktury. Pleszew, tel. 
062/742-43-85,0601/71-61-77.0604/45-18-35 
WÓZEK AKUMULATOROWY ES 3012, 1986 r. platforma 
wywrotka, ład. 2 tony, - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/373-54-60
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WÓZEK WIDŁOWY podnośnikowy, stan dobry, udźwig 1,5 
tony. - ib.OOO zE„Wrooław.tel. 071/372-05-58 
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, ręcznie sterowany, instal. 24 
V, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/17-27-14 
WÓZEK WIDŁOWY „BUŁGAR" elektr., 3 szt., udźwig 11.2t, 
3t, wys. podnoszenia 3.5 m. 4.5 m, ceny od 3.000-8.000 zł, 
wózek Stihl, udźwig 1.6t, 90r, - 8.000 zL Bolesławiec, teł. 
075/736-11-14
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR nowy lakier, nowe pompy 
hydrauliczne, wspomaganie, udźwig 3.2 tony, silnik Mercede
sa 2.2 D, stan idealny, • 12.000 zł. Brzeziny k. Kalisza, tel. 
0607/47-11-82
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 7173372. 1982 r., 
udźwig 2.000 kg, wys. podnoszenia 3.2 m. po remoncie, nowe 
akumulatory, nowy lakier, sprowadzony z Niemiec w 2001 r., 
stan b. dobry + prostownik, nowy - 5.600-zl + VAT. Żary, tel. 
0602/69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR. 1988 r. wspomaganie, po 
kapitalnym remoncie, silnik Mercedesa, diesel, udźwig 3.5 tony, 
nowe opony, -11.900 zł. Kalisz, tel. 0607/47-11-82 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR 1792,1988 r. udźwig 3.5 
t, wys. podnoszenia 3.3 m, stan b. dobry, -14.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV 1661,1992 r.,‘'diesel 
udźwig 1.61, po remoncie kapitalnym, stan idealny, -10.000 
zł. Chrząstowice, tel. 077/421-98-73 

O  WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 715,1993 r. 
e le k try c z n y , m a ło  używ any. W roc ław , te l. 
071/347-51-46,0603/95-76-59 01029981

WÓZEK WIDŁOWY CLARK silnik Perkins 4-cylindrowy, 
udźwig 2 .51, automatyczna skrzynia biegów, wys. podnosze
nia 4.5 m, -15.000 zł + VAT. Rudna, tel. 076/749-39-20 
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 D V 1616,1992 r. mało eksploatowany, 
przebieg 660 mtg, udźwig 1.61, wys. podnoszenia 3.5 m, stan 
b. dobry, silnik Perkins diesel, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/26-10-11
WÓZEK WIDŁOWY GPW 200T, 1985 r. terenowy, udźwig 3 1, 
wys. podnoszenia 3 m, po remoncie kapitalnym skrzyni bie
gów, tylnego wózka, ukł. hydraulicznego, silnika, -15.500 zł + 
VAT. Jawor. tel. 076/870-17-54,0607/21-24-36 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009,1989 r. spalinowy, udźwig 2 
t, silnik Perkins, po remoncie, stan b. dobry, -12.500 zł. Wro
cław. tel. 0504/81-43-41
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm. diesel silnik Forda 
Transita, wspomaganie kier., wys. podnoszenia 5.5 m. udźwig 
2.5t. po remoncie hydrauliki, sprowadzony z Belgii, • 8.900 zł 
+ VAT od faktury. Rawicz, tel. 0604/71-03-60.0602/30-11 -80 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 1, - 8.000 zl. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 2A. 1983 r. silnik C-330. przebieg 
70 mtg, nowa pompa wtryskowa, nowe siłowniki, stan b. do
bry, niska wieża, • 6.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-20-10 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 5 1. 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY STILL, 1982 r. dopuszczalna lad. 3000 
kg, kabina ogrzewana, wysokość masztu 350cm, regulowany 
rozstaw wideł (hydrauliczny), gazowy (propan-butan), praco
wał w zamkniętych pomieszczeniach, stan dobry, -15.000 zł. 
Prusice, tel. 071/312-62-99
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel silnik IFA, udźwig 6 ,31, 
wysokość podnoszenia 3,20 m, krótkie i długie widły, urzą
dzenie dźwigowe, stan b. dobry, - 17.000 zł. Węgliniec, tel. 
075/732-18-45,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. diesel silnik Multicara, udźwig 
1 1, wys. podnoszenia 3,20 m, stan b. dobry, - 6.000 zł. Węgli
niec. tel. 075/732-18-45,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1978 r. waga 2 1, 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 DFG-2002,1982 r.. V4, diesel, 
udźwig 2.250 kg, przebieg 3.900 mtg, wys. podnoszenia 3.2 
m, bliźniacze koła, aktualny przegląd, nowy lakier, sprowa
dzony z Niemiec w 2001 r., stan b. dobry - 8.200 zł + VAT. 
Żary, tel. 0602/69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1984 r„  diesel. 2 szt.. po re- 
moncie, udźwig 2.51 - 9.000 zł i drugi, udźwig 2 1 • 8.000 zł, po 
remoncie, techn. sprawne. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-14 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1989 r. waga 4.51, udźwig 2,5 
t, automatyczna skrzynia biegów, ramię składane w JŁ", stan 
b. dobry, silnik Mulficar, -12.000 zł + VAT„ tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96,0604/08-56-65 
WÓZEK WIDŁOWY ZREMB GLIWICE 2,5 tony, 3-4 sekcja, 
sinik Perkins po kapitalnym remoncie, • 12.000 zł. Przysiecz, 
tel. 077/464-44-15
ZAMIENIĘ KOPARKĘ DH 101,1990 r. silnik Uaza, gąsieni
cowa, do głębokich wykopów, poj. łyżki 1.6 m3 - 43.000 zł, na 
samochód osobowy, terenowy. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
ZAMIENIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-200,1980 r.. stan b. 
dobry • na ciągnik siodłowy, wyprod. po 93 r albo inne propo
zycje. Wrodaw, teł. 0602/71-08-06
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DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km. 2900 ccm. tur
bo D, na gwarancji do 06.2002 r.. serwisowany, bogate wy
posażenie, stan idealny - 50.000 zł + VAT. Namysłów, tel. 
0501/29-75-20
DAEWOO MUSSO, 1999 r., 48 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, katalizator, wspomaganie kier., ABS, rury przód i progi, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
DAIHATSU F120, 1983 r., 43 tyś. km, 2500 ccm, diesel, 
po remoncie, stan blacharki. silnika, układu napędowego i 
zawieszenia idealny, poszerzone nadkola, miejsce na wcią
garkę, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 0603/33-94-97 
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, TDi wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, zdejmowany dach, welur, zadba
ny, stan b. dobry, - 18.800 zł. Legnica, tel. 076/862-16-00. 
0601/99-31-09
DODGE DURANGO, 1999 r., 44 tys. km, 5200 ccm czar
ny, I właściciel, stan idealny, - 100.000 zł. Wrocław, tet. 
071/339-88-21 lub, 059/814-40-43 
FORD EXPLORER, 1995 r., 66 tys. km, 4000 ccm, V6 wi
śniowy metalic, w kraju od roku, kompletna dokumentacja, 
4x4, ABS, klimatyzacja, automatic, tempomat, alarm + pi
lot, kompletne el. wyposażenie, stan idealny, pilnie, - 65.000

zł lub zamienię na tańszy. Wądroże, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
FORD MAVERICK, 1994 r., 119 tys. km. 2700 cem, TDi 
grafitowy, 7-osobowy, alarm, klimatyzacja, kompletne el. 
wyposażenie, orurowany, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-40-07,071/364-45-15 po godz. 20,0601/77-67-26 
FORD MAVERICK, 1995 r.. 109 tys. km, 2700 ccm, diesel,
7-osobowy, wspomaganie kier., felgi i progi chromowane, 
orurowany, el. otw. szyby, atrakcyjny wygląd, osobowo-cię- 
żarowy, - 42.000 z ł. Syców, te l. 062/785-31-42, 
0601/25-58-26

GAZ 69 M, 1961 r., 71 tys. km, 2120 ccm, dolnozaworowy,
8-osobowy, 4x4, po remoncie kapitalnym, nowe opony te
renowe, tapicerka, plandeka, stan b. dobry, oryginał 100%, 
- 7.600 zł. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69.1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, napęd 4 x 
4, nowy silnik, opony i felgi, 50% zniżki OC, orurowana 
kabina + stelaż, plandeka, atrakcyjny wygląd, przegląd do
04.2002 r ,  8 osób + 500 kg + silnik i inne części gratis, w 
rozliczeniu może być koleba bud. D, Ursus C-360, dopł. do
4.000 zł, - 5.700 zł. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
ISUZU AMIGO, 1990 r., 80 tys. km, 2000 ccm^el. otw. 
szyberdach, centralny zamek, alarm, felgi alum, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/65-95-48 
ISUZU TROOPER, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm czer
wony, napęd 4x4, wspomaganie, centr. zamek, hak holow-
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niczy, orurowany, halogeny, 5-drzwiowy, 8-osobowy, •
11.000 zł. Bojadła, tel. 068/352-33-58
ISUZU TROOPER, 1991 r., 130 tys. km, 2800 ccm, TDI 
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, relingi 
dachowe, spoilery, progi, aluminiowe felgi, RM, CB-radio, 
atrakcyjny wygląd, - 25.900 zł lub zamienię na tańszy, do
10.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12
JEEP CHEROKEE. 1988 r., 250 tys. km, 4000 ccm, ben
zyna, szyberdach, centralny zamek, 4 x 4, wspomaganie 
kierownicy, instalacja gazowa, - 16.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/86-95-48
JEEP CHEROKEE, 1989/90 r.. 170 tys. km, 4000 ccm, ben
zyna, centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, klimatyzacja, 5-drzwiowy, 4x4, inst. gazowa, stan b. do
bry, -17.000 zł lub zamienię. Unikowice, tel. 077/431-71-52, 
0606/82-49-84
JEEP CHEROKEE 4 WD..1996 r., 115 tys. km. 2500 ccm, 
TD, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
intercooler, el. reguł, reflektory, skórzana kier., napinacze 
pasów gaz., serwo, welur, podłokietnik. RO Pioneer, gło
śniki w podsufitce, alarm alum. felgi 15", progi i nadkola

srebrne, relingi dachowe. - 57.000 zł, Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 4000 ccm. orurowa
ny, stan b. dobry, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
KIA SPORTAGE, 1999 r., 37 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
klimatyzacja, serwo, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szy
by, halogeny, orurowany, progi, reg. kierownica, hak, bez 
wypadku, z salonu, - 46.000 zł lub zamienię na Mercedesa 
220 CDi z 1997 r „  z dopłatą. Ostrzeszów, tel. 062/731-00-28 
wieczorem, 0603/91-67-70
LADA NIVA, 1984 r., 120 tys. km, 1300 ccm, szyberdach,
stan b. dobry, - 3.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-02
MERCEDES 230 ML, 1998 r., nieużywany w kraju, -110.000
zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/70-50-71
MERCEDES 320 ML. 1998 r., 60 tys. km, 3200 ccm. pełne
.wyposażenie, - 140.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel.
0601/78-57-72

MERCEDES ML 430, 1999r.,srebrny metalic, kupiony 
w salonie, automatic, el. otw. szyberdach, ABS, 4WD, wspo
maganie i reguł, kierownicy, centralny zamek+ pilot, hak. 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. reguł, i podgrz. fote
le, skórzana tapicerka, komputer, alarm, drewniane dodat
ki, klimatyzacja, poduszki pow.,światła ksenonowe, zmie
niacz CD , system BOSSĘ, szyby tylne i boczne ciemne 
oraz inne dodatki, pełny tuning firmy .BRABUS'- sprzedam. 
Tel. 0-605 307 840,0-605 586 660_________ OPP12555

MITSUBISHI L200,1999 r., 45 tys. km, 2500 ccm, TDi czar- 
no-srebrny, klimatyzacja, 2 poduszki pow., kompletne el. 
wyposażenie, aluminiowe felgi, ciężarowy, - 88.000 zł. Świd
nica. tel. 0604/09-25-86
MITSUBISHI PAJERO. 1986 r., 2300 ccm, TD, 4 x 4 ,  hak, 
radio, el. otw. szyberdach, sprowadzony w całości, stan 
idealny, - 19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-80-10 
MITSUBISHI PAJERO. 1986/87 r.. 2500 ccm, turbo E, tur
bo D wspomaganie kier., RO, hak, chromowane felgi, krót
ki. -13.000 zł. Legnica, tel. 076/856-30-24,0604/72-33-06 
MITSUBISHI PAJERO CABRIO, 1987 r.. 150 tyś. km, 2500 
ccm, turbo D czerwony, 4x4, hak, zarejestrowany jako cię
żarowo-osobowy, - 12.800 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-21-84

MITSUBISHI PAJERO, 1992 r.. 195 tys. km. 2500 ccm. 
TDI, krótki, orurowany, halogeny, dużo nowych części, stan 
b. dobry, - 33.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50. 
0601/79-85-09
MUSCEL M-461, 1972 r.. 10 tys. km, 2800 ccm. diesel, 
orurowany, koła 157225,6 halogenów, nowa plandeka, za
rejestrowany na 8 osób, RO, 50% zniżki PZU, garażowa
ny, - 4.800 zł. Ozimek, tel. 0603/79-22-66 
NISSAN TERRANO PICK-UP, KING CAB, 1991 r., 138 tys. 
km, 2500 ccm, diesel, 4 osoby + 1.100 kg, centralny za
mek, serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospo

ilerowany, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, za
dbany, - 26.500 zł lub zamienię. Trzebnica, woj. wrocław
skie, tel. 0601/70-18-61
NISSAN TERRANO II, 1999 r., 25 tys. km. 2700 ccm. TDI 
ciemnoniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, orurowany, 
automatic, stan b. dobry, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-96 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - A00428 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 173 tys. km, 2300 ccm, TDI, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i podgrzewane, cen
tralny zamek, alarm, orurowany,-hak, szyberdach, nowe 
opony, nowy akumulator, wspomaganie kier., rok w kraju, -
31.500 zł. „ te ł.  0503/30-81-57 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 151 tys. km, benzyna. 
5-drzwiowy, orurowany, szyberdach, aluminiowe felgi, -
25.200 zł lub zamiana na Audi 100 Avant, Mercedesa 124. 
Stronie ŚL, tel. 074/814-22-85 
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. 
065/520-96-91,0604/77-02-86 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r.. 147 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, inst. gazowa, centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, orurowany, ciemne 
szyby, zdejmowany dach, blokada skrzyni biegów, relingi 
dachowe, halogeny, stan idealny, - 34.800 zł łub zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 0601/71-40-64 
OPEL FRONTERA. 1995 r., 2000 ccm, atrakcyjny wygląd, 
zadbany, stan techn. b. dobry, • 36.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-70-37,0604/57-90-63 
OPEL FRONTERA, 1996 r., 106 tys. km, 2800 ccm. turbo 
D. Sport, 3-drzwiowy, napęd 4 x 4 ,  aluminiowe felgi, oryg. 
hak, orurowany, dodatkowe światła, el. reguł, lusterka, szy
by, centralny zamek, immobilizer - 42.900 zł. Świdnica, tel. 
074/640-56-07 pogodz.20
OPEL FRONTERA SPORT CABRIO. 1996 r.. 93 tys. km. 
2000 ccm, 16V niebieski metalic, aluminiowe felgi, RO, el. 
otwierane szyby, alarm, immobilizer, centralny zamek, pil
nie, - 38.000 z ł , do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53, 
0501/94-48-70 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -AC0227 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA, 1997 r., 44 tys. km. 2200 ccm, 16V, 
benzyna, długi, ospoilerowany, wyposażenie elektr. reg , 2 
poduszki pow., szyberdach, hak fabryczny, podgrzewane 
siedzenia, aluminiowe felgi, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-46-95.311-40-95.0602/49-54-29

OPEL FRONTERA. 1998 r.. 2500 ccm, TDS. - 50.000 zł. 
Porajów, gm. Bogatynia, tel. 075/773-82-17 
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm. 
16V 2 poduszki pow., wspomaganie kier., napęd 4x4, atrak
cyjny wygląd, - 47.500 zł. Głogów, tel. 076/834-64-66 po 
godz. 19,0501/62-27-65
SUZUKI VITARA, 1989 r., miękki dach, alarm. hak. -15.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/761-70-92,0603/23-51-60 
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm kompletna dokumen
tacja, oclony w całości, • 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/388-87-96,0601/56-57-30 
SUZUKI VITARA, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm turkuso
wy, pełne wyposażenie elektr., po tuningu, zadbany, stan
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Wrocław, te l. 0-603 393 956,071/315-12-97

b. dobry, klimatyzacja, alarm, immobilizer, - 38.000 zł. Lesz
no, tel. 0601/78-17-17
TARPAN HONKER, 1990 r., 69 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, 175 KM, w ciągłej eksploatacji, nadaje się do ciągnięcia 
przyczepy z końmi lub ciężkiej lawety, -11.500 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-80-44
TARPAN HONKER 4011,1990 r., 1600 ccm, benzyna 4x4,
9-osobowy, zarejestrowany, przegląd do kwietnia 2002 r; -
7.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/46-20-30 
TOYOTA LAND CRUISER, 1985 r., 161 tys. km, 2350 ccm, 
benzyna, inst. gazowa, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, nowe amorty
zatory, nowe hamulce, orurowany, hak, szerokie opony, 
model przejściowy, stan b. dobry, zarejestrowany do
06.2002 r, - 12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-15-57, 
0502/59-33-73
TOYOTA LAND CRUISER 4HJ 61, 1988 r., 300 tys. km. 
4000 ccm, turbo D, sprow. w całości, II właściciel, szerokie 
opony, el. przyciemniane szyby, halogeny, welurowa tapi

cerka, alarm, centralny zamek, hak, RM, CD, bez wypadku 
- 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-80-61 
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r., 2900 ccm, diesel. I 
właściciel, - 120.000 zł. Opole. tel. 077/421-41-70 
TOYOTA RAV4, 1994 r.. 100 tys. km. 2000 ccm zielony 
metalic, bez wypadku, szyberdach, wspomaganie kier., re
gulowana kierownica, poduszka pow., RM. immobilizer, 
rozkł. siedzenia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię na tań
szy, np. kombi, bus. van. Radłów, tel. 062/735-63-13 
TOYOTA RAV4, 1996 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V,
3-drzwiowy, 2 szyberdachy, el. otwierane szyby, el. reguł.

lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, 
regulowana kierownica, kompletna dokumentacja, - 42.000 
zł. Opole, tel. 0602/87-61-45
UAZ469 B, 1987 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzyna, oplan- 
dekowany, siedzenia VW Golfa, po remoncie, - 8.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/74-77-03 
UAŻ469 B, 1987 r. plastikowa nadbudówka, zarejestrowa
ny, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 362-14-10, 0601/56-23-64 
UAZ469 B, 1988 r., 33 tys. km, 2400 ccm, benzyna, Ca- 
brio, orurowany, • 6.100 zł lub zamienię na osobowy, do
10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65,0604/87-95-01 
UAZ 469 B. 1990 r., 35 tys. km, 2400 ccm, benzyna, inst. 
gazowa, hak, 7-osobowy, zadbany, stan idealny, - 9.000 zł 
lub zamienię na Ladę Nivę. Wrocław, tel. 071/351-39-08 
UAZ 452,1993 r.. 2445 ccm, po remonde blacharki, odno
wione wnętrze, nowe fotele, tapicerki, 5-osobowy, .kangu- 
rzyca", halogeny, ład. 800 kg, oszklony do połowy, ściana 
grodziowa, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/06-12-38

USZKODZONE
O  „A A A A  - ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAK

CYJNIE, CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ" 
-  po wypadku, ca łkow icie  rozbite, spalone, pła
cę gotów ką natychm iast, w łasny transport, fa 
chowe doradztwo, auta osobowe, dostawcze, 
jeepy, vany, najlepsze ceny, atyualne non-stop. 
Wrocław, tel. 0605/38-04-78 81012691

O  A.A.A.A. 0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to  nume
ry  telefonów, które  pozwolą Ci sprzedać auto 
całe lub po w ypadku. Natychm iastowa wypłata 
gotów ki, transpo rt gra tis  • w ystarczy zadzwo
nić. W rocław  81012721

ALFA ROME0 145,2000 r., 11 tys. km. 1400 ccm. 16V, TS. 
czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka gwa
rancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet spor
towy, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pęd numerem - 
A00498 www.autogielda.com.pl)

O  ALFA ROME0 146,1999 r., 6 tys. km , 1400 ccm, 
16V, srebrny metalic, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, wspom aganie, oryg. RO + CD, kupiony 
w  sa lo n ie , kp i. d oku m e n ta c ja , fa k tu ra  VAT, 
uszkodzony przód, -  24.000 zł. Żuraw iniec, tel. 
071/317-08-44,0607/40-10-88 80014181

ALFA ROME0164.1992 r.. 178 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, bordowy, pełne wyposażenie, alarm, do remontu, spraw
ny, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 0605/41-37-07 po godz. 19 
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, 
0601/70-76-45
AUDI AVANT, B 4.1994 r.. 114 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspom. kierownicy, hak, alum. felgi, 
alarm, el. otw. szyberdach, relingi, roleta bagażnika, cen
tralny zamek, lekko uszkodzony błotnik tylny, klapa, techn. 
sprawny, nie eksploatowany w Polsce, • 20.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/664-26-53.0603/55-83-41 
AUD1 100,1980 r. zdekompletowany, kpi. dokumentacja, - 
900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
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. 
0601/21-75-42
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, instala
cja gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
AUD1100 AVANT, 1989 r„  2200 ccm, srebrny, 4 x 4 , mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km. 2300 ccm. 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, 
w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, 
RO, centralny zamek, eł. reguł, szyby, welur, wspomaganie, 
szyberdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie. -
16.500 zł. Wrodaw. tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100 C 4 ,1993 r., 2600 ccm, czarny, pełna opcja, styli
zowany na A6, przetarta lewa strona, - 17.900 zł. Wrodaw, 
tel. 0606/46-71-79
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, aktualny 
przegląd, bez wypadku, -1.200 zł lub zamienię na przycze
pę bagażową, bez rejestracji. Młyńsko, gm. Gryfów Śl., tel. 
0601/57-22-41^
AUDI 80 GT, 1985/86 r., 143 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, kpi. dokumentacja, faktura zakupu, przegląd do
03.2002 r., model przejściowy, lekko uszkodzony tył. stan b. 
dobry, - 5.350 zł. Wrodaw. tel. 071/372-95-45.0606/21-01-20 
AUDI 80, 1987 r., 2300 ccm, benzyna kpi. dokumentacja, 
zarejestrowany, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 0502/14-10-51 
AUDI 80 B 3,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy melalic, 
lekko uszkodzony, silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. doku
mentacja, - 5.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/21-75-42 
AUDI 80.1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy meta
lic, uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 5.800 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-87-60
AUDI 80 B 3 ,1988 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, dem- 
noczerwony, RM, szyberdach, mocno uszkodz. prawy tył,

>>KWA-PIO<< 0P983204
53-324 Wrocław, ul. Hallera 40a 
tel./fax 332-45-51, tel. 071/338-24-03, pn.-pt 9“ -16" 

oferuje części zamienne 
LUBLIN - UAZ 469B - NYSA - ŻUK 

TARPAN HONKER - LADA NIVA
USŁUGA TRANSPORTOWA 1.5 TONY

K U P IE~ A U T O SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ  
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techn. sprawny < 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-25-13 po 
godz. 17,0603/44-65-17
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebieski, 
uszkodzony błotnik i zderzak, techn. sprawny, • 10.900 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
AUDI 80, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, biały, uszkodzony 
tylny zderzak i światło, „na chodzie', wspomaganie, szyber
dach, alarm, - 8.600 zl. Nysa, tel. 0606/37-81-43 
AUDI 80 B 4 ,1995 r.. 125 tys. km, zielony, KOMBI, uszko
dzona prawa strona, techn. sprawny, • 18.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
AUDI A4, 1995 r., 78 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, lekko uszko-

wych i części, sprawny, - 4.300 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/76-12-96
BMW 524 TD, 1988 r., 2400 ccm, turbo D, granatowy meta
lic, do polakierowania prawy błotnik i maska, na chodzie, 
kpi. dokumentacja, stan silnika bardzo dobry, • 10.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
BMW 525L i, 1987 r., 2500 ccm, benzyna kupiony z urzędu 
celnbgo, zdekompletowany, polski numer nadwozia, - 4.000 
zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
BMW 525,1991 r., 190 tys. km, niebieski metalic, stan b. 
dobry, bogate wyposażenie, uszkodzony tył, techn. spraw- 
ny. Świdnica, tel. 074/853-11-24,074/832-42-34 (praca) 
BMW 530,1989 r., 178 tys. km, 3000 ccm, benzyna, grana
towy metalic, wspomaganie i regulcja kierownicy, ABS, kom-
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dzony przód, - 34.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Wro
cław, tel. 0604/24-13-73
AUDI A4,1998 r., 96 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebrny, skó
rzana tapicerka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, ABS, 
lekko uszkodzona maska silnika • 13.500 DEM + cło. Wro
cław, tel. 071/364-21-96
AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błot
nik lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), 
niski 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. Wro
cław. tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6, 2000 r., 1900 ccm, TDi, czarny, pełne wyposaże
nie - 3.300 DEM. Legnica, tel. 0603/30-48-23 

O AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, po pożarze i całko
wicie rozbite, osobowe, terenowe, dostawcze, 
ciężarowe I vany. Jeżeli posiadasz takie auto 
dzwoń!!! Zero formalności, dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! NAJLEPSZE CENY!!! Fachowa i. dyskret
na obsługa,, GOTÓWKA NATYCHMIAST, ZA
WSZE AKTUALNE!!!, te |. 0601/70-76-45, 
0601/78-82-84 (non stop) 81012221 

O AUTO HANDEL „PALCARS” AUTO SCHROTT - 
sprzedaż! skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 
aut uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! 
Kupujący nie płaci podatku od kupna. Zapew
niamy tani transport na terenie całego kraju. 
Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ 
| SKUP AUT. Wrocław, ul. Swojczycka 99, tel. 
071/348-34-78 (fax, w g. 8-17.30), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81012231

BMW 316,1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, biały, wymaga 
napraw, kpi. dokumentacja, brak przeglądu techn. -1.500 
zł. 66-010 Nowogród-Bobrzański, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/74-43-03
BMW 316 E-30, 1983 r., 1800 ccm, benzyna 2-drzwiowy, 
ważny przegląd, rozbity przód, - 2.400 zł. Pyrzyce, tel. 
0609/49-52-10
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, żółty, uszkodzony tył, jna 
chodzie', alarm, centralny zamek, ospoilerowany, obniżony,
- 5.800 zł. Nowa Sól. tel. 0502/15-44-62.0503/30-93-29 
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., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, katalizator, szyberdach, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, centralny zamek, w kraju od 2 
dni, przetarty prawy bok, w pełni sprawny, • 17.300 zł lub 
zamienię. Bralin, tel. 062/581-04-18.0606/34-66-37 
BMW 318,1981 r.. 1800 ccm, wtrysk kompletnie zniszczo
ny, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81.0606/70-96-54- 
BMW 320 E -36,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, lekko uszkodzony, na białych tablicach, alum. felgi, 
obniżony, sportowa kierownica, wydech i zawieszenie, ciem
ne szyby, ospoijerowany - 8.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/171-28-03-56
BMW 323 E-30, 1983/84 r., 140 tys. km. złoty metalic.
3-drzwiowy, szyberdach, ei. reg. lusterka, do poprawek,
sprawny - 3.700 zł iub zamienię, może być uszkodzony.
Wałbrzych, tel. 074/848-11*28,0605/74-7341
BMW 325 TDS, 1994 r., srebrny metalic, automatic, skóra,
poduszka powietrzna, pełne wyp. elektr., klimatyzacja, alum.
felgi, stylizowany na model „M”, lekko uszkodzony, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej, - 35.000 zł. Kuczków, te l . ,
062/741-86-77,0603/07-95-52
BMW 518 KOMBI. 1994 r.. 120 tys. km. 1800 ccm, bordowy
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puter pokładowy, instalacja gazowa, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, podgrzewane lusterka, fotele przednie i spryskiwa- 
cze, centralny zamek, automatic, serwisowany, sprawny, -
12.800 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-96 
BMW 730 i E -38,1995 r., 130 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
V6, czarny metalic, climatronic, skórzana tapicerka, ABS, 
alum. felgi, automatic, pełne wyposażenie (także eł.), lekko 
uszkodzony, w pełni sprawny, • 52.000 zł lub zamienię. Sy
ców. tel. 0606/34-66-37,0601/83-83-70 
BMW E-30,1985 r. po wypadku, mocno uszkodzony, spalo
ny. Wrocław, tel. 0608/59-03-72 
CHRYSLER SARATOGA, 1990 r.. 70 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, czarny, lekko uszkodzona lampa, atrapa i maska, 
el. reg. lusterka i szyby, alarm, Mul-T-Lock, hak, RO, stan 
dobry, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0604/35-87-80

DAF 400 BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel częściowo spalo
ny, • 5.000 zł. Munisko, tel. 043/841-96-87 
DAIHATSU-CHARADE G-30,1983/86 r.. 993 ccm, diesel 3 
szt., 3 i 5-drzwiowe, 5-biegowe, do poprawek mechanicz- 
no-blacharskich + części • 2.000-4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65
FIAT 125p, 1985 r., 23 tys. km, 1500 ccm, kolor szary, uszko
dzony tylny lewy bok, tech. sprawny, welurowe fotele, spo
iler, błotniki ocynkowane, nowy rozrusznik, alternator, ha
mulce, chłodnica Poloneza, atrakcyjny wygląd, zarejestro
wany, - 500 zł jub zamienię na konsolę Sony Playstation. 
Chojnów, tel. 0607/13-83-08
FIAT 126p. granatowy, brak I biegu, stan dobry, • 1.500 zł. 
Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 0604/14-89-56 
FIAT 126p, 1979 r. do remontu, stan silnika dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p PF, 1983/90 r.,-60 tys. km, 600 ccm, niebieski, 
uszkodzony silnik, przegląd do 03.2002 r, • 450 zł. Wrocław, 
tel*. 071/363-18-65,0605/24-24-59 
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, turkusowy, stan dobry, lotni
cze fotele, nowy akumulator, alternator, RO, pokrowce, po 
remoncie blacharki, uszkodzona skrzynia biegów, - 550 zł 
lub zamienię na Poloneza. Wałbrzych, tel. 0609/48-87-76 
FIAT 126p SKŁADAK (1992 R.), 1984 r.. 27 tys. km, 650 
ccm, biały, alternator, rozrusznik z elektromagnesem, sze- 

' roka deska rozdz., 2 nowć opony, akumulator na gwarancji, 
RM, lotnicze fotele, lekko uszkodzony przód, * 500 zł. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm zarejestrowany, ważny prze
gląd, uderzony w tylny prawy róg, silnik cały, • 350 zł. Gło
gów, tel. 0608/04-53-46
FIAT 126p, 1988 r., 85 tys. km, 650 ccm, koior groszkowy, 
uszkodzony przód, prawy błotnik i pas przedni, reszta bla
charki w stanie idealnym, - 850 zł. Olszyna, tel. 075/721-27-92 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, uszkodzony tył, do wymiany 
belka tylna, klapa, błotnik tylny prawy, + części, • 800 zł. 
Oleśnica, woj. wrocławskie, tei. 0600/35-36-53 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, lotnicze 
fotele, uszkodzona przednia, prawa strona (róg), • 1.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-29-59,0504/93-46-55
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metalic, uszkodzona lewa strona, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/22-18-33
BMW 520 i, 1989 r„  2000 ccm, benzyna, szary metalic, in
stalacja gazowa, ,na chodzie', uszkodzony, -12.500 zł. Ko
nin. tel. 063/241-31-30,0608/31-86-98 
BMW 523 KOMBI, 1999 r., 38 tys. km, 2500 ccm, 24V. czar
ny, pełne wyposażenie, uszkodzony przód, • 78.000 zł. Lu
bin. tel. 0605/13-32-44
BMW 524.1985 r., 184 tys. km. 2400 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ABS, centralny za
mek, automatic, alum. felgi, el. otw. szyberdach, zadbany, 
serwisowany w BMW Stando, dodatkowy zestaw kół zimo-
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CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązcwe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN JUMPY, 1997 r., 45 tys. km, 1905 ccm, diesel, 
czerwony metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, 
uszkodzony przód i lewa strona, sprawny, 8-osobowy, zdję
cia do wglądu - 7.500 DEM + cło. Wałbrzych, tel. 
0606/34-56-64
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, za
rejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, numery nadwo
zia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), -
4.100 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 2100 ccm, TD, 
srebrny, po wypadku, uszkodzony przód, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, na numerach niemieckich, - 12.000 zł. 
Wrocław. teL 071/341-63-14,0601/78-33-66 
CITROEN XSARA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, lekko 
uszkodzony przód, • 18.500 zł. Konin, tei. 063/241-31-30, 
0608/31-86-98
CITROEN XSARA COMBI. 1999 r., 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, kpi. 
dokumentacja, po dachowaniu, • 15.800 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zareje
strowany, .twardy” dowód, kpi. dokumentacja, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42.0601/70-17-36 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r.. 49 tys. km, 1500 ccm. 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbi
te 2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I wła
ściciel, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka śerwisowa, aktualny prze
gląd, .twardy' dowód rejestr. - 7.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36,071/348-26-11 
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, mocno poobijany, kupiony w salonie w kraju, - 6.900. 
zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
DAEWOO U N O S  SX, 1998/99 r.. 1600 ccm. wtrysk. 16V 
instal. gazowa, uszkodzony lewy przód, I rejestracja w 1999 

. r., homologacja na ciężarowo • osobowy, 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek i inne do
datki, kupiony w Polsce, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, 
możl. faktura VAT, -10.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
O DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 1600 ccm, 16V, 

srebrny metalic, mocno uszkodzony przód, •
6.800 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 81012921

DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po da
chowaniu, .jeżdżący., geometria zachowana, na gwaran
cji, I właścicie l w kraju, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/20-79-37 -
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r., 1500 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elek
tryczne, welurowa tapicerka, centralny zamek, uszkodzony 
przód (prawa strona), silnik dobry, z salonu, zarejestrowany,
- 7.000 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 NUBIRA KOMBI, 1998 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
DOHC, ciemnogranatowy, uszkodzony (po zderzeniu z drze
wem), klimatyzacja, inst. gazowa, inne dodatki. Wałbrzych, 
tel. 0601/55-21-23
DAEWOO TICO, 1996 r., 800 ccm; biały, uszkodzony przód,
- 6.000 zł. Konin, tel. 063/241-31-30,0608/31-86-98 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 27 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, groszkowy metalic, z salonu, uszkodzony przód (lewa 
strona), zarejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
DAEWOO TICO, 2000 r., 3 tys. km, zielony, po wypadku, •
6.000 zł. Wrocław, tel. 781-96-18 po 20

KUPIĘ AUTO 
PO WYPADKU 
0608 44-92-76

FIAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, szary, lekko uszko
dzony tył, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989 r. po kradzieży, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-65-44.0502/96-51-22 
FIAT 126p, 1990 r. rozbity, - 100 zł. Bielawa, tel. 
0603/42-16-62
FIAT 126p, 1991 r„ 45 tys. km, 652 ccm, granatowy, uszkodz. 
• 1.200 zł. Kraszewice, gm. Ostrzeszów, tel. 0503/65-65-58 
FIAT 126p, 1997 r.. 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony tył, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0605/54-13-66 
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
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FIAT PUNTO II ELX, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, za
rejestrowany, lekko uszkodzony zderzak, sprawny, - 26.900 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-46 
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel bez silnika. -1.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny meta
lic, zadbany, na białych tablicach, stan techn. idealny, • 1.900 
zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, niebieski metalic, uszkodzo
ny przód, - 3.200 zl. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/97-31-96
FIAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, uszkodzony 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 
tylna kanapa, pełna tylna klapa, do poprawek blacharsko-la- 
kierniczych, - 3.550 zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35, 
0604/14-19-10
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, tei. 
071/348-26-11,0601/70-17-36 
FIAT UNO 45,1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, przód uszkodzony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, z salonu, 
zarejestrowany, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/38-13-73, 
0604/52-02-23
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, silnik cały, mocno uszkodzona stro
na kierowcy, - 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, kpł. dokumentacja, - 7.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
FORD AEROSTAR, 1988 r „  3000 ccm całkowice zniszczo
ny, pełna dokumentacja, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/50-42-03
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na-kołach, zareje
strowana w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm kpi. dokumentacja, ak
tualny przegląd, mocno rozbity, - 800 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/32-24-88
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny/waż
ny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, sprawny, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, pierścienie w silniku do wymiany, stan dobry, 
zadbany, • 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, silnik cały, 
uszkodzony lewy przód, - 3.600 zł. O leśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
FORD ESCORT, 1986 r., 1400 ccm, srebrny metalic, lekko 
uszkodzony, - 4.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-04-15, 
0502/85-75-80
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FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km. 1900 ccm. TD wspo
maganie, ei. otw. szyby, ei. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupu
jący 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, uszkodzo
ny przód. - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 70 tys. km, 899 ccm, biały, 
przerysowany prawy bok, stan idealny, • 10.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/87-93-90
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 27 tys. km. 700 ccm, benzy
na, czerwony, uszkodzony lewy bok, silnik i skrzynia biegów 
dobre, zarejestrowany w kraju, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 49 tys. km, 704 ccm, niebie
ski metalic, I właściciel, wgnieciony tylny lewy błotnik, tylne 
szyby uchylane, szyby atermiczne, zegar, 2 zabezpiecze
nia, dzielone tylne siedzenia, 2 opony zimowe, serwisowa
ny, -12.000 zł. Grobla, woj. legnickie, tel. 0601/59-19-06 
FIAT CROMA, 1992 r., niebieski, uszkodzony dach i bok, •
6.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30,0608/31-86-98 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały. .Maxi*. brak 
przeglądu, do małych poprawek, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 8.800 zł. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po 
godz. 18,0603/43-68-28
FIAT DUCATO, 1993 r., 1900 ccm, TDi, bordowy, uszkodzo
ny przód, • 9.500 zł. Konin. tel. 063/241-31-30.0608/31-86-98 
FIAT FIORINO, 1992 r., 60 tys. km. 1100 ccm, wtrysk, biały, 
stan b. dobry, podwyższony, ład. 500 kg, lekko uszkodzony 
tylny narożnik (koło lampy),.- 5.200 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-06-51,0601/87-43-67 
FIAT MAREA SX, 1997 r., 1600 ccm, 16V. wrzosowy meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, alarm, lekko 
uszkodzony przód, poduszka pow., z salonu, .na chodzie',;
17.900 zł lub zamienię na tańszy samochód. Opole, tel. 
0604/65-15-75
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna 16V instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek * 
pilot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO. 1995 r.. 106 tys. km. 1700 ccm, turbo D. czar
ny, uszkodz., wspomaganie, immobilizer, centralny zamek, 
napinacze pasów, zadbany, uszkodz. tylny błotnik, techn. 
sprawny - 15.500 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-88 
FIAT PUNTO, 1995 r., bordowy, lekko uszkodzony przód, -
13.000 zł. Konin, tel. 063/241-31-30,0608/31-86-98 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm, czarny, 3-drzwiowy, lekko 
uszkodzony, -11.800 zł. Krotoszyn, tel. 0602/87-63-67 
FIAT PUNTO, 1999 r., niebieski, lekko uszkodzony tył, .na 
chodzie ', - 15.000 zł. Konin, tel, 063/241-31-30, 
0608/31-86-98

FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel po wypadku, -
3.500 zł. Trójca, gm. Zgorzelec, tel. 0607/56-93-10 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, lekko uszko
dzony tył, sprawny, - 6.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 
0608/31-86-98
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
mocno uszkodzony przód, - 3.400 zł. Konin, tel. 
063/241-31-30.0608/31-86-98 
FORD ESCORT. 1989 r.. 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik. - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, stan idealny -
1.500 DEM. Jawor, tel. 0049/17-34-25-18-62 Niemcy, 
0607/39-08-51

noniebieski metalic, ks. śerwisowa, 5-drzwiowy,Jpoda^ka' 
powietrzna, ABS, wspomaganie, eh jjfw .^ y s y /  cBnffalny 
zamek, lekko uszkodzony, .na chodzie-^upujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 18.800 zł. Odolanów, tel. 06-2/733-30-51 
w godz.-9-17r0601/53-46-55 .
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, tel. 0603/30-48-23 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, 
ZETEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-osobo
wy, model Bolero 2, uszkodzony lewy bok, kupiony w salo
nie, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. 
reg. fotele, centralny zamek, książka serwisowa, alarm, ha
logeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -19.900 z ł , 
możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
FORD FIESTA, 1986 r., 146 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
kolor stalowy metalic, kupiony w urzędzie celnym, aktualny 
przegląd, do wymiany błotniki przednie, stan silnika i podze
społów b. dobry, - 3.400 zł. Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-39-51 po godz. 18
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, -
6.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km. 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 17.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 .
FORD FOCUS. 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie
ski, uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec -11.000 DEM 
♦ cło. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
FORD GRANADA KOMBI. 1978/82 r.. 2300 ccm uszkodzo
ny lewy przód, stan silnika dobry • 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-46-61
FORD KA, 1998 r., 60 tys. km, 1300 ccm, fioletowy metalic, 
po wypadku, - 13.800 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61, 
0601/63-72-04
FORD MAVERICK, 1997 r., 78 tys. km, 2700 ccm, TDi, gra
natowy metalic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, cen
tralny zamek ♦ pilot, ałarm, alum. felgi, lekko uszkodzony. 
100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
42.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FORD MONDEO, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
Uszkodzona uszczelka pod głowicą, stan b. dobry - 4.000 
DEM lub na gotowo -16.000 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51 
FORD MONDEO, 1993 r., 160 tys. km. 1600 ccm. 16V, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach i inne, lekko uszkodzony przód, .na 
chodzie', do sprowadzenia, • 15.000 zł. Legnica, teł. 
0601/84-47-45
FORD MONDEO KOMBI, 19951. 120 tys. km, 1800 ccm. 
turbo D. bordowy, ABS,-centralny zamek, wspomaganie. 2 
poduszki powietizne, lekko uszkodzony błotnik przedni pra
wy, do sprowadzenia z Niemiec - 6.000 DEM lub na gotowo 
- 20.000 zł. Jawor, tel. 0607/39-08*1 
FORD MONDEO, 1995 r.. 1800 ccm, 16V, Zetec, perłowo- 
grafitowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, halogeny, wspomaganie, radio, serwisowany, na bia
łych tablicach, uszkodzona automatyczna skrzynia biegów, 
koszt naprawy 3.000 zł, - 4.500 z l Lubin, tel. 0607/21-96-97 
FORD MONDEO, 1995 r., 85 t/s. km, 1800 ccm, 16V, fiole- 
towoperłowy, 2 poduszki powieirzne, ABS. szyberdach, peł
ne wyp, elektr., pełna dokumen'acia, .twardy dpwód*Luszko- 
dzony przód, koszt naprawy ok 4.000 zł, -11.200 zł lub za
miana. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/739-13-05. 
0603/45-58-90
FORD MONDEO, 1995/97 r.. 137 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, śliwkowy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, sprow. w 1998 r. po stłucz
ce z Niemiec (zdjęcia), użytkowany od 1997 r., 5-drzwiowy -
22.500 zł. Wrocław, tel. 071/337-15-96 po godz.17, 
0602/27-45-76
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie, poduszka 
pow., uszkodzona tylna klapa, dó sprowadzenia, • 21.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-33-42
FORD PROBE, 1991 r.. 2200 ccm, benzyna, czarny, i drugi 
na części, - 6.000 zł. Wiechlice, tel. 068/376-70-31 
FORD PROBE, 1993 r., 2400 ccm, 24V, zielony metalic, do 
poprawek lakierniczych, nowy model • 10.000 zł + cło. Świd
nica, tel. 074/853-80-77
FORD SCORPIO, 1991 r.. 2000 ccm. DOHC, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, inst. gazo
wa, lekko uszkodzny, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/329-25-01. 
0602/37-40-86
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafito
wy metalic, lekko poobijany, zadbany, wykończenia w drew-
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nie, 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, skóra, lekko uszkodzony przód, na chodzie, 
- 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD SCORPIO TDS, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, granato
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, klimatyzacja, zestaw głośnomówiący, 
ABS, zintegrowane radio, lekko uszkodzina maska i lampa, 
na chodzie - koszt naprawy ok. 2000 zł, - 24.200 zł. Wro
cław. tel. 071/372-87-60
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, niebieski, brak lampy 
przedniej, brudny, zniszczony, inst. gazowa, 3-drzwiowy,
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FORD ESCORT Ghia. 199̂ 1 r., 166 tys. km. 1600 ccm, EFi, 
szary metalic, centr. zamek, el. reg. reflektory i lusterka, 
szyberdach, podgrz. przednia i tylna szyba, 5-drzwiówy, 
welurowa tapicerka, uszkodzony przedni błotnik, 3-drzwio
wy, - 10.900 zł lub zamienię na VW Golfa, diesla. Chojnów, 
tel. 076/819-11-48
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, .twardy' dowód rejestracyj
ny, przegląd do 02.2002 r, - 4.900 z ł , do uzgod.. Wrocław,'  
tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, 
EFI, wtrysk, biały, wspomaganie, lekko uszkodzony lewy 
przód i prawy bok, do lakierowania, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/339-26-98
FORD ESCORT. 1991/92 r.. 1600 ccm. EFI. kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Nie
miec, lekko uszkodzony, - 10.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
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, 1994 r., 1600 ccm, 16V, biały, białe zegary, 
5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, alum. feigi, szyberdach, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 10.000 zł. 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 COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km. 1800 ccm. TDi. ciem-
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przegląd, polska dokumentacja, - 1.700 zl. Łazany, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22 
FORD SIERRA. 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, - 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, .na chodzie', spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42,071/348-26-11 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, biały, 3-drzwiowy, zare-
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naczep stalowych i aluminium. 
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4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, 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, sprowa
dzony w całości, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. otw. 
szyby (4), el. reg. lusterka, reflektory, welur, centralny za
mek, wspomaganie, el. reguł, fotele, kpi. dokumentacja, -
6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84.071/348-34-78 
HONDA ACCORD. 1994 r.. 2000 ccm, niebieska, benzyna 
bezołowiowa, mocno zdekompletowana, po kradzieży, do
kumentacja polska, karoseria nie uszkodzona, 8.600 zł. 
Jawor. tel. 0607/41-62-53
HONDA CMC, 1994 r., 100 tys. km. 1500 ccm, 16V, niebie
ski metalic, uszkodzony przód, .na chodzie', kpi. dokumen
tacja, -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 z ł , 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA CRX, 1985 r., czerwony, alum. felgi 15", przegląd 
do 2002 r, • 3.000 zł. Nysa. tel. 077/431-98-06 
HYUNDAI H100. 1998 r.. 44 tys. km, 2300 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, pełne wyposażenie el., 2 poduszki po
wietrzne, klimatyzacja, 7-osobowy, obracane fotele, po da-
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lot, hak, spoiler tylny, kpi. dokumentacja, lekko rozbity lewy 
przód i drzwi, - 15.000 zł. Lubin, tel. 076/844-86-92 lub, 
0606/48-69-61
MERCEDES 200123,1979/80 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 200 123 D, 1985 r., szary metalic, do wymiany 
pierścienie, szyberdach, wspomaganie kier., kpi. celna do
kumentacja, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0509/52-74-41 
MERCEDES 200124 E, 1993 r., czarny metalic, lekko uszko
dzony przód, silnik od C-klasy, automatic, cena - 9.300 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/17-36-54-53-52 rozmawiam po polsku 
MERCEDES 207,1978 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 207, 1980 r„  2400 ccm, diesel przedłużony, 
podwyższony, uszkodzone panewki, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-23,0609/20-08-64 
MERCEDES 210 W, 1996 r., 2200 ccm, turbo D pełne wypo
sażenie oprócz skóry, uszkodzony przedni zderzak, spraw
ny technicznie • 16.900 DEM + cło. Jelenia Góra, teł. 
075/762-11-67

O  MERCEDES 220 C, 1997 r., 2200 ccm, diesel k li
matyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne i inne 
dodatki, nowy model, lekko uszkodzony, pom oc
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jestrowany w Polsce, lekko uszkodzony prawy tył, sprawny 
technicznie, -  3.500 zł. Nowogród Bobrzański, woj. zielono
górskie, tel. 0602/50-13-69
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, biały, zarejestrowany 
(.twardy dowód"), pełna dokumentacja, silnik .na chodzie', 
szyberdach, hak, - 2.000 zł. Opole, tel. 0601/40-11-86 
FORD SIERRA, 1986 r„  120 tys. km, 2300 ccm, biały, uszko
dzona uszczelka pod głowicą, zarejestrowany do 08.2002 r,
- 3.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-26-93 
FORD SIERRA, 1989/96 r., 2000 ccm, benzyna uszkodzony 
tył, - 3.000 zł. Rudna. tel. 076/846-47-28 
FORD SIERRA SEDAN. 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC, czerwony, lekko uszkodzony lewy tył (błotnik, pas 
tylny), w ciągłej eksploatacji, zadbany, wspomaganie, cen
tralny zamek, szyberdach, alarm, I właściciel, kpi. dokumen
tacja. - 4.600 zł. Biała Nyska. te l. 0604/87-77-67. 
077/435-68-12
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, wtrysk. CLX, 
mocno uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył,'' 
ciemne szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowa
ny, 2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.300 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
FORD TAUNUS po spaleniu. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, benzyna, czarny, welu-

chowaniu, - 23.000 zł. Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 
077/431-30-67
HYUNDAI SONATA, 1996 r., 2000 cćm, 16V, srebrny meta
lic, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, nowy model, lekko 
uszkodzone drzwi, -13.800 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38, 
0606/22-38-79
ISUZU MIDI, 1994 r., 145 tys. km. 2200 ccm. diesel, biały, 
uszkodzony, zarejestrowany, faktura VAT, - 7.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-32-10,0601/59-12-38 
IVECO 35-10. 1994 r., 180 tys. km. 2500 ccm. TD. biały, 
bliźniacze koła, podwyższony, przedłużony, nowe sprzęgło, 
lekko uszkodzony tylny narożnik. 100% sprawny, - 28.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/28-70-82 
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, V8, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie 
oprócz nawigacji, uszkodzony przód, • 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, 
uszkodzony, - 100.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/529-71-78,0603/84-64-66 
JEEP WRANGLER CABRIO, 1995 r.. 170 tys. km, 2500 ccm. 
czarny, lekko uszkodzony błotnik i zderzak, techn. sprawny,

w  sprow adzeniu  i fo rm a lno śc ia ch  ce lnych , -
41.700 z ł (z c łem  i tra nsp o rtem ). L ub in , tel. 
076/840-89-26,0601/86-19-32 84018341

MERCEDES 230 123 E, 1984 r. instalacja gazowa, szyber
dach, centralny zamek, silnik nowego typu, do remontu bla
charki, silnika, kpi. polska dokumentacja celna, eksploato
wany jako taxi, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 230 124,1987 r., 197 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, biały, ABS, el. otwierany szyberdach, ASR, Nivo, nowe 
opony letnie, uszk. silnik, zadbany, kompletna dokumenta
cja, RO z RDS, faktura VAT, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/85-76-99
MERCEDES 240 123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel zareje
strowany w kraju, mocno rozbity, - 2.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/722-65-10,0602/87-22-35 
MERCEDES 250 124 W. 1991 r.. 2500 ccm, TD, brązowy 
metalic, ABS, el. otw: szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centralny zamek + pilot, alum. felgi, bardzo lekko uszkodzo
ny, .na chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
sprowadzony na nowych warunkach, - 27.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
MERCEDES 250 ELEGANCE, 1996 r., 102 tys. km. 2500 
ccm, granatowy metalic, TDi, klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, pełne wyposażenie elektr., EDC, klucz na pod
czerwień, uszkodzony, .na chodzie", - 37.000 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
MERCEDES 300 124 KOMBI, 1986 r., 270 tys. km, 3000 
ccm, benzyna, zielony metalic, automatic, szeroka listwa, 
ABS, ESO, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,

MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991/96 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, uszkodzony, po dachowaniu, 
silnik i skrzynia biegów dobre, zarejestrowany, - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
NISSAN ALMERA, 1998 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, uszko
dzone szyby, lampy, poobijany, .na chodzie", • 15.500 zł (za
pewniam części). Legnica, tel. 06Q4/40-56-33,0601/84-68-26 
NISSAN CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, kupiony z urzędu celnego, z prawem do rejestracji, -
1.000 zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. 
felgi, ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. 
reg. lusterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja. - 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, diesel automatic, po 
źle przeprowadzonym remoncie blacharki, stan silnika i skrzy
ni biegów idealny, kpi. dokumentacja, • 3.990 zł. Wrocław, 
tel. 0601/77-87-40
NISSAN SUNNY, 1989 r., 130 tys. km, 1400 ccm, kolor gra
fitowy, 5-drzwiowy, uszkodzony silnik, - 4.800 zł. Wrocław, 
tel. 0501/75-28-11
OPEL AGILA, 2000 r., 1200 ccm, niebieski metalic, wspo
maganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, .na chodzie", 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.000 zl. 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 remoncie, techn. spraw
ny, .na chodzie", oryginalny lakier, blacharka do drobnych, 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.100 z ł , do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, 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 mocnym wypadku, silnik i skrzynia biegów dobre, zareje
strowany w kraju, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centr. zamek, sprowadzony na ko
łach, kpi. dokumentacja, koszt naprawy ok. 1.000 zł, -15.700 - 
zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko
dzony, po dachowaniu, r 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL ASTRA A KOMBI, 1998 r., 50 tys.' km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, I właściciel, klimatyzacja, lekko uszko
dzony, na białych tablicach • 8.000 DEM. Sulików, tel. 
075/775-58-22
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 53 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, podgrz. siedzenia, uszkodzony błot
nik, zderzak, do sprowadzenia, - 35.000 zł. Lubań, tel. 
075/646-47-15,0606/11-35-80- 
OPEL ASTRA CLASSIC. 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, kupiony w salonie, ABS, centralny zamek, wspo
maganie, 2 poduszki pow., lekko uszkodzona lewa strona, -
20.800 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0605/72-56-22 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 9 tys. km, 2000 ccm, DTL, srebr
ny, 4 poduszki pow., 5-drzwiowy. pełne wyposażenie oprócz 
skóry, lekko uszkodzony, • 42.800 z ł , kupujący zwolniony z 
opł. skarbowej. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61
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dowód, przegląd. - 3.700 zł. Świdnica, tel. 074/858-99-67 
0606/12-99-22
OPELKADETTJ<OMBI, 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 me
talic, do lakierowania bok i maska, techn. sprawny, zarej& 
strowany, hak, długi, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości 
atrakc. wygląd, - 26.500 zł lub zamienię. Paczków, tel 
077/431-61-91,0606/99-56-29 
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur 
bodiesel intercooler,, centralny zamek, el. lusterka, wspo
maganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, zadbane 
wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm 
wtrysk technicznie sprawny, do małych napraw, zaniedbany 
- 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 131 tys. km, 1600 ccm, benzy 
na, metalic, po wypadku, kompl. dokumentacja, zarejestro
wany, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0603/41 -85-89 
OPEL OMEGA KOMBI. 1992 r.. 140 tys. km, 2000 ccm 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, relingi dachowe, kli
matyzacja, wszystkie elektr. dodatki, oryg. hak, welurowa 
tapicerka, automatic, skórzana kierownica, kpi. kół zimowych, 
komputer, alarm, centralny zamek, kpi/dokumentacja, techn 
sprawny, przerysowany przód, r 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/98-40-89
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, po 
dachowaniu, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2000 ccm, brązowy, uszkodzony 
bok, - 7!500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30,0608/31-86-98 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, 16V, niebieski, uszko
dzona prawa strona, - 18.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/31-97-06,0604/97-06-97 
OPEL OMEGA, 2000 r., 25 tys. km, 3000 ccm, V6 210 KM, 
granatowy metalic, automatic, 6 poduszek powietrznych, 
ksenonowe lampy, klimatyzacja, komputer, pełne wyposa
żenie elektryczne, radioodtwarzacz + CD, drewno, auto w 
kraju, cło opłacone, uszkodzony lewy przód, - 58.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/81-88-53
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, 
uszkodzony wentylator i pompa wodna. Wrocław, tel. 
0603/47-22-46
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm,' benzyna, czerwony, 
mocno uszkodzony przód, - 5.200 zł. Konin, tel. 
063/241-31-30,0608/31-86-98 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r „  1700 ccm. diesel, grana
towy, udokumentowane pochodzenie, uszkodzony przód i 
dach, -4.200 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, szary me
talic, kpi. dokumentacja, całkowicie zniszczony, • 5.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. ^503/09-95-45 
OPEL VECTRA B KO^BI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona 
głowica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, śpo- 
ilery, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nad-
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rowa tapicerka, zadbane wnętrze, tempomat, automatic, inst 
gazowa, klónatyzacja, wspomaganie, hak, uszkodzona przed
nia szyba i kierunkowskaz, techn. sprawny. -  6.300 zł lub 
zamienię na Scorpio. Udanin, woj. legnickie, tel. 
0600/10-67-50
FORD TAURUS, 1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm. benzyna, 
czarny, uszkodzona szyba czołowa i prawy kierunkowskaz, 
automatic, in s i gazowa, hak, welurowa tapicerka, ABS, kli
matyzacja, stan dobry, • 4.700 zł. Wrocław, teł. 0604/35-87-80 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. zniszczony, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14,0608/07-97-34 
FORD TRANSIT. 1988 r., 2000 ccm, biały, bez przeglądu, - 
8.800 zł. Wtocław, tel. 071/788-60-66 
FORD TRANSIT, 1989 r. przedłużony, podwyższony, rej. w 
Polsce, 8 osób + 900 kg, ważny przegląd, spalony, - 4.200 
zł. Wrocław, teł. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, skrzyniowy, ABS, dł. skrzyni 3.3 m, alum. burty, plan
deka, duży rozstaw osi, koła 15” , książka serwisowa, w kra
ju od tygodnia, lekko uszkodzony, w pełni sprawny, • 31.500 
zł (brutto, możl. wyst. fa k l VAT) lub zamienię. Bralin, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
FORD TRANSIT, 1998 r.. 2500 ccm. TD, biały, krótki, raz

atrakc. wygląd, orurowany, • 29.000 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23
JELCZ 317 D. 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabina z 
1991 r., uszkodzony, -  3.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
KAMAZ 5511.1980 r. w całości lub na części, brak silnika, - 
3.500 zł. Bolesławiec, tel. 065/39-47-22 
KIA CERES, 1997 r., 2400 ccm, diesel doszczętnie znisz
czony, kpi. dokumentacja, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
KIA PREGIO, 1998 r.. 90 tys. km, 2700 ccm, diesel do ma
lowania dach, błotnik i drzwi, kupiony w salonie, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 346-49-02
KIAPRIDE, 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 za
kup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy" dowód rejestr, • 6.700 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 w godz. 8-18 
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm zniszczona, z dokumentacją 
oraz części do Lady 2107 z 91 r, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LANCIA DEDRA, 1992 r., 2000 ccm. granatowy metalic. kli
matyzacja, ABS, pełne wyposażenie el., uszkodzone drzwi
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podwyższony, uszkodzony błotnik i grill • 8.500 DEM + cło. 
Gostyń, tel. 065/572-37-69
FORD TRANSIT* 1998/99 r., 30 tys. km. 2500 ccm podwyż
szony, przedłużony, bez wypadku - 50.000 FF + cło. Wro
cław. tel. 0601/80-69-15
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r.. 12 tys. kra, 2400 ccm, 
TDi, srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszkodzo
ny lewy przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i 
wał nie uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, - 27.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645.071/348-26-11 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-osobowy, uszkodzone drzwi, pełne wyposażenie -  8.500 
DEM. Legnica, tel. 0603/3048-23 
HONDA ACCORD, 1979 r., 1600 ccm, niebieski, przyciem
nione szyby, hak holowniczy, uszkodzony silnik (+ drugi sil
nik), - 1.150 zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/75-81-73
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, scebmy me
talic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik .na chodzie", alum. felgi, bogate wyposażenie, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -

po lewej stronie -1.000 DEM + cło 4.000 zł. Nowogród Bo
brzański, tel. 068/327-6745
MAZDA 323 F, 1991 r., 1600 ccm, zielony metalic, mocno 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 626, 1981 r., 2000 ccm, benzyna uszkodzony, w 
całości lub na części, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1984 r., 1600 ccm, bordowy metalic, w całości 
lub na części, - 2.300 zł. Bielawa, tel. 0600/66-66-90 
MAZDA 626,1986 r., 215 tys. km, 2000 ccm. diesel, kolor 
grafitowy, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
centralny zamek, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa. uszkodzona głowica, koszt naprawy około 1.200 zł, - 
3.000 zł. Wrocław, tel. 0604/44-15-79 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel;biała, mocno rozbity . 
przód, dokumentacja, -  2.500 2ł. Wrocław, tel. 0609/28-31-59 
MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, -1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 123,1984 r. mocno rozbity*.bez silnika, zareje
strowany, opłacony, -  2.200 zł. Kalisz, tel. 0604/43-56-75 
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 kierownica, alarm + pi-
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szyberdach, relingi dachowe, centr. zamek, alum. felgi, alarm, 
nowe opony, uszkodzony przód, - 11.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-97-97
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 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
3-osobowy, hak, furgon, mocno skorodowany, faktura VAT, • 
5.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/63-63-38 
MERCEDES 500 SE 126,1986/87 r., 190 tys. km, zielony 
metalic, model z 1987 r., klimatyzacja, ABS, drewniana kie
rownica, el. reguł, szyby, lusterka, reflektory, fotele, zagłów
ki, kierownica, instal. tel. komórkowego, alarm, centralny 
zamek, immobilizer, odczepiany hak, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię na Mercedesa 140, 210 
lub vana. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES SPRINTER 412 D, 1996 r., 176 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, kpi. dokumentacja, uszkodzony lewy 
przód i bok, - 46.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0602/49-14-35 

O  MERCEDES. Skup modeli 123,124,201,210,140 
i Innych (całych lub  powypadkowych), natych
m iastowa w ypła ta  gotówki, transpo rt gra tis, sa
ty s fa k c ja  g w a ra n to w a n a . W ro c ła w , te l. 
0601/77-87-40,0605/62-00-14 81013361

MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne wy
posażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzony, -
25.000 zł. M ichałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22,077/404-5140
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Michałowice k. Brzegu 
Opolskiego, tel. 0600/66-28-22,077/404-5140 
MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1999 r., 23 tys. km, 1800 
ccm, GDI, zielony, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki pow., cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kupiony w 
Polsce, koszt naprawy 2.500 zł, w tym części, - 34.000 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-39,0602/36-8148 
MITSUBISHI COLT, 1982 r, kpi. dokumentacja, do naprawy, 
stan średni, pilne, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI GALANT, 1982 r., 2300 ccm, turbo D po re
moncie silnika (do złożenia silnik), - 1.500 zł. Mojesz, tel. 
075/789-29-04,0502/67-28-28 
MITSUBISHI GALANT, 19867., 1800 ccm, turbo D uszko
dzony przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, - 4.400 zł. 
Wrocław, tel. 071//34842-16
MITSUBISHI GALANT, 1988/89 r.. 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, uszkodzony przód, pełna dokumentacja, niekompletny, -
3.000 zł. Opole, tel. 0604/59-30-11
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, peł
ne wyposażenie, techn. sprawny, uszkodzony lewy przód, 
do wymiany lewy reflektor, pas przedni, błotnik i maska, •
5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-62-92 po godz. 18, 
0601/58-20-60
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OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r „  43 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, 
- 22.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 90 tys. km, 2000 ccm, czarny 
metalic, ABS, poduszka pow., szyberdach, el. reg. lusterka, 
alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, uszko
dzony przód, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-68-13 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic, 
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją, -11.200 zł. Bolesławiec, tel.'0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1998/99 r., 41 tys. km, 1400 ccm 5-drzwio
wy, hak, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, uszkodzony

wozia, kpi. dokumentacja, - 27.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-7645,071/348-34-78 
PEUGEOT 206, 1999/00 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, lekko uszkodzony przód, alum. felgi, .na Chodzie", 
3-drzwiowy, cena - 5.500 DEM + cło. Homburg (Niemcy), 
tel. 0049/17-33-12-07-04
PEUGEOT 306, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
.na chodzie", i właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim 
rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka, 
RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wy
gląd -12.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-34-78 
PEUGEOT 306,1998 r., 40 tys. km, 160Q ccm, wtrysk, 16V, 
bordowy, 3-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, ABS, uszkodzo-

K U P I Ę
PO WYPADKU, DO REMONTU ‘
przód, silnik cofnięty do ścianki grodziowej, -13.700 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  
OPEL KADETT KOMBI, 1983J., 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji, stan dobry, - 700 zł. 
Chojnów,' tel. 0603/03-3145
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po 
wypadku, karoseria do wymiany, kpi. dokumentacja, • 1.800 
zł. Wymiarki, tel. 068/36042-85 po godz.15 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel mocno uszko
dzony, wszystkie części dodatkowe, - 3.700 zł. Kluczbork, 
tel. 077/413-25-06
OPEL KADETT KOMBI. 1988/89 r., 1300 ccm, biały. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, uszkodzony silnik (pęknięty blok), - 
3.800 zł. Wrocław, tel. 071/346-22-00 
OPEL KADETT, 1989 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, ABS, 
welurowa tapicerka. reguł. wys. fotela, po remoncie hamul
ców, wymienione łożyska, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, - 6.600 zł lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
0604/65^5-75
OPEL KADETT, 1£89 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
uszkodzona lampa i zderzak, sprawny, stan techn. b. dobry, 
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
udokumentowane pochodzenie, mocno uszkodzony, • 3.700 
zł. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-6341 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, czerwony. 
5-drzwiowy, b. mocno rozbity, kpi. dokumentacja, twardy

A U T O
tel. 071/31-07-138, 0-606 601 392, 0-606 22 38 79

ny lewy bok, poduszki powietrzne^całe, cena - 5.500 DEM + 
cło lub na gotowo 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, po 
mocnym wypadku (przód), zarejestrowany w kraju, - 3.600 

F zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, na chodzie, uszkodzone lewe drzwi i próg, lekko przód,
- 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, dó drobnych poprawek (zbi
ty kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), 
technicznie sprawny, okazja, - 6.600 z ł , do uzgod.. Wro
cław, teL 0601/78-82-84,071/348-34-78 
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 ser
wisowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 z ł . do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-7542.071/348-26-11 
PEUGEOT 406,1997 r., 1900 ccm, TDi, granatowy metalic, 
ABS, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
c. zamek + pilot, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, bar
dzo lekko uszkodzony lewy bok, .na chodzie", kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, sprowadzony na nowych warun
kach, - 28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062)592-03-79, ' 
0601/88-28-89
PEUGEOT 505, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski,
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wspom. kierownicy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyber
dach, hak, uszkodzony silnik (obrócona panewka korbowo- 
du). zarejestrowany, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-07-43 
PEUGEOT 505,1987 r., 2200 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, uszkodzone drzwi, sprawny w 100%, automatic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, podgrz. fotele, zarejestrowany 
w kraju, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, S V6, benzyna, ciemno
zielony metalic, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. luster
ka i siedzenia, skórzana tapicerka, centr. zamek z pilotem, 
alarm, alum. felgi, inst. gaz., wspomaganie kier., w całości 
lub na części, kpi. dokumentacja polska, - 8.000 zł. Żagań, 
tel. 068/478-39-89
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
wspomaganie, centralny zamek + pilot, immobilizer, wszyst
kie el. dodatki, RM ze sterowaniem w kierownicy, książka 
serwisowa, uszkodzony, techn. sprawny, - 33.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08

K U P I Ę
AUTO

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, 5-drzwiowy, uszkodzony błotnik tylny, techn. spraw
ny, aktualny TUV, stoi na parkingu w Marhersdorf (w Niem
czech, 10 km od Geriitz), wszystkie ej. dodatki, ABS, zadba
ny, odbiór w Niemczech, cena - 4.900 OEM. Wrocław, tel. 
071/354-22-03,0605/65-80-69 
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r., 86 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, morski metalic, ABS, centr. zamek + pilot, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby i szyberdach, reg. kierownica, po
duszka pow., welurowa tapicerka, siedzisko dla dziecka, 
alarm, immobilizer, alum. felgi Azev 15’ . kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, lekko uszkodzona klapa, - 24.700 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-98-26,0602/11-07-98 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, 16V, błę
kitny metalic, w kraju 2 dni, wszystkie el. dodatki, klimatyza
cja, tempomat, komputer, - 31.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1900 ccm, TDi uszkodzony

W Y J A Z D Y  P O  T A N IE  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

l Załatwianie formalności celnych.
PEUGEOT J 5 ,1988 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, sza
ry, skrzyniowy, uszkodzona kabina i skrzynia ładunkowa, stan 
silnika i skrzyni biegów b. dobry, • 3.300 zi. Trzebnica, tel. 
071/312-06-51,0601/87-43-67 
PEUGEOT PARTNER, 2000 r., 16 tys. km, 2000 ccm, die
sel, wtrysk, niebieski metalic, do małych porawek lakierni
czych, sprowadzony z Belgii, centralny zamek, klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflekty, serwo. podusz
ka powietrzna, 5-osobowy, boczne drzwi rozsuwane, RM, 
dzielona tylna kanapa, roleta, stan idealny, - 42.500 zł. Wał
brzych. tel. 074/848-66-13.0601/79-66-69 
POLONEZ, 1980 f., 1500 ccm, pomarańczowy, stan b. do
bry, uszkodzone lewe drzwi kierowcy, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, • 480 zł. Wrocław, tel. 071/339-24-98 , 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, niebieski, oryg. lakier, skoro
dowany, techn. sprawny + nowe błotniki i progi, - 1.300 zł. 
Głuszyca; tel. 074/845-91-65 po godz. 15 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, czerwony, uszkodzo
ny przód, silnik i skrzynia biegów całe, • 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 remoncie), • 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11-28 po godz. 17 
POLONEZ TRUCK GLI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, po wypadku, - 2.000 zł.. Leszno, tel. 0603/51 -06-47 
RENAULT 11.1986 r., 1600 ccm, diesel doszczętnie znisz
czony, kpi. polska dokumentacja, - 1.500 zł. Środa Śląska, 
tel. 0609/51-26-68
RENAULT 19, 1989 r., 1700 ccm, benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapi
cerka, centralny zamek, wspomaganie kier., poobijany, .na 
chodzie*, zarejestrowany w kraju, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, koszt naprawy max. 2.000 zł, - 5.200 zł. Głogów, tel. 
076/833-44-28,0502/04-86-43 
RENAULT 19,1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, nowy model, ABS, skórzana tapicerka, wspomaga
nie kierownicy, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elek
tryczne, uszkodzony silnik (na chodzie) i skrzynia biegów, • 
10.500 zł. Wrocław, tel. 0504/99-49-90 
RENAULT 21,1997 r., 160 tys. km, 1700 ccm, EFi, ciemno
zielony metalic, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie elek
tryczne, wspomaganie kier., centralny zamek, sprowadzony 
w całości, uszkodzony tył, .na chodzie", zarejestrowany, - 
5.400 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
RENAULT 5,1998 r. uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, 
- 450 zi. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
RENAULT 806 VAN, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, brązowy metalic, poduszka pow., ABS, wspoma
ganie, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach x 2, 6 
miejsc, halogeny, do malowania, oclony, - 25.000 zł. Świe
bodzice, 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, tel. 068/355-09-30 
RENAULT ESPACE, 1997 r., 37 tys. km, 2200 ccm, TDI, 
zielony metalic, - 31.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, kupiony w salonie, 5-osobowy, homologacja, uszkodzo
ny błotnik i maska, - 21.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/80-69-15

zderzak,, błotnik, lampa, maska i lekko ścianka tylna, .na 
chodzie*, pełne wyposażenie, do sprowadzenia -18.000 zł + 
cło. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0606/47-11-90, 
0604/78-33-32
RENAULT LAGUNA, 2000 r.,'6 tys. km, 1900 ccm. DTi, błę
kitny metalic, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, ABS, klimatronic, uszkodzony przód, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 39.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 

O  RENAULT MASTER T 25,2000 r., 11 tys. km, 2500 
ccm, diesel, ió łty, nowy model, 9 osób, wersja 
osobowa, lekko uszkodzony, pomoc w sprowa
dzeniu I formalnościach celnych, - 35.500 zł (z 
cłem I transportem). Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17 84018351

O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1600 ccm 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, „twardy dowód” , aktual
ny przegląd, całkowicie spalony, - 6.400 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40 81013331

RENAULT MEGANE, 1996 r., czerwony, spalony, kpi. doku
mentacja', • 6.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/09-95-45 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.. 41 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, centralny zamek, ABS, RM, klimatyzacja, 
welur, wspomaganie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony, spraw
ny technicznie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
25.000 zł. Kuczków, tel. 062/741-86-77,0603/07-95-52 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 1900 ccm, TDi 
mocno uszkodzony przód, w całości lub na części, • 12.000 
zł. Wołczyn, tel. 077/418-99-27 
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km, 1600 ccm, szary'  
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne dobre, centr. 
zamek z pilotem, welurowa tapicerka, książka serwisowa,

tel. 0-602 311 383, 0-602 310 857

RENAULT TRAFIĆ, 1983 r.. 200 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, do remontu kapitalnego, zarejestrowany, - 2.200 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-53-16

O RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, nowe zawieszenia, uszko
dzona uszczelka pod głowicą, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40 81012911

RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel, biały, przed
łużony, do remontu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po po
żarze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojaz
du, .twardy* dowód rejestracyjny, • 5.700 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 21.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0601/53-46-55
ROVER 214, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony, mocno 
uszkodzony lewy przód, - 4.800 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 
ROVER 214,1994 r., zielony, uszkodzony lewy przód, w kraju, 
kompl. dokumentacja, - 6.500 zł. Ostrów Wikp., tel. 
062/739-61-30,0604/64-12-47 
ROVER 416,1997 r., 1600 ccm, 16V, zielony, żółta skóra, 
klimatyzacja, lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, 
w ciągłej 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 za
mek, elektryka, wspomaganie, lekko uszkodzony narożnik z 
przodu i z tyłu, j \a  chodzie*, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, • 26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
ROVER 620,1996 r., 92 tys. km, 2000 ccm, SDi, wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, pełne wyp. elektr., wspomaga
nie, c. zamek, komputer, poduszka powietrzna, uszkodzony, 
koszt naprawy ok. 4.000 zł, - 19.000 zł. Pleszew, tel. 
062/742-51-56
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 815 SD. 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm. turbo D, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, uszkodzo
na lewa strona, - 14.000 zł. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
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 kie
rowcy, alum. felgi, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek + pilot, wspomaganie, alarm, drewno, do 
malowania 1/2 pojazdu, do wymiany szyba, .na chodzie*, 
cena - 22.500 zł. Leszno, tel. 0601/91-65-45 
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

wietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, kubeł
kowe fotele, w ciągłej eksploatacji, do małych poprawek, - 
21.100 zł. Oława, tel. 0502/05-56-94 
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 57 tys. km, 1900 ccm, TDi, grana
towy metalic, klimatyzacja, ABS, RM, 110 KM, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, halogeny, centr. zamek, wspomaganie, 
poduszka pow., w kraju od 2 dni, lekko uszkodzona lewa 
tylna strona, w pełni sprawny, - 27.300 zł lub zamienię. Bra
lin, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
SEAT IBIZA, 1999 r „  12 tys. km, 1900 ccm. TDi, 110 KM, 
czarny metalic, nowy model, 5-drzwiowy, ABS, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, lekko uszkodzony, 
w kraju, oclony, - 33.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-30-55, 
0605/23-26-58
SEAT IBIZA, 2001 r., 1400 ccm nowy model, bogato wypo
sażony, lekko uszkodzony - 8.200 DEM + opłaty. Brochocin, 
gm. Ciepłowody, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
SEAT MALAGA, 1987 r., 230 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czarny, zbity lewy reflektor, zderzaki do sklejenia, nowe opo
ny, zawieszenie, • 2.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-00-54
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEATTOLEDO, 1995 r., 157 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od 3 tygodni, sprowadzony w całości, przery
sowany błotnik i tylne drzwi, - 19.000 zł. Mirsk, woj. jelenio
górskie, tel. 0606/50-08-90
SKODA 105 S, 1982 r„  biały, zarejestrowany, aktualny prze
gląd, lekko wgnieciony prawy błotnik, sprawny, - 800 zł. Lu
bań, tel. 0604/83-55-51
SKODA 120,1983/84 r. do remontu, po wypadku - ok. 500 
zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 074/830-10-61 
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi 101 KM, 
granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, ASR, cen
tralny zamek + pilot, wspomaganie, lekko uszkodzony tył, 
100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, prze-

ny przód, ważny przegląd, - 4.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78 81012901

JOYOTA CELICA GTi, 1990/95 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16V, benzynar biały, pełne wyposażenie, uszkodzony w wy
niku pożaru, kpi. dokumentacja, twardy dowód rejestracyj
ny; - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-96 
TOYOTA CELICA. 1993 r., 2000 ccm, GTI, żółty, pełne wy
posażenie oprócz klimatyzacji i skórzanej tapicerki, uszko
dzony przód, - 6.900 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
TOYOTA COROLLA, 1991 r„  1300 ccm, czerwony, zareje
strowany kompletna dokumentacja, uszkodzony lewy przód, 
silnik na chodzie, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony tył, klapa tylna nie uszkodzo
na, .na chodzie*. II właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
obrotomierz, centralny zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, - 15.500 zł , do negocjacji. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r„ 3000 ccm, diesel, błę
kitny metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w salonie, 
uszkodzony przód, lewa strona, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie', - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
VOLVO 244, 1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, 
uszkodzony prawy przód, silnik .na chodzie”, -  2.600 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, uszkodzony przód, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39, 
076/843-68-11
VOLVO 345 DL SEDAN, 1982 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, sprawny, kompl. dokumentacja, po remoncie 
blacharki i silnika, po wymianie skrzyni biegów i tarczy sprzę
gła, lekko uszkodzony przód i chłodnica, - 1.600 zł lub za
mienię na inny. Czarny Bór, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/25-60-42
VOLVO 440,1994 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, uszko
dzony lewy przód (do wymiany ćwiartka), sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, .twardy* dowód 
rejestr, • 10.900 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42. 
071/348-34-78
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

KUPIĘ AUTO USZKODZONE - POWYPADKOWE
gotówka - własny transport, tel. 0-606 30 17 76 OP012193

(KUPIĘ SAMOCHÓD. PO WYPADKU. DO REMONTU. 
____________Wrocław, tel. 0-601 766 436 C

el. reg. lusterka, el. otw. szyby, sprawny, • 21.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
RENAULT MEGANE II COUPE, 1999/00 r., 50 tys. km, 1900 
ccm, TDi, niebieski metalic, lekko uszkodzony prawy przód, 
części gratis (maska, reflektory, zderzak), 4 poduszki pow., 
el. otw. szyby (4), alum. felgi, spoiler, przyciemniane lampy, 
centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, bia
łe zegary, kpi. dokumentacja, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-76-45 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, klima
tronic, welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupu
jący zwolniony 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, 
srebrny metalic, uszkodzony lekko dach, do wymiany przed
nia 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

O  SEAT CORDOBA KOMBI VARIO, 1999 r., 1400 
ccm, niebieski, lekko uszkodzony, pomoc w 
sprowadzeniu I formalnościach celnych, -21.500 
z ł (z cłem I transportem ). Lub in, te l. 
076/842-36-18,0601/86-19-32 84018361

SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.200 
zł. Długołęka, tel. 071/314-94-37 
SEAT IBIZA, 1989 r.. 1200 ccm uszkodzony przód. - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjny, • 4.200 
z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1998 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 poduszki po-

bieg 60 km, • 43.600 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
SKODA FAVORrr, 1993 r., 1300 ccm, biały, inst. gazowa, 
po lekkim dachowaniu, sprawny, - 4.800 zł. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22

O  SKODA FELICIA KOMBI, 1998/99 r., 1300 ccm, 
MPi, srebrny metalic, immobilizer, centralny 
zamek, relingi dachowe, wzmocniony silnik, 
uszkodzona prawa przednia strona, s iln ik  
sprawny, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
81012931

SKODA FORMAN KOMBI, 1992/93 r.. 83 tys. km, 1300 ccm, 
bordowy, techn. sprawny, uszkodzony tył, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-62-54
SKODA OCTAVIA, 1998 r„  50 tys. km, 1900 ccm, TDi kli
matyzacja, ABS, RM, alum. felgi, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 110 KM, w kraju od 2 
dni, lekko uszkodzony, w pełni sprawny, stan b. dobry, - 
35.000 zł lub zamienię. Syców, tel. 0606/34-66-37, 
0601/83-83-70
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 x poduszka 
powietrzna, uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, zare
jestrowany, - 24.800 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
STAR 200, 1983 r. uszkodzony silnik, - 3.500 zł. Legnica, 
tel. 0607/41-37-30
SUBARU LEGACY, 1990 r., - 7.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-98-09 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84^ 071/348-34-78 
SUZUKI MARUTI, 1995 r., 74 tys. km, 798 ccm, benzyna, 

(czerwony, uszkodzona oś tylna, wahacz lewy, felga i podło
ga, - 55.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-25-68, 
0604/58-28-04
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, lekko 
uszkodzony prawy narożnik, kupiony w salonie w Polsce, 
atrakcyjny sportowy wygląd, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.700 
zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11.0601/78-82-84 
TOYOTA CAMRY KOMBI. 1988 r., 250 tys. km. 2000 ccm. 
turbo D. biały, uszkodzony, zdekompletowany, kupiony w 
kraju, ważny przegląd. - 3.000 zł. K luczbork, tel. 
0606/80-89-98

O  TOYOTA CELICA, 1990 r., żółty, silnik bez nu
merów, pełne wyposażenie, mocno uszkodzo-

VOLVO 460,1996 r., .120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, uszkodzony przód - 2 lampy, prawy błotnik, lewy 
bok - drzwi, stan silnika, skrzyni biegów i zawieszenia ideal
ny, centralny zamek, welurowa tapicerka, alarm * 2 piloty, 
RM Pioneer, zarejestrowany, w kraju od 11.05.2000 r, -11.500 
zł. Wrocław, teł. 071/373-85-87 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. felgi 
16", 2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik na 
chodzie, lekko uszkodzony lewy przód, • 35.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
VW CORRADO, 1992 r., 130 tys. km, VR6, perłowobiały, 
pełne wyposażenie el., tapicerka-skóra-welur, moc ok. 230 
PS, alarm, do lakierowania jeden bok, brak zderzaka i lam-/ 
py -15.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-12-45,0501/03-94-15 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, po 
wypadku, zarej., ubezp., stan silnika b. dobry • 2.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-62-41
VW GOLF I, 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 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. 
dokumentacja, - 4.900 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, za
rejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
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, 1990 r.r 1800 ccm, benzyna doszczętnie znisz
czony, kpi. polska dokumentacja, -  5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
VWGOLF, 1990/91 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 2-drzwiowy, uszkodzony przód, prawa strona, - 5.500 zł. 
Lubin. tel. 076/749-30-38,0501/63-40-71 
VW GOLF II, 1991 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, miesiąc w kraju, oclony, po przeglądzie, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie, el. reg. reflektory i szy
berdach, szerokie zderzaki, RM, zasłonka z przodu, zadba
ny, do lakierowania maska i błotnik, stan b. dobry, - 9.100 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0604/86-31-95,0608/86-64-59 
VW GOLF HI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, po
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Mówimy po-polsku

I* Samochody osobowe, różne marki i rodzaje, 
roczniki 1997-2001,40-szt. w sprzedaży

I* Samochody dostawcze, Ford Transit, 
Mercedes,Fiat, 1995-2000r.

I * Mercedesy Sprintery, 212-312,1996-2000r. 
i * LT 35, rocznik 1996-2000r.,

10 szt. W  sprzedaży

m  unywNuiumina ■

Wszystkie samochody zdolne do jazdy, \ 
z ubezpieczeniem i tablicami celnymi j 

z przeglądem technicznym.
Ogółem busy - ok. 60 sztuk iv sprzedaży

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 cław , ul. S w o jc z y c k a  99 (k ieru n ek  J e l c z f 500m  z a  C P N , p rz y  p rz e je ż d z ie  ko le jo w y m ) 
te l/fax  071/348 3 4  78, tel. NON STOP -  0601 7 0  7 6  4 5 , 0601  7 7  61 5 4  
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1. Alfo 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 poiarze, twardy dowód   4.300 zł

10. Daewoo Lanos, 1.6 116 V, 98/99 r, p.wyp. uszk. lewy przód........10.900 zł
11. Daewoo Espero GLX, 1997 r, 1.6 I DOHC 16V, klim a,.....____  7.700 zł
12. Fiat UNO, I.Ob, 1992, uszkodzony lewy bok. „ ........   4.400 zł
13. Fiat Uno, \A ie VAN, 1999 r, po dachowanlu..............................7.900 zł
14. Ford Transit, 2.4 TD, 2000/01, mocno rozbita lewa strona. .27.900 zł
15. Ford Escort Combi, 1.6 16V ZETEC, 2000 r, uszkod. Lewy bok.19.900 zł
16. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po dachowaniu...............„ ..............  4.900 zł
17. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. Mocno przód........... 4.300 zł
18. Ford Sierra, 2.01 ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany. .....  2.200 zł
19. Honda Accord, 2.0 benzyna, 1990r, po dachowaniu, silnik O.K.. 4.300 zł
20. Honda Acord, 1991/92, 2.0 16V, uszk. Lekko tył i przód...........6.300 zł
21. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód..........  5.800 zł
22. KIA Pride, 1999/00 rok, uszkodzony dach I poobijany.   6.700 zł
23. Mazda 626 Cronos 2.0i DOHC 16 V, 1996 r, bezwyp. p. wyp.33.800 zł
24. Mercedes 126 500 SE, 1986/87 stan idealny......  .....   24.500 zł
25. Mercedes 123200D, 1979/80 r. uszk lewy przód. ..   1.550 zł

26. Mercedes 123 200D, 1981 r. błacharka do remontu, na chodzie  2.300 zł
27. Mercedes 115 220D 1976 r, na chodzie, zarejestrowany. „.„1.450 zł
28. Mercedes 208 D, 2.3 D, blaszak,stan dobry, bezwypadkowy. 26.500 zł
29. Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po niegroźnym dachowaniu  6.600 zł
30. Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona ____    22.600 zł
31. Opel Ascona 1.3, 1983 r. na chodzie, s iln ik po remoncie   2.100 zł
32. Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy.OKAZJA..... 6.400 zł
33. Opel Kadet, 1.6 combi, 1991 r, po poiarze, zarejestrowany. 3.900 zł
34. Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. silnik... ......... 27.700 zł
35. Opel Omega Combi 2.4 wtrysk, 1990 r, na chodzie.- ...... ....7.200 zł
36. Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy. ............ 6.600 zł
37. Peugeot 405, 1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. Prawy przód  _____ 7.900 zł
38. Peugeot 306 1.8, Slgnature 1997 r. po lekkim dachowaniu........... 12.900 zł
39. Polonez Truck, 1.611996 r, bezwypadkowy, faktura VAT.............M....„... 6.200 zł
40. Renault Trafie Maxi, 2.5 D, 1994 r, po pożarze-   .......... 5.700 zł
41. Renault Megane II cupe, 99/00,1.9 Dti, uszk. prawy przód, części gatis.29.900 zł
42. Seat Ibiza 1.21, 1993 r. uszk. mocno bok.....—..........   — ___  4.300 zł
43. Suzuki Super Carry, 1.0, do remontu, twardy dowód, 8 osob  2.550 zł
44. Suzuki Swift, 1300ccm, 1991 r, czarny, uszkodzony przód >1.700 zł
45. Toyota Corolla Sedan 1.4 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, jeżdżący... 15.500 zł
46. VW Polo Combi 1.1 1993/94 r. uszkodzony lewy przód.........—...... 5.800 zł
47. VW Passat Sedan 2.0I automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb  22.500 zł
48. VW Golf II, 1986 r, 1.3 b, brak lamp, szyb, foteli...... — ____ .4.950 zł
49. VW Golf III, 1.6 I, 1993 r, cały, nie uszkodzony.................................14.900 zł
50. VW Golf III Combi 1.9 TD, 96/97 r, po pożarze, zarejestrowany.....11.800 zł
51. Volvo 440 1.9 TD, 1994 r, uszkodzony lewy przód, alufelgl ..........10.900

Zdjęcia oglądaj w internecie: www.palcars.gratka.pl W szys tk ie  au ta  z a re je s tro w a n e  w  P o ls c e  z  p e łn ą  d ok u m e n ta c ją  
k u p u ją c y  z w o ln io n y  z  o p ła ty  s k a rb o w e j  i_______ __
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włemagjęr* jjrć^łamp, foteli i konsoli, stan b. dobry, -11.000 
zł lub zanflWię*ttf&nkia,'’'tel.0600/68^05-38 
VW GOLF GT, 1993 r':100  tys. kra, 1900 cćm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic, centralny zamek, wspomaganie, szy
berdach el., alum. felgi, kubełkowe fotele, kpi. dokumenta
cja, I właściciel w kraju, uszkodzona przednia szyba (pęk
nięta); • 19.500 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel- 
062/722-85-39,0604/37-24-01 
VW GOLF III, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy; do drobnej naprawy (uszkodzona pompa paliwa, koszt 
nowej 700 zł), stan b. dobry, - 13.900 zł. Wrocłafc, tel. 
071/348-26-11,0601/78-82-84 
VW GOLF III KOMBI. 1995 r., 1900 ccm. benzyna, czarny 
metalic, lekko uszkodzony przód, cena • 4.600 DEM + cło. 
Homburg (Niemcy), tel. 0049/17-33-12-07-04 
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, szary rhetalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, częściowo do la
kierowania, - 18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-21-54, 
0603/65-35-92
VW GOLF III, '1995/96 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. za
mek, 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. otw. szyby, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, 
uszkodzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
VW GOLF III, 1996/96 r., 1900 ccm, TDi wnętrze i komora 
silnika po pożarze, tył cały, zarejestrowany, karta pojazdu, w 
kraju od miesiąca, -11.700 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
VW GOLF III GTI. 1997 r.. 97 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg, lusterka, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, lekko uszkodzo
na prawa tylna strona, w pełni sprawny, • 24.500 zł lub za
mienię. Bralin, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF IV, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, poobijany, wystrzelone poduszki pow., kli
matyzacja, ABS, wspomaganie, do sprowadzenia z Niemiec,
- 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-90,0502/25-80-49 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony prawy przód, r 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/322-26-42 
VW LT 28,1981 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do remontu 
blacharki, - 2.200 zł. Chorzów, tei. 0607/25-21-53
VW LT 35,2000 r., 65 tys. km, 2500 ccm, TDI, kość słonio
wa, maxi, ABS, wspomaganie, ABD, pneumatyczny fotel kie
rowcy, tydzień w kraju, lekko uszkodzony bok, • 56.000 zł. 
Syców, tel. 0503/01-56-88
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna po wypadku, 
uszkodzony przód • 700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-41-61 
VW PASSAT, 1980 r., 1800 ccm, zielony metalic, kpi. doku
mentacja, z urzędu celnego, - 2.500 zł. Pęcherzew, tel. 
063/214-10-21.0609/59-27-48 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel mocno uszkodzony, 
zarejestrowany w kraju, po przeglądzie, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 
szyberdach, relingi dachowe, zarejestrowany, do remontu, •
2.700 zł., tel. 0604/89-80-57
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 cćm, benzyna, granato
wy, lekko uszkodzony, „na chodzie', klimatyzacja, podgrze
wane fotele, centralny zamek, Mul-T-Lock, -10.800 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-72-29,0601/74-60-22 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2800 ccm, VR6, czarny meta
lic, ABS, el. reg. lusterka, aluminiowe felgi, komputer, przy
ciemniane szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
relingi dachowe, zarejestrowany w kraju, uszkodzony tył, •
10.000 zł. Legnica, tel. 076/818-97-36,0601/70-55-58
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 148 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny metalic, uszkodzony błotnik prawy tylny, techn. 
sprawny, .na chodzie” , aluminiowe felgi, koszt naprawy 2.500 
zł, części do naprawy, • 22.000 zł. Lubań Śląski, woj. jele
niogórskie, 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, uszkodzo
ny lewy przód, - 20.000 zł. Lubin, tel. 0501/57-39-68 
VW PASSAT TDI, 1999 r., 39 tys. km. 1900 ccm. błękitny 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, klimatronic, ABS, 
poduszki powietrzne, el. otw. szyby, uszkodzone prawe drzwi 
i próg, zarejestrowany jako ciężarowy, - 40.000 zł + VAT 
(możl. wyst. fakt VAT). Zgorzelec, tel. 0602/55-72-11 
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, benzyna, biały, spalony, -
2.000 zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciemno
grafitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zarejestro
wany, udokumentowane pochodzenie, • 5.800 z ł, do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm mocno uszkodzony, zare
jestrowany, - 4.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW POLO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, malinowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, uszkodzony przód, • 15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/359-51-55,0604/24-13-73 
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, katalizator, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, w kraju od 2 tygodni, lekko uszkodzona prawa przed
nia strona, w pełni ąprawny, alum. felgi, zadbany, kpi. doku
mentacja, - 21.400 zł lub zamienię. Bralin, 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, szy
berdach, 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., 27 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, w kraju od 2 dni, lekko uszkodzo
ny, w pełni sprawny, stan b. dobry, - 29.200 zł lub zamienię. 
Bralin, tel. 062/581 -04-18,0606/34-66-37 
VW POLO KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, pełne 
wyposażenie elektr., uszkodzone 2 przednie błotniki, zde
rzak, maska, grill, lampa - 7.300 DEM + cło. Leszno, tel. 
0605/22-53-65
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1100 ccm, granatowy me
talic, 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 TRANSPORTER, 1980 r. 3-osobowy, skrzyniowy, z plan
deką, duża skrzynia, uszkodzony 4 bieg, silnik chłodzony 
cieczą, -4.300 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
VW TRANSPORTER 255, 1983 r., 2000 ccm uszkodzony 
silnik, - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/854-18-32 
VW TRANSPORTER T2 ,1985 r., 1600 ccm, turbo D uszko
dzony silnik, alarm, - 5.200 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-90-93 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r.. 140 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, niebieski, uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec •
5.400 DEM. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
VW TRANSPORTER, 1995 r., 1900 ccm. turbo D. czerwo
ny, oszklony do połowy, uszkodzona lewa i prawa strona, 
koszt naprawy • 2.000 zł, -  22.000 zł. Legnica, tel. 
0606/12-05-23
VW TRANSPORTER, 2000 r., 28 tys. km, 2500 ccm, TDI,

biały, długirwysoktruszkodzony, techn. sprawny -13.800 
DEM + cło. Niemodlin, tel/077/460-65-68,0604/49-74-21

PR ZYCZEPY
O  AUTOKEMPING CHALLENGER1041.9 TD, 1999 

r., 14 tys. km d ług i, bez wypadku, bogate wypo* 
sażenie, meble drewniane, s tan idealny, używa
n y  1 sezon , • 83.500 z ł., te l. 0603/89-44-22, 
065/527-11-44 po godz. 20 01033501

O  AUTONADWOZIA, PRZYCZEPY. Oferujemy przy
czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 
750 kg do 3.5 tony, budowa I przebudowa skrzyń 
ładunkow ych - stelaże, „firan k i” , rolety, izoter
my. Ponadto o ferujem y rem onty naczep I kabin 
aut ciężarowych, spawanie a lum inium . 67-200 
G łogów , u l. Końcow a 16, te l. 0501/62-29-25 
03003291

KUPIĘ NACZEPĘ chłodnię, ład. 20-241, z agregatem, naj
chętniej na raty. Golczewo, tei. 0606/38-57-12 
KUPIĘ NACZEPĘ po wypadku. Wrocław, tel. 071/368-14-19 
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
typu Fendt, rok prod. 1978, dł. 3.85 m. Kamieniec Wrocław
ski, gm. Czernica, tel. 071/318-57-38 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ oplandekowaną. 1-osiową, dł. 5 m, ład. 
600 kg. Łomnica, tel. 075/713-00-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ do samochodu STAR 742 (zaczep na 
kulę). Nysa, tel. 077/433-^6-07 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ pod skuter wodny, do 1.500 Zł. Wro
cław, tel. 071/337-01-77
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ład. 250 kg. stan obojęt
ny. w cenie do 300 zł. Tworzyjanów, tel. 074/850-44-88 lub, 
0602/53-22-77
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ N-126 do remontu, 
cena od 700 do 800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-56-02, 
0601/88-12-76
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ całą lub uszkodzoną, 
może być do sprowadzenia z zagranicy. Wrocław, tel. 
0601/72-36-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 1-osiową, komforto
wą. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ oryginalna, do małego re
montu. Wrocław, tel. 0605/96-09-45 
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 SAM ład. 1.5 t, 2-osio- 
wa, hamulec najazdowy, koło podporowe, zarejestrowaną 
bezterminowo. Dzierżoniów, tel. 0602/19-20-39 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ Niewiadów, z hamulcem 
najazdowym, oplandekowana, zamykana, burty blaszane, 
pokrywa plastikowa, od 450 do 1000 kg. Jelenia Góra, tel. 
075/754-11-49
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ ład. 750 kg. zarejestro
waną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ do ciągnika Ursus C-330. 
z okolic Opola. Łubniany, tel. 077/421-51-58 
NACZEPA wywrót do tyłu, 3-osiowa, szeroki rozstaw, resor 
- parabola, stalowa, nowe opony i resory, stan dobry, - 20.000 
zł lub zamienię na busa. Wałbrzych, tel. 074/845-63-38, 
0604/12-23-59
NACZEPA, 1982 r. plandeka dł. 12.2 m, ład. 26 T, dwie osie 
bliźniacze BPW, szeroki rozstaw na resorach, stan dobry, -
11.800 zł lub wynajmę. Strzelin, tel. 071/392-17-41, 
0503/01-39-29
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, 1989 r., asenizacyjna poj. 221000 I, 2-osiowa, 
bliżniaćze koła, własny napęd, stan b. dobry, - 13.000 zł. 
Sulęcinek, tel. 061/285-52-79
NACZEPA BLUMHARDT, 1979 r. wywrotka, 3-osiowa, re
sor, wąski rozstaw, koła 20a, 3-stronna, - 15.800 zł. Jarno- 
tłówek, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-75-39,0608/03-71-38 
NACZEPA BLUMHARDT, 1981 r. 3-osiowa, resory wzmoc
nione, idealna do przewozu stali, materiałów budowlanych, 
dł. 12,5 m, alum. burty, stelaż, plandeka, • 8.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-20-05
NACZEPA BRANDYS, 1980 r. 2-osiowa, skrzyniowa, - 4.000 
zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/853-87-09,0606/99-56-28 
NACZEPA BRANDYS, 1987 r. wywrót 2-komorowy, przy
stosowana do przewozu zboża, ład.^27 t, • 12.000 zł. Lu
biąż, woji wrocławskie, tel. 0601/33-52-94 
NACZEPA FRUEHAUF, 1998 r. zawieszenie pneumatycz
ne, ABS, ład. 26.8 t, masa własna 7.2 t, burty aluminiowe, 
regulacja do rampy, dł. 13.60 m, szer. 2.45 m, - 62.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/71-00-72
NACZEPA KAESSBOHRER dł. 13,5 m, ład. 25 ton, 2-osio- 
wa, alum iniowe burty, - 6.000 zł. Przysiecz, tel. 
077/464-44-15
NACZEPA KAESSBOHRER, 1979 r. aluminiowe burty, wy
wrót na 3 strony, na poduszkach, 3-osiowa, nowe hamulce, 
-15.000 zł. Lenartowice, gm. Pleszew, tel. 062/741-95-51 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r., 3-osiowa. ład. 26 t. 
oplandekowana, aluminiowe burty, wym. 12,2x2,5 m, szero
ki rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -11.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52.0601/71-51-65 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, •
19.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 
0601/05-29-57,0607/22-36-81 
NACZEPA KLEBERG, 1993 r. .firanka', 3-osiowa BPN, na 
poduszkach, dł. 13,6 m, ABS, regulacja do rampy, nowe po
duszki, amortyzatory, faktura VAT, - 41.000 zł. Oława, tei. 
0601/21-29-80
NACZEPA KOGEL, 1991 r. kiper, w ciągłej eksploatacji, 3 
osie na poduszkach, 2 osie podnoszone, ABS, aluminiowa 
góra, waga 5.5 t, ład. 29 t, raty, - 38.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-35-43,0601/89-63-02 
NACZEPA KRONE, 1995 r. wywrót na 3 strony, 3 osie, po
duchy -15.000 DEM, inne. naczepy do sprowadzenia z Nie
miec. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
NACZEPA KRONE 1360,1998 r. firanka, szer. 2,50 m, wys.
2,50 m - 22.000 DEM (posiadam różne naczepy w Niem
czech). Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
NACZEPA LANGENDORF SKA 24/28,1991 r. 3-osiowa, oś 
podnoszona, ABS, na poduszkach, aluminiowa, gładkie boki, 
w podłodze wkład stalowy, podgrzewana, plandeka rolowa
na, opony zużyte minimalnie, sprowadzona z Niemiec, stan 
idealny, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 324-24-33,0603/91-49-63 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., wywrotka, 3 osie, 1 pod
noszona, ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawiesze
nie pneumatyczne, nowe amortyzatory, opony i hamulce, ład. 
28 ton, stan b. dobry, - 60.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071//325-99-63 0601/84-48-03 
NACZEPA MAZ, 1989 r. niebieska, skrzyniowa, oryginalny

H A K I
HOLOWNICZE - WSZYSTKIE MODELE 

Wrocław, aleja Pracy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 

^tel/fax 071/339 OO 23, 0-601 786 2 8 8 ^

stelaż pod plandekę, aluminiowe burty, ład. 201, zarejestro
wana, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-15 
NACZEPA PANAV NPA7, 1990 r. do przewozu samocho
dów, stan idealny, na 7 szt., koła bezdętkowe, - 25.000 zł + 
VAT od faktury. Pleszew, tel. 062/742-43-85,0601/71-61-77, 
0604/45-18-35
NACZEPA SAHN KIPPER wywrotka, 3-stronny wywrót, alu
miniowe burty, - 10.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0603/75-12-62
NACZEPA SCHMITZ 3-osiowa, resor, dł. 12,3 m, plandeka, 
w ciągłej eksploatacji. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po 
godz. 17,0601/57-20-08
NACZEPA TITAN, 1989 r. 3-osiowa, chłodnia, na podusz
kach, na 30 europalet, ład. 2 4 1, agregat Carrier, sprawny, 
spalinowy i elektryczny - 32.000 zł + VAT.. Pieczyska, gm. 
Świerczów, tel. 077/419-47-90 
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. szaroniebieska, 2-osiowa, 
oplandekowana, szeroki rozstaw kół, • 8.000 zł. Oława, tel. 
0604/25-19-08
NACZEPA TRAILOR S 323 E, 1985 r. dł. 12,6 m, 3-osiowa, 
nowa plandeka, resor, burty aluminiowe, - 9.000 zł + VAT. 
Lubań, tel. 0602/59-43-21
NACZEPA VAN-HOOL, 1991 r. używana. - 27.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-84-77

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe00””’"* 
TR A N S PO R T SAM O CH O D Ó W  
Wrocław, ul. Kętrzyńska 33
fr l.  071/325-47-65, 0-602 63 86 99, 311-32-17;

NACZEPA VARMO, 1990 r. 3-osiowa, ład. 24 t, w ciągłej 
eksploatacji, aluminiowe burty, szeroki rozstaw osi, resor 
paraboliczny, możliwość oplandekowania, dł. 12.60 m, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 344-43-46,0601/78-27-57 
NACZEPA ZREMB N-20-30,1979 r. niskopodwoziowa, ład. 
2 2 1, stan b. dobry, -14.000 zł lub zamienię. Niedaszów, tel. 
076/872-85-59,0601/81-39-74 
NACZEPA ZREMB N-180,1987 r. wywrotka, w całości lub 
na części. Przysiecz. tel. 077/464-44-15 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe,
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena 8 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 

O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem
p ingowe, np. Adria , Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od  3.000 do 14.000 z ł oraz nowe przedsion
ki prod. zachodniej, w  cenie od 1.200 do 2.000 
zł. http://www.elcampo.clik.pl, tel. 062/730-25-39, 
0603/13-69-59 01033141

O  PRO DUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH towarowych, autonadwozia od 6.000 zł, 
urządzenia gastronom iczne gazowe, nowe i uży
wane (rożna na kurczaki 6-66 sztuk, grille , gy- 
rosy, bemary, frytkow nice, opiekacze, naleśni- 
karki, pate lnie beztłuszczowe od 1.300 zł), kró t
kie te r m in y . te l .  077/412-39-78, 0602/72-19-40 
01032661

O  PROFESJONALNE NAPRAWY PRZYCZEP, na
prawa nadwozi przyczep kempingowych. Posia
d am y  w s z e lk ie  m a te r ia ły . W roc ław , te l. 
0607/62-52-87,071/344-55-46 01028471

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ Tabbert, 
- 800 zł, Owiesno, tel. 074/837-58-95 

O  PRZYCZEPA B AG AŻO W A w y m ia ry  od 
160x150x40 cm, 250x150x40 cm, 300x150x40 cm, 
250x125x130 cm, 425x205x180 cm, z  hamulcem 
najazdowym , ładow ność od 0.5 do  1 tony, w  
cenie  od 1.000 do 8.500 z ł/sz t. Ścinawa, tel. 
076/843-62-85,0601/72-61-59 84017831

HUKI HOLOUJlilCZG
NAJNIŻSZE CENY 

h u rt -  ra b a t  
d e ta l -  m o n ta ż  

Wrocław, ul. Długosza 36 
(teren Składu Opału) 

tel. 071/35-25-435 
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NAJTANSZA  
WYPOŻYCZALNIA  

PRZYCZEP  
autolawet i bagażowych
lawety od 30 zł/dóbę, bagażowe - 20 zł/dobę

W rocław, ul. Sm ętna 11 
tel. 372-86-13, w  godz. 700-1500

■ , OP(X)2693

na bezterminowo, nowa plandeka, burta tylna otwierana, -
1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel: 0605/94-13-51 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA technicznie sprawna, bez doku
mentacji, klapa otwierana do góry, - 220 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0605/94-13-51
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1985 r. zarej. beztermino
wo, na resorach, koła Fiata 126p, na poduszkach, otwierana 
tylna burta, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA N-250, 1988 {.. Niewiadów.
1-osiowa, zamykana, plastikowa, waga 250 kg, nowa, -1.000 
zł lub zamienię na inną, ład. 500 do 1000 kg, oplandekowa
ną. Jelenia Góra, tel. 075/754-11-49 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1992 r. lekka. 2-osiowa. hamu
lec najazdowy, ład. 500 kg, plandeka celna, koła 13', masa 
całkowita 750 kg, wym. 127x140x280 cm, - 3.450 zl. Legni
ca, tel. 0602/38-10-85
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1993 r. H 1200, 
ład. 1000 kg, 3x1,5x2, - 4.500 zł: Nysa, tel. 077/433-37-32 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1994 r. lekka, zadbana, 
blaszana, klapa otwierana do góry, ład. do 350 kg, na kołach 
Fiata 126p, mało używana, wym. 115 x 10Ó x 45 cm, -. 700 
zł. Sława, tel. 068/356-87-57
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. hamulec najazdo
wy, osie Knota, wym. 4 m, dł. 183 cm, szer. 195 cm, wysok. 
wykonanana przez firmę, poznańska, cała aluminiowa, •
4.700 zł. Legnica, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. 2-osiowa. ładow
ność 1150 kg, wymiary 210 x 408 x 164 cm, plandeka celna, 
zarejestrowana, używana w eksporcie, - 3.000 zł. Szprota
wa, tel. 068/378-10-47
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1996 r. 2-osiowa, ładow
ność 1150 kg, wymiary 220 x 408 x 25 cm, hamulec najaz
dowy, zarejestrowana, używana w eksporcie, - 2.200 zł. 
Szprotawa, tel. 068/378-10-47 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW F-203011HT, 1996 
r. 2-osiowa, ład. 1.21, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 5.000 zł (cena nowej 17.000 zł). Wro
cław „tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. technicznie spraw- 
na, przygotowana do rejestracji, na kołach 165 x 13,165 x 
100 x 30 cm, burta tylna otwierana, - 500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-11-17 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2000 r. ocynkowana, oplande
kowana, hamulec na amortyzatorach, ład. 500 kg, wym. 2.50 
x 1.30 m, - 2.500 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, teł. 
075/731-73-38
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM; 2001 r. na resorach, do 
Fiata 126p, burta tylna otwierana, wym. 180x110x35 cm, kpi. 
nie zarejestrowana, - 650 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-26 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r„  wym. 200/110/40, 
wykonana z kształtownika, oś oryg., koła 13*, tylna burta 
otwierana, stan idealny, nie używana, gotowa do rej. • 860 
zł. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200 x 120 x 
35 cm, podłoga drewniana, burty z blachy trapezowej, tylna 
burta otwierana, nowy zaczep z atestem, koła 145 x 13, -
1.060 zł. Legnickie Pole, tel. 076/858-26-80 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2001 r. blacha trapezowa, 
lekka, mocna, 3 x 1.4 x 0.4 m, koło zapasowe, wahacze, 
nowa, - 1.500 zł. Ryszard Rynkowski, 64-100 Leszno, ul. 
Moniuszki 34
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, lad. 750 kg, 
na oryginalnych podzespołach, oś wleczona, na sprężynach, 
amortyzatory i teleskopy, z blachy trapezowej ocynkowanej, 
wym. 240x120x40 cmmożliwość oplandekowania, zarej. bez
terminowo, - 1.6Ó0 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-11-94 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. otwierane dwie 
burty, koła 13', blacha trapezowa (ocynkowana), wym. 
200x130x32 cm, ład. ok. 450 kg, - 980 zł. Mirków, tel. 
071/315-15-35,0603/81-77-10 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. dł. 200 cm. szer. 
120 cm, wys. 40 cm, wahacze, sprężyny, amortyzatory, bla
cha trapezowa ocynkowana, przygotowana do rej., popiela
ta - 1.900 zł. Nowa Wieś Legnicka, tel. 076/850-64-41 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. nowa, wym. 200x115x35, 
koła 13", tylna burta otwierana, burty z blachy trapezowej, 
ocynkowana, przygotowana do rejestracji, • 800 zł. Radwa
nice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. zabudowana, ocyn
kowana, szczelna, zamykana na klucz, tylna klapa na amor
tyzatorach, oświetlenie wnętrza, rama profilowana, koło za
pasowe i podporowe, hamulec ręczny, sprężyny + amorty
zatory, wym. 170x115x110 cm, - 1.600 zł. Świdnica, tel. 
0604/37-77-30
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. burtyz blachy tra
pezowej, ocynkowana, rama profil zamknięty, hamulec na
jazdowy i ręczny, koło podporowe i zapasowe, zawieszenie

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM srebrno-niebiąska, 2-osio
wa, zarejestrowana na 750 kg, wymiary 3x1.68x1.5 m. nowa 
plandeka celna, koła pod przyczepą, - 2.950 zł., tel. 
0502/25-26-67
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 150 x 300 cm, bez 
plandeki, - 3.200 zł. Jeszkowice, gm. Czernica, tel. 
071/318-01-26,0604/08-38^63 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW hamulec najazdo
wy, kontener przystosowany do przewozu odzieży, otwiera
ny z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, • 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-10-69 po godz. 18
PRZYCZEPA BAGAŻOWA mało eksploatowana, stan b. 
dobry, kompletna, zarej. bezterminowo, oplandekowana, •
1.300 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-91 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 C, klapa 
zamykana na klucz, plastikowa, garażowana, zarejestrowa
na, nowe opony, stan b. dobry, • 1.200 zł. Oława, tel. 
071/313-88-49
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW B-500 fabrycznie 
nowa, zarejestrowana, nadbudowa plastikowa, na telesko
pach, - 2.700 zł. Strzelin, tel. 071/796-21-85 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, - 700 zl lub zamienię na zwie- 
rzęta: świnie lub owce. Wrocław, tel. 071/372-33-05 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA dwukółka, lekka, do zestawu 
ogrodniczego .Robi", • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/41-12-06 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM duża. plandeka, lad. 500 
kg, -1.900 zl. Wrodaw, tel. 071/327-60-43,0601/72-29-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 215x150x110 cm, zarejestrowa-

na resorach + amortyzatory, solidna, estetyczna, wym. 
260x120x35 + stelaż, koła 14", - 1.750 zł. Świdnica, tel. 
074/853-01-99 po godz. 19
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2001 r. lekka, wymiary 2 x 
1.15 x 0.4 m, na zestawie osiowym do Volvo, blacha ocyn
kowana 1.25 mm, możliwość dorobienia stelaża, -1.400 zł. 
Wschowa, tel. 0607/59-88-52 po godz. 21 
PRZYCZEPA CYSTERNA z blachy chromowej, ciągnikowa, 
do przewozu mleka, poj. 50001 oraz druga 30001, - 5.000 zł. 
Komorniki, tel. 071/317-27-22 
PRZYCZEPA CYSTERNA, 1989 r. asenizacyjna, poj. 8000 
I, - 4.000 zł. Śrem, tel. 061/282-83-06 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2 koła, do samochodu ciężaro
wego, pojedyncze kola, stan dobry, - 250 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 1-osiowa + skręt na przycze
pę, koła 750x20. bez rejestracji, - 460 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-80-62
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA, 1987 r. dwukołowa,
-1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/29-18-63
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI na 2 konie, - 500 zł.
Lwówek śląski, tel. 075/784-30-84
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI. 1998 r. na 2 konie,
oplandekowana, zadbana, zarejestrowana, otwierana z tyłu
i z przodu, hamulec ręczny, - 4.000 zł. Bolesławiec, tel.
0607/54-81-67 po godz. 17
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 2000 r., 1-osiowa, ro
żen ceramiczny na 77 kurczaków, duże okno handlowe z 
dodatkowym oknem bocznym, pełne wyposażenie, chłodnia, 
lodówka z zamrażalnikiem, oryg. zabudowana szafkami, 3 
butle gazowe, zlew 2-komorowy, podgrzewacz wody, liczni-'

ki, kuchenka frytkownica, posiada atest Sanepidu -17.000 
zł. Bolesławiec, te l. 075/734-64-88 po godz. 20. 
0503/734-64-88
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW pełne wy- 
posażenie, atest Sanepidu, zarejestrowana, - 3.000 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-63-79
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej. .
1-osiowa, wyposażona w rożen ceramiczny, gazowy, na 52 
kurczaków, marki Ubert, lodówka, zamrażarki, 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 POLCAMP. 1992 r. dł. 
3.80 m, częściowo z wyposażeniem, stan idealny, -10.000 
zł lub wynajmę. Wrocław, tel. 0601/72-36-19 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA PÓL-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 ŻUK, 2000 r., atest sa
nepidu, pełne wyposażenie, piec na 36 kurczaków, • 18.000 
zł. Kwilcz, tel. 0603/20-25-07
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2001 r. 6.5x2.3x3.5 m. 

.pełne wyposażenie, do handlu obwoźnego, atest Sanepidu,
- 8.000 zł., tel. 0607/41-75-06
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 zl. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 y
O PRZYCZEPA KEMPINGOWA - różne modele, 

kompletne, zarejestrowane, faktury VAT, raty, 
stan b. dobry, zadbane. Od maja obniżka cen. 
Przedsionki do przyczep kempingowych, nowe 
i używane, oryginalne, kompletne - od 1.000 do
2.200 zł. W rocław, te l. 071/343-21-68, 
0601/77-36-70 02024431

PRZYCZEPA KEMPINGOWA WESTF przedsionek, lodów
ka, stan dobry, na białych tablicach, - 3.500 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-21-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, pełne wy
posażenie, - 7.900 zł. Legnica, le i. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, - 5.000. zł. Opole, tel. 
077/455-89-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, podwójna oś, prod. zach., bez 
prawa rejestracji. - 2.500 zł. Pietrowice, tel. 071/312-51-43 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR 400, prod. niemiec
kiej, dł. 5.5 m. 2 sypialnie, ogrzewanie gazowe, lodówka, 
kuchenka gazowa, z przedsionkiem, instalacja 220/12 V, -
4.900 zł. Platerówka, tel. 075/724-10-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. holenderskiej. 2 sypial
nie, łazienka, zlewozmywak, lodówka, grzejnik, stan b. do
bry, - 6.800 zł. Polkowice, tel. 076/749-88-08.0502/36-26-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBATAIGAprod. holender
skiej, beżowo-brązowa, pełne wyposażenie, zadbana, - 8.000 
zł. Radwanice, tel. 071/311-70-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS 2-osiowa. peł
ne wyposażenie, + nowy przedsionek, lusterka do samocho
du. - 9.500 zł. Rychtal, tel. 062/781-61-67,0606/87-05-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DIGVE 45 DGSB hamulec 
najazdowy, wyposażenie gastronomiczne, kpi. oświetlenie + 
inst. 220 V. - 650 zł. Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 
0607/14-73-77
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. niemieckiej. 3 miejsca 
do spania, szafa, umywalka, hamulec najazdÓwy, waga 650 
kg, zadbana, 1-osiowa, stan b. dobry, -  2.900 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-09-39.0601/92-63-61 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 z przed- 
sionkiem, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 0607/48-78-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 z przed
sionkiem, stan dobry, • 2.100 zł. Wrodaw, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP dł. 490 cm, 2 duże sy
pialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04,0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 4 przedsionek. Wro
cław, tel. 071/359-32-93.0601/71-79-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK dł. bez haka 4,20 m. 
5-osobowa, kuchenka, zlewozmywak, zarejestrowana, •
2.900 z l  Wrocław, tel. 071/336-30-61,071/346-63-45

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
OP002776

PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 550.1971 r. 2 sypial
nie, kucheka 2-palnikowa, 2 szyberdachy, okna z roletami, 
lodówkozamrazarka, w.c., umywalka, inst. 12/220 V i gazo
wa, stan b. dobry, - 4.000 zl. Miejska Górka, tel. 
065/547-46-52,0603/77-49-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LORD, 1971 r.. sprawna, dł. 
5 m, - 900 zł. Wrocław, tel. 0502/04-06-94 ’
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLLER. 1971 r., Esmeral- 
da, 600 kg, 4.2 m dł., ham. najazdowy, i właściciel, po re
moncie kapit., zarej., 3-osobowa, w pełni sprawna • 3.300 
zł. Wschowa, tel. 065/540-14-83,0605/60-96-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFACT5,1973 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, tei. 
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

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI I SPRZEDAZY PRZYCZEP
WKMTIMm SPRZEDAŻ, SERW IS

W YPOŻYCZALNIA  
HAKI HOLOW NICZE,TRANSPORT
Wrocław, ul. Krakowska 15, tel/fax. 071/782 84 69, 782 84 68

OP010267

HURT-SPRZEDAŻ-MONTAŻ °P010361
EURO H A K I HOLOW NICZE
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH -  DOSTAWCZYCH 

_____________________ Niskie ceny - FAKTURY VAT _________ ... •

W-w, ul. Gnieźnieńska 6/8, tel. zakl. 071/359-39-69, tel. dom. 326-12-48
( te r e n  g ie łd y  s a m o c h o d o w e j -  z a p r a s z a m y  r ó w n i e j  w  n ie d z ie lę )
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PRODUKCJA PRZYCZEP “GŁOWACZ” 
RAWICZ 0-602 790 212, 0-608 827 685
• towarowe - od 1.500 zł netto
• gastronomiczne - od 4.000 zł netto §
• pódłodzlowe - od 1.200 zł netto §
• specjalnego przeznaczenia 
Przyczepy wyposażone są w stelaż, plandek; 
oraz są po przeglądzie technicznym.
UWAGA - poszukujemy przedstawicieli regionalnych.

HAKI HOLOWNICZE 
AUTONAPRAWA 

Wrocław, ul. Braniborska 82 
tel. 071/355-71-830^0

PRZYCZEPA KEMPINGOWA TE, 1975 r. 4-osobówa, 2 sy- 
pialnie, lodówka, kuchenka, łazienka, szafa, dł. 5 m, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-86-48,0503/12-98-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HENNIGSDORF, 1976 r., nie
miecka, 1-osiowa, masa 40Q kg, hamulec najazdowy, bez
terminowy przegląd, szafki odzieżowe i naczyniowe, zlewo
zmywak. koło zapasowe, stan b. dobry, - 3.000 Zł. Poniec, 
woj. leszczyńskie, tel. 0603/44-80-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS 47,1976 r. 1-osio
wa. zadbana, dł. 6,13 m, waga 1000 kg, z przedsionkiem, 
zarejestrowana do 11.2001 r, - 6.900 żł. Wrocław, tel. 
071/35745-15,0608/18-05-62 
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. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 510,1977 r., 2-osio- 
wa, 6-osobowa, kuchenka gazowa 4-palnikowa, lodówka, 
sypialnia, kuchnia, podwójne szyby termiczne, stan idealny, 
- 7.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-28-09,0503/10-77-24 - 
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, tel. 077/431-64-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1977 r., długość 
ok. 5 m, 4-osobowa, 2 sypialnie, kuchenka, lodówka, zlewo
zmywak, ogrzewanie gazowe, stan dobry, - 6.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/62-97-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EURA-LUX 520, 1977 r.
2-osiowa, zadbana, dł. 6,68 m, waga 1300 kg, z przedsion
kiem, zarejestrowana do 11.2001 r, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
071/35745-15,0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r. rej. bezter
minowo, ham. najazdowy, przedsionek duży 10 m2, lodów
ka 220/12 V + gaz, ogrzew. gazowe, kompleks kuchenny, 
toaletka, szafa, szafki, koło zapasowe, butla gazowa, tech
nicznie sprawna, biała - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0607/83-97-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1978 r., po remon-
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cie, sypialnia, kuchnia, jadalnia, lodówka, zlewozmywak, z 
przedsionkiem, stan dobry, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-00-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR, 1978 r. 6-osobo
wa, 2-osiowa, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, stan 
b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię. Brzeźnica, woj. opolskie, 
tel. 0605/85-19-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. prod. zach., 1-osio
wa, 4-osobowa, wyciągarka, lodówka, pełne wyposażenie, 
zarejestrowana, - 4.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062(7304940, 
0607/30-30-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2801.1978 r. 1-osiowa. duża, 
kuchnia + sypialnia, ogrzewanie gazowe i elektr., oświetle
nie gazowe i elektr., WC ekologiczne, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-24-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1978 r. 1-osiowa, 
zadbana, dł. 6,63 m, waga 1200 kg, z przedsionkiem, zare
jestrowana do 11.2001 r, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/35745-15,0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1978 r. stan dobry, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-21-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU WOLF-TE-KING, 
1979 r. niemiecka, 34-osobowa, ocynkowane podwozie, 
hamulec najazdowy, ogrzewanie gazowe, lodówka 220 V, 
12V, gaz, wym. 310x380x490, przedsionek, zadbana, stan 
b. dobry, - 3.600 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/19-56-64
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 4800, 1979 r., dł. 
6.36 m, pełne wyposażenie, inst. 220/12V + gaz, ogrzewa
na, lodówka, kuchenka gazowa, 2 sypialnie, - 6.000 zł. Po- 
biedna, gm. Leśna, tel. 075/784-55-84 
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. 076/818-5841, 
0608/01-77-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DICUE, 1980 r., prod. francu
skiej, dł. 4 m, waga 600 kg, 6 okien uchylnych, hamulec na
jazdowy, kuchenka gazowa, 4-osobowa, zarej. beztermino
wo, nowy przedsionek firmy Dorenia, gł. 2,5 m, dł. 4 m, -
8.000 zł. Głogów, tel. 076/833-14-90 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 470,1980 r. biało-czer
wona, ogrzewanie nadmuchowe, kuchenka 3-palnikowa, duża 
lodówka, osobna sypialnia, łazienka, ciepła, zimna woda el. 
pompowana, duży przedsionek, antena TV, RO, po odpra
wie celnej, 5-osobowa *+ 2 przyczepy Adria, - 8.500 zł. Le
gnica, tel. 076/85444-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KŃĄUS, 1980 r. kolor biało-po- 
marańczowy, 5-osobowa, dł. 4.5 m, 2 sypialnie, kuchnia, lo
dówka, CO, łazienka, z.przedsionkiem, hamulec najazdowy, 
w kraju od roku, zadbana, kompletna dokumentacja, - 6.500 
zł. Oława, tel. 071/313-95-76,0605/23-90-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 19801,3-osobowa, 
pełne wyposażenie, nowy namiot, kuchnia, po odnowie (1998 
r.), sprowadzona z Holandii, zerjestrowana bezterminowo, 
ogrzewanie, stan b. dobry, - 8.300 zł. Sława, woj. zielono
górskie, tel. 0602/46-55-60
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 E, 1980 r. I rejestracja 
w 1984 r., uchylane okna, dodatkowo przedsionek, butla, 
lusterka wsteczne, koło zapasowe, rejestracja beztermino
wa, • 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1980 r.. 
lodówka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, z przedsionkiem, 
- 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-82-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126A, 1980 
r. 1-osiowa, nowa instalacja, zaczep i opony + namiot, stan 
b. dobry, • 2.600 zł. Wołów, tel. 071/389-07-90 po godz. 18

PRZYCZEPA-I^PłNGOWA ADRIA, 1980 r. 1-osiowa,.dł. 
53 m, 5-oso6owa, 220/12 V, woda bieżąca, kuchenka, lo
dówka, ogrzewanie, łazienka, WC, zarejestrowana, stan b. 
dobry, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33,0602/81-5443 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1980 
r. biała, hamulec najazdowy, ocieplona, szyby atermiczne, 
koła 13* + zapas, radio, instalacja 12/220 V, w.c., hamak, 
butle gazowe, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/347-84-25, 
0603/6940-1$
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. 071/35343-67 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00499 www.auto- 
gielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r. prod. niemieckiej, 2 
sypialnie, kuchnia, lodówka, ogrzewana, łazienka, z przed
sionkiem, stan b. dobry, stoi przy granicy, do sprowadzenia, 
- 44.000 zł + opłaty. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA JE TT 380, 1982 r. z przed
sionkiem, lodówka, ogrzewanie, 5 miejsc do spania, zarej. 
bezterminowo, w kraju od roku, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
071/398*81-80
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982 r. 4-osobo
wa, łazienka, kuchnia, lodówka, inst. 220/12V + gaz, namiot, 
stan dobry, - 5.600 zł. Bielawa, tel. 074/834-04-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1983 r. dł. 470 cm, 2 
sypialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 7.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04,0602/72-8847 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-132,1983 r., 
hamulec najazdowy, 1-osiowa, inst. 220/12V, kuchenka ga
zowa 2-palnikowa, 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 TEC, 1983 r. dług. 6.8 m, prod. 
niemieckiej, 2 osie, 2 sypialnie, przedsionek, kuchenka ga
zowa, umywalka, stan dobry, • 7.500 zł. Komprachcice k. 
Opola, tel. 0605/29-76-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330, 1983 rkrem o- 
wo-brązowa, nowy modęl, sprowadzona z Holandii, 3-osio
wa. oclona, przedsionek, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zle
wozmywak, radio, hamulec najazdowy, na amortyzatorach, 
waga 525 kg, stan b. dobry, • 8.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-98-98,071/317-99-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1983 r. 5-osobo
wa, 1-osiowa, instalacja elektryczna i gazowa, zlewozmy
wak, lodówka, łazienka, instalacja TV i radiowa, przedsio
nek, stan idealny, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-37-88 
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 ADRIA-380,1984 r. 4-osobo
wa, lodówka, przedsionek, stan b. dobry, - 6.700 zl. Godzi
szowa, gm. Mściwojów, tel. 076/873-85-29,0601/54-61-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r, 2 sypialnie, prod. nie
mieckiej, 1-osiowa, pełne wyposażenie, ogrzewanie gazo
we, - 5.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1984 r. dł. 3.8 m, - 2.200 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1984 r. 4-osobo
wa, kupiona w salonie, w kraju od 7 dni, cło opłacone, stan 
idealny, długość 5.5 m, 1-osiowa, bogate wyposażenie, lo
dówka, kuchenka, ogrzewanie, WC, z przedsionkiem, żalu
zje, zlewozmywak, hamulec najazdowy, nowe opony, szyby 
uchylne, mało używana. Wrocław, tel. 0503/71-03-87 
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, zbiornik wody na 70 ł, nowy 
przedsionek, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, oclona, -
9.800 zł. Chocianów, tel. 076/818-5841.0608/01-77-13 
PRZYCZEP&KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1985 
r. garażowana, pełne wyposażenie, lodówka, udoskonalone 
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-126E, 1985 
r. mało używana, pełne wyposażenie, przedsionek z podło
gą, przypinany daszek, regały, pokrowiec, koło zapasowe, 
parkowana w Sobótce, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 363-32-83 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1986 
r. z dużym przedsionkiem, na resorach, - 2.200 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0503/15-94-61
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1986 r. dł. 4.70

m, 5-osobowa, zamykana jedna sypialnia, lodówka, kuchen
ka, ogrzewanie nawiewowe, rolety, moskitiery, łazienka, pra
wie nowy przedsionek, stan b. dobry, - 11.500 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA TAIGA 860, 1986 r„
2-osiowa, dł. 10 mb, ogrzewanie gazowe, lodówka, pralka, 
prysznic, wanna, WC, 2 sypialnie, kuchnia gazowa 4-palni- 
kowa, zlewozmywak, umywalka, stan b. dobry, - 15.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-34-28 po godz. 18,0601/05-19-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1987 r. 
biała, kuchenka gazowa, zlewozmywak, z przedsionkiem, 
szafka ubraniowa, 4-osobowa, stan b. dobry, - 3.700 zł. Ra
dwanice, tel. 071/311-72-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1988 
r. zarejestrowana bezterminowo, zlewozmywak z pompką 
wodną, kuchenka 2-palnikowa, lodówka, inst. 220/12V, we
lurowa tapicerka, uchylne okna, stan idealny, • 3.200 zł. Lu
bin, tel. 076/846-7447,0604/65-63-39 
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.ąutogiel- 
da.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STECKERMAN, 1988 r. dł.
4.10 m, 4-osobowa, zamykana jedna sypialnia, lodówka, 
kuchenka, ogrzewanie nawiewowe, rolety, moskitiery, łazien
ka, radio + głośniki, przedsionek, stan b. dobry, • 9.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STECKERMAN, 1988 r.. 
34-osobowa, pełne wyposażenie, kuchnia, lodówka, ogrze
wanie, rolety, 2 sypialnie, namiot, stan b. dobry, - 9.800 zł. 
Sława, woj. zielonogórskie, tel. 0602/46-55-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1988 
r. przedsionek, resory, koło zapasowe, - 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-31-26
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988 r., 
kuchenka gazowa, zlewozmywak, stolik, szafa, lusterka 
wsteczne, pokrowiec, koło zapasowe, zarejestrowana bez
terminowo, -  3.200 zł. Wrocław, teł. 071/353-18-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP, 1989 r., prod. zachodniej, 
lekka, zarejestrowana bezterminowo, 1-osiowa, 4-osobowa, 
przedsionek (mało używany), hamulec najazdowy, instala
cja el. 12/220 V, stan b. dobry, - 3.200 zł. Lubsko, tel. 
068/475-98-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1989 r. 
duży model, rejestracja bezterminowa, hamulec najazdowy, 
wszystkie instalacje, koła 13', stan idealny + przedsionek,

nowy, duży, koło zapasowerbołtarlusterka wsteczne, - 4.800 
zł. Wałbrżyćh, te fQ 74/# tf-38-85 %
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW tl-1 2 6 ,1989 r. 
stan b. dobry, mało używana, praktycznie nie jeździła na 
kołach 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 N-126E, 1990 
r. mało używana, 4-osobowa, kuchenka gazowa, zlew, pom
pa wody, przedsionek, - 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/836-63-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CLUB, 1992 r.
1-osiowa, dł. 4.2 m, 3-osobowa, ogrzewanie gazowe, lodów
ka. kuchenka gazowa, zlewozmywak, łazienka, przedsionek, 
- 12.400 zł. Głogów, tel. 076/833-53-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1993 r. 2-osiowe i 1-osiowe - 
Brisner, Munsterland, • 22.000 zł. Mirków, tel. 071/315-10-29, 
0601/72-35-17
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, teł. 
0601/55-28-50
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1995 r„ 
zaczep specjalistyczny, hamulec najazdowy + ręczny, scho
wek na butle gazowe, przedsionek, otwierane okna, kuchenka 
gazowa, zlewozmywak + pompa wodna, lodówka, inst. 
220/12V + gaz, zarejestrowana bezterminowo, zadbana, 
przywieziona z Francji, • 6.500 zł. Krotoszyn, teł. 
062/722-65-08,0602/8440-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1996 r., Axxor 350, 1-osio
wa, 3-osobowa, oddzielnie zamykana sypialnia, stan ideal
ny, - 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/84347-35 - 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUSS AZUR, 

1997 r. w ysoki standard wyposażenia, ■ 36.000 
zł. W rocław, tel. 0601/24-72-91, 071/783-05-40 
81013431

O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 
1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łązienka, 2 butle  gazowe, żaluzje • 15.400 
zł (możl. wyst. fak tu ry  VAT) lub  zamienię na sa
m o ch ó d  d ie s e l, w  te j c e n ie . W roc ław , te l. 
071/351-63-22,0601/70-23-73 81013341

PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓWA2001Adużo nowych 
części, stan b. dobry, - 3.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/94-08-71
PRZYCZEPA LAWETA SAM zarejestrowana, ład. 1200 kg, 
wzmocniona do 2200 kg, - 2.180 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89 
PRZYCZEPA LAWETA, 1991 r. 2-osiowa, najazdy, wciągar
ka, hamulec najazdowy i ręczny, zarejestrowana, pełna pod
łoga, ład. 1500 kg, 220x450 cm, stan b. dobry, • 2.000 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-64-21 
PRZYCZEPA LAWETA, 1994 r., najazdy, wciągarka, hamu
lec najazdowy, zabudowana podłoga, ład. 2 t, oryginalna, 
prod. njemieckiej, ubezpieczenie, brak aktualnego przeglą
du, - 2.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-93 
PRZYCZEPA LAWETA BCW, 1994 r. 2-osiowa, hamulec 
najazdowy, ład. 1500 kg, masa całkowita 2000 kg, pełna 
podłoga, najazdy, sprowadzona w 20J}0 r, -  3.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/84348-68,0608/09-35-59 
PRZYCZEPA LAWETA. 1995 r. 2-osiowa. stan b. dobry, -
2.000 zł. Traszka k. Ołesna, tei. 034/359-15-72, 
0608/18-94-10
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1995 r. hamulec najazdowy.
2-osiowa, 2 x 4.2 m, opony 80%, zarejestrowana na 1200 
kg, - 2.700 zł. Wijewo, woj. leszczyńskie, tel. 0606/51 -86-13 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. ład. 2.5 l  - 5.000 zł. 
Busko-Zdrój, woj. kieleckie, tel. 0602/12-64-07 
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, 
tel. 0601/70-7645
PRZYCZEPA NAMIOTOWA IL-126,1980 r. biało-zielona. do 
remontu, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-84-25, 
0501/43-57-84
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA TD-35,1978 r. ład. 8 
t, - 4.500 zł. Głubczyce, tel. 077/485-06-26,0602/77-38-87 
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA NIEWIADÓW N-310 nowa, -
2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/17-11-39

PRZYCZEPA ROLNICZA D-35 2 szt. - 700 zł/szt. Jawor, 
tel. 0609/37-12-95
PRZYCZEPA ROLNICZA przerobiona z rozrzutnika oborni
ka 2-osiowego, wymienione burty i podłoga, - 1.600 zł. 
Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-48-77 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 3 .5 1, stan techniczny b. do
bry, -1.100 zł. Namysłów, tel. 077/410-09-28 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, 4 t, brak siłowników, •
1.700 zł. Oława. tel. 071/303-39-10. 0602/89-72-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 6 1. - 6.000 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus C-360. Stoszowice, tel. 074/818-12-73 
PRZYCZEPA ROLNICZA D45 B AUTOSAN, 1980 r., -3.000 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZYCZEPA ROLNICZA AUTOSAN D-44,1985 r. ład. 3.5 
t, zarejestrowana, stan b. dobry, • 2.000 zł lub zamienię na 
przyczepę samozbierającąalbo kosiarkę. Toszowice 40, tel. 
076/84343-80
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D 4 7 ,1986 r. części: skręt 
z wieńcem i butlą powietrza, oś (2 szt.), zaczep przedni (1 
szt.), stan b. dobry, możliwy transport, • 700 zł. Chojnów, 
tel. 076/817-73-23
PRZYCZEPA ROLNICZA D-45 W. 1989 r. stalowa, - 3.000 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZYCZEPA ROLNICZA PILAWKA, 1990 r. oplandekowa- 
na, • 1.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-63-22 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA 6-tonowa, - 2.000 zł. Michałó- 
wek. tel. 077/460-8244
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D-50.1984 r. po re
moncie hamulców, nowe szczęki ham. i instalacja, nowy typ 
felg, technicznie sprawna, stan b. dobry, - 2.500 zł. Rozto
ka. tel. 074/850-91-12
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa. dł. 3 m, wysoka, oplan- 
dekowana, - 2.500 zł., tel. 0503/76-72-67 
PRZYCZEPA TOWAROWA 10 t, 1986 r. - 1.500 zł. ., teł. 
0605/27-38-43,0605/93-80-90 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM 2-osiowa, ład. 1 1, hamu-
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wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, iii. Braniborska 82 (teren Centrostalu)

• tel. 359-56-45,0-607164 077,czynne 8-17,sob. 9-14 .

lec najazdowy, burty otwierane od tyłu, - 2.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0603/81-53-60
PRZYCZEPA TOWAROWA ciągnikowa, wywrotka, 9 t, -
2.700 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-35, -1.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 0603/43-10-95
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-47B wywrotka, wy
sokie koła, metalowe nakładki, ważny przegląd, technicznie 
sprawna, stan dobry, - 2.700 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, 
tel. 0603/26-86-51
PRZYCZEPA TOWAROWA HL wywrotka, ład. 12 ton, - 5.000 
zł. Wielowieś, tel. 076/843-27-04 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50, 1976 r., izoter
ma. zarejestrowana, stan dobry, • 2.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-19-97,0602/73-19-13 
PRZYCZEPA TOWAROWA KASSBÓHRER, 1978 r. DKD17, 
wywrotka, 3-osiowa, 16300 kg ład., stan b. dobry, kiprowa- 
na pneumatycznie, rej. aktualna, szara - 8.500 zł. Żarka n. 
Nysą, gm. Pieńsk, tel. 075/778-22-25,0602/87-05-86 . 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1979 r/ładowność 
6 1, -1.700 zł. Długołęka, tel. 071/315-25-04 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D 4 6 ,1979 r. po remon
cie, ład. 4 1, oplandekowana, stan b. dobry, - 2.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-17-64
PRZYCZEPA TOWAROWA BSS PV 16.12,1980 r., resory 
paraboliczne, ład. 11 1, - 4.000 zł. Beldwinowice, gm. Cie
płowody, tel. 074/810-30-93
PRZYCZEPA TOWAROWA KAESSBOHRER, 1980 r., ład.
11.200 kg, - 4.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-19'do 
15,0600/31-22-71
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, 1980 r. stan dobry, bez 
prawa rejestracji, -15.000 zł. Wyszkowice, tel. 071/302-7447 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1981 r. kontener, stan b. dobry, 
na 17 europalet, • 8.500 zł., tel. 0608/47-35-53 
PRZYCZEPA TOWAROWA HW 8011,1981 r. ład. 12 1, wy
sokie burty, w połowie dzielone, tylna burta otwierana, po
dwójne koła 900, zarejestrowana do 12.2001 r „  wywrotka 
na 2 strony, - 5.500 zł ♦ VAT. Bolechów, tel. 071/313-10-23, 
0605/26-59-78
PRZYCZEPA TOWAROWA WABCO, 1982 r. 2-osiowa, sze
roki rozstaw, nowe poduszki (10.000 km), odbudowana w 
2000 r., nowa skrzynia ładunkowa, wym. 7.50 x 2.30 x 0.90

HAKI HOLOWNICZE
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W -w, u l. Ślężna 222 (przy zb iegu Sudeckie]) 
tel. 071/367-92-14, 0-607-093-810

m, ład. 12.900 kg, stan b. dobry, stan kół bardzo dobry, stan 
przyczepy idealny, -15.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-55 
PRZYCZEPA TOWAROWA KAESSBOHRER, 1983 r. wy
sokie aluminiowe burty, 3-osiowy, ład. 18.800 kg, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/83-72-76 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1984 r. 3-stronny wywrót hy
drauliczny, prod. zachodniej, wym. 8,20 x 2,40 x 1,10 m, 
dzielone burty, po remoncie, • 16.500 zł. Lewin Brzeski, teł. 
077/412-88-19 po godz. 20,077/412-71-98 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1986 r. ład. 6 t, stan do
bry, - 2.000 zł. Niemodlin, tel. 077/460-81-69 po godz. 20, 
0608/53-11-19
PRZYCZEPA TOWAROWA. 1986 r. szara, nowa podłoga i 
burty, bez prawa rejestracji, opony 10x15, sztywna, bez wy
wrotu, -1.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-57-80.0604/83-14-71 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1988 r. 8 1, -  3.000 zł. Brą
szewice; tel. 043/821-15-05,0608/85-31-00 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN. 1988 r. stan dobry, 
do przewozu zbóż, z plandeką. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-9341,0607/60-71-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P 4 ,1989 r. lad. 12 
t, odkryta, nowe burty 80 cm, opony 1000 x 20, bliźniacze 
koła 30% zużycia, stan dobry, - 3.900 zł. Niedźwiednik, tel. 
074/816-09-71
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN D-616,1989 r. stan 
dobry, oplandekowana, po wymianie podłogi, - 4.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 090/68-38-75,0602/67-64-95 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-11. 1989 r. ład. 8 t, 
mało używana, - 4.500 zł. Ząbkowice Ś ląskie, tel. 
074/815-57-19
PRZYCZEPA TOWAROWA HW-10,1990 r. wywrotka, ład.
10 ton, stan dobry, • 3.500 zł. Jaczkowice, gm. Oława, tel. 
0609/36-98-60
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1992 r., nowe opony, dzielona 
burta, stan techn. b. dobry, - 5.100 zł. Lubin, tel. 
076/842-53-99
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM. 2000 r. 2500x1250x1250. 
ład^ 500 kg, stelaż-opończa celna, koło zapasowe, podpór
ka zaczepu, obrysówki, poduszki gumowe, perfekcyjne wy
konanie, ocynk., wzór Niewiadów, - 2.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-3142
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2000 r. 1500x1000x800, 
ład. 400 kg, stelaż-opończa celna, koło zapasowe, resory, 
poduszka gumowa, perfekcyjne wykonanie, ocynk., wzór 
Niewiadów, - 1.500 zł. Kępno, tel. 062/782-3142 
PRZYCZEPA WYWROTKA GKB 8330 2-osiowa, na balo
nach, ład. 101, burty + nadstawki, wywrót 2-stronny, dł. 6.10 
m, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, • 5.000 zł. Brzeg, 
woj. opolskie, tel. 0604/25-67-61 '
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 ład. 8 1, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/50-99-68,0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1979 r. stan b. dobry, 
przystosowana do przewozu zboża - 5.000 zł. Kąty Wr., tel. 
071/316-76-13,0601/75-37-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-80-11,1980 r. ład. 10 1. po
dwójne burty i koła, - 5.500 zł. Tworzyjanów, tel. 
074/850-44-89
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D 4 7 ,1984 r. 2 szt., na 
kołach 825x20, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0502/29-18-63 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA, 1989 r., HW-60IIND, ogu
mienie 1000/20, po remocnie kap., nowa podłoga, burty, dy
szel, inst. elektryczna, okładziny hamulcowe, - 5.000 zł. 
Strzegom, tel. 0603/96-16-05
PRZYCZEPA WYWROTKA BRANDYS PSS. 1991 r. wywrot
ka, ład. 13 1, na kołach balonowych, • 8.000 zł + VAT. Wał
brzych. teł. 074/84646-50
PRZYCZEPY N-250 zawiesz., kpi. z kołami -100 zł. Wro
cław. tel. 071/373-01 -52 wieczorem 
PRZYCZEPY BAGAŻOWE: Niewiadów N-250, plastikowa; 
mała, zarejestrowana - 750 zł; Niewiadów N-400, z plande
ką, zarejestrowana, -170 zł; nie zarejestrowana, biała - 385 
zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
PRZYCZEPY ROLNICZE ład. 4 t - 600 zł, lad. 2 t - 400 zL’ 
Złotoryja, teł. 076/878-59-52
PRZYCZEPY ROLNICZE. 1980 r. o ład. 6. 4.5 i 3.5 tony.

stan dobry, cena - 1.800 zł/szt. Popęszyce, gm. Nowe Mia
steczko. tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ HL 80-11, 1979 r. 
wywrót na 2 strony, zarejestrowana, ład. 8 t, na przyczepę 
D-732, na niskich kolach. Wrocław, tel. 0604/82-5645

ZAMIANA
ALFA ROMEO 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby, wspoma
ganie, centr. zamek, zadbany, -17.000 z ł , zamiana na busa 
z możliwością dopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-79, 
0601/82-94-97
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, brązowy, hak, inst. gazowa, 
5-biegowy, alum. felgi, spoilery, uszkodzony moduł, - 2.500 
zł lub zamienię na komputer. Międzyrzecz, tel. 0604/72-35-13 
AUD1100 AVANT, 1987 r., 185 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
czerwony, klimatyzacja, 4x4, el. otwierane szyby, el. reguł, 
fotele (z pamięcią), el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
nowa chłodnica, • 14.000 z ł , zamienię na diesla, inne pro
pozycje. Opole, tel. 0609/28-17-10 
AUD1100,1989 r., 2200 ccm, benzyna pełne wyposażenie 
el., hak, wspomaganie - 11.000 zł, zamienię na busa w tej 
cenie, ewentualnie dopłacę. Bukówek 44, gm. Środa Śl., tel. 
071/317-14-53
AUDI 80,1980 r., 196 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, po remoncie blacharki, dużo nowych części, hak, 
aktualny przegląd, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, I 
właściciel, stan dobry - 2.150 zł zamienię na VW diesla, może 
być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 0603/94-70-03 
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 Fia
ta 126p lub inny, tańszy. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54
AUDI 80 B 3,1991 r., 192 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, szyberdach, centralny zamek, alarm + pilot, wspo
maganie, alum. felgi, nowe opony, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, garażowany, sprowadzony w całości, - 11.000 zł. 
Polkowice, zamienię na inny, tel. 076/749-80-33 
AUDI A4, 1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, 
także turbai). Kobierzyce, tel. 071/311-13-22,0609/59-01-17 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r „  123 tys. km, 2500 ccm, TDi 
140 KM, granatowy, Ouattro, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
ksenony, szyberdach, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, alum. 
felgi. 6-biegowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + 
pilot, ks. serwisowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, serwiso
wany w ASO, • 42.800 z ł , zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 
062/754-55-33.0601/74-55-33 
BMW 316,1979 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie blacharki 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 525 E-34,1988/94 r., 197 tys. km, 2500 ccm, 170 KM, 
perłowogranatowy, ABS, komputer, alum. felgi, przednie 8,5 
x n7 x 235, tylne 10 x n7 x 225 (wartość kół 7.000 zł) -19.000 
zł, zamienię na VW Corrado, Audi Coupe, Audi V8 lub inne, 
może być automatic i duża poj. silnika. Zielona Góra, tel. 
0606/58-27-21
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu 
celnego, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, - 22.500 z ł , zamienię na osobowy lub dostawczy. 
Strzegom, tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
BMW 730 E-32, 1990 r., 197 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
błękitny metalic, instalacja gazowa prod. włoskiej, pełne wy
posażenie oprócz klimatyzacji i skóry, alarm z pilotem, RO z 
CD i RDS, drewno, stan idealny, - 22.500 zł, zamienię na 
tańszy. Ostrów Wlkp., tel. 0502/60-7949 
BMW 730 E-32. 1990 r., 197 tys. km, 3000 ccm, błękitny 
metalic, instalacja gazowa prod. włoskiej, pełne wyposaże
nie oprócz klimatyzacji i skóry, alarm z pilotem, RO z CD i 
RDS, drewno, stan idealny - 22.500 zł, zamiana na tańszy. 
Ostrów Wlkp., tel. 0502/60-7949 
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r.. 90 tys. km, 3000 
ccm, czarny metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, pełne 
wyposażenie, • 16.500 zł , zamiana na inny. Jarocin, tel: 
062/740-90-63 po godz. 20,0607/75-65-31 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, relingi dachowe, alarm + pilot -  7.500 zł, 
zamienię na Opla Vectra, Fiata Tempra lub Seata Toledo, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/3414248 
CITROEN C 25,1990 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remon
cie kapitalnym silnika i blacharki, 3-osobowy, wysoki, stan b. 
dobry, • 12.800 zł, zamienię na inny. Nysa, tel. 0604/45-88-20 
CITROEN C 35,1981 r. zamienię na osobowy do 3.000 zł. 
Duszniki Zdrój. tel. 074/866-97-38,0607/38-34-20 
CITROEN SAXO, 1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 90 KM, kodowany zapłon, automatic, 
pełne wyposażenie, poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, dodątki - 21.000 zł, zamienię na Citroena Xsa- 
rę, Peugeota, z dopłatą. Jelenia Góra, tei. 075/755-89-85 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm, srebrny, zamienię 
na mniejszy, np. Opla Corsę, Fiata Punto albo podobny. 
Świebodzice, tel. 074/854-50-70 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm. srebrny, -17.900 zł 
zamienię na mniejszy, np. Fiat, Opel Corsa, VW Polo, Fiat 
Uno lub podobny. Świebodzice, tel. 074/854-50-70, 
0604/26-34-27
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan ideal
ny - 24.000 zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 
ccm. Lubin, tel. 076/848-56-50 w godz. 7-15,076/846-56-28 
po godz. 17
FIAT 125p, 1980 r., 1500 ccm, seledynowy, po remoncie 
silnika, inst. gazowa, ważny przegląd, Stan b. dobry, -1.300 
z ł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 
071/322-67-39
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapi- - 
talnym, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce -1.200 
zł, zamienię na Fiata 125p pićk-up lub Nysę. Legnica, tel. 
076/722-69-79 po godz. 18
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, beżowy, stan dobry, pokrow
ce, alternator, duża deska - 580 zł, zamienię na rower gór
ski, monitor 15", telefon GSM lub rtv. Oława, tel. 
071/313-86-76
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika, ciem
ne szyby, sportowa kierownica, szerokie zderzaki, tylne felgi 
alum., lotnicze fotele, oadobne listwy drzwi, zamienię na 
BMW 316 .rekin", z lat 79/80. Wrocław, tel. 0600/31-69-96 '  
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor 
groszkowy, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, deska 
rozdz. nowego typu, alternator, wysokie .fotele, zadbany,
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zamienię na uszkodzony, z dopłatą!'Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-23-0a*pCĘgodz^€. -
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, zapłon w stacyjce, 
nowy przegląd i gaźnik, nowe tablice, lotnicze fotele, alter
nator, RO - 2.000 zł, zamienię na przyczepę. Syców, teł. 
062/785-65-62
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 600 ccm, zielony, nowe opo
ny, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, po remoncie blachar
ki, stan b. dobry - cena 1600 zł, zamienię na Jawę TS 90/91 
r., stan idealny lub inny motocykl. Głogów, teL 0504/93-95-09 
FIAT 126p, 199.1 r., 50 tys. km, 652 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, sportowe fotele, RO, garażowany,.stan do
bry, zamienię na Poloneza Caro GLI lub GSI, Z dopłatą. So
kolniki, woj. kaliskie, teł. 0603/42-21-07 
FIAT 126p, 1992 rM 48 tys. km, 650 ccm, seledynowy, lotni
cze fotele, ogrzewana tylna szyba, I właściciel, zadbany, 
arażowany, stan b. dobry, - 3.800 zł, zamienię na tańszy, 
ary, tel. 068/470-12-52,0609/28-52-89 

FIAT 126p EL, 1995 r., 78 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, 
stan b. dobry, oryginalny lakier, bez wypadku, II właściciel, 
garażowany, zadbany, RO + głośniki, nadkola od nowości - 
4950 zł, zamienię na Opla Kadetta „łezkę", Corsę, Starlet 
lub inne propozycje, w tej cenie np. Ibiza. Koźmin Wlkp., tel. 
0600/67-59-36
FIAT 126p EL, 1997 r. • 6.400 zł, zamienię na Poloneza, po 
94 r. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
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, 1994 r., 73 tys. km. 900 ccm, niebie
ski metalic, immobilizer, oclony, zarejestrowany, zamienię 
na inny. Wrocław, tel. 071/311-80-44,0501/34-42-12 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 86 tys. km, 899 ccm, 
bordowy metalic, najbogatsza i atrakcyjna wersja, kataliza
tor, b. lekko uszkodz. drzwi, pęknięty zderzak - 12.200 zł, 
zamienię na Citroena Saxo 97/98 r., 1,1, Rover214, diesel •
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-95-53
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 38 tys. km, 704 ccm, biały, 
alarm + pilot, centrainy zamek, dodatkowe światło .stop", 
tylne zagłówki, tylne szyby uchylane, zegarek, RO + głośniki
- cena 12.000 zł, zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Ziębice, tel. 074/819-23-93,0608/36-07-11
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r., 2500 ccm, diesel przedłużo
ny, podwyższony, wspomaganie, nie eksploatowany w kra
ju, 9 miejsc - zamienię na inny. Jawor, tel. 076/870-60-52 
FIAT DUCATO, 1996 r., 145 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, podwyższony, krótki, garażowany, stan b. dobry - za
mienię na Audi 80 kombi, Ouattro, 23O0ccm lub/260Óccm, 
w ciemnym kolorze,-bezdopłaty. Wrocław, tel. 071/327-66-56, 
0502/60-82-73
FIAT PUNTO, 1995/96 r-., 87 tys. km, 1200 ccm, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, bogata wersja • 17.600 zł, zamienię na 
tańszy lub droższy. Trzebnica, tel. 0602/86-45-97 
FIAT TIPO AGT, 199Ó r., 1400 ccm, benzyna instal. gazo
wa, centralny zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica + opo
ny zimowe, - 9.000 z ł , zamienię na Fiata Bravę 1600 ccm E 
lub 1900 ccm D. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-14-61, 
,0602/38-08-32
FIAT TIPO SKŁADAK. 1996 r., 109 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, centralny zamek, el. otw. szyby, stan idealny, 
zamienię na Fiata Temprę, 1600,95 r. lub inne propozycje. 
Żary, tel. 068/470-24-50
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksy
kańska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna ka
napa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przy
ciemniane, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd - 5.000 zł, zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z 
instalacją gazową, stan dobry. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 90 tys. km, 3000 ccm. benzy
na, niebieski, pełne wyposażenie, - 28.000 z ł , zamienię na 
tańszy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-94 
FORD ECONOLINE, 1986 r., 3800 ccm, benzyna, srebrny, 
„salonka", inst. gazowa, stan idealny, • 25.000 z ł , zamienię 
na tańszy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-94 
FORD ESCORT X R 3 ,1983 r., 1300 ccm. metalic, szyber
dach, alarm ♦ pilot, spoilery, ciemne szyby, - 4.500 zł, za
mienię na inny. Twardogóra, tel. 071/315-01-33, 
0607/32-36-54
FORD ESCORTXR3i, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, ABS, alarm, oznakowany, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, ospoilerowany* alum. felgi., dodatkowo koła zimowe
- 8.300 zł, zamienię na Mercedesa 190 D lub Fiata Cinqu-> 
ecento, w tej cenie. Januszkowice, woj. wrocławskie, tel. 
090/33-09-57,0502/29-35-91 V
FORD ESCORT. 1989 r., 1300 ccm, grafitowy, składak, ciem
ne szyby, dodatkowe światło stopu, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 7.80Q z ł . za
mienię na Mercedesa 190 w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 
0604/89-68-05.
FORD ESCORT, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, szyberdach, zielone szyby, el. reg. reflekto-. 
ry, nowe amortyzatory, wahacze, świece, dzielona tylna ka
napa, RM, 4 kolumny, zegar, obrotomierz, katalizator,.
3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, nowe opony, opłacone 
OC, przegląd do 30.08.2001, stan b. dobry, - 8.800 zł za
mienię na VW Passat, Golf II diesel, możliwa dopłata. Ści- 
nawka Śr.. tel. 074/871-56-89 
FORD ESCORT, 1989/95 r., 1400 ccm, GHIA, czarny,
3-drzwiowy, nowe amortyzatory, RO, szyberdach, zamienię 
na busa lub VW Transportera, - 8.500 zł. Olszyna, tel. 
0609/29-03-54
FORD ESCORT GLS, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
el. reguł, reflektory, el. otwierane szyby, szyberdach, obro
tomierz, 5-biegowy, oznakowany, nowe paski rozrządu, świe
ce żarowe, filtry/garażowany, -11.000 z ł , zamienię na VW 
Passata, od 1990 r., 1.6 lub 1.8 E. Jelenia Góra, tel. 
075/642-12-51,0503/98-20-20 
FORD ESCORT, 1991 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, alarm, immobilizer, centralny zamek, 
alum. felgi, spoiler. szyberdach, zadbany, garażowany, -
12.000 zł (możliwe raty przez komis), zamienię na tańszy, 
do S.OOOzł. Nysa, tel. 077/431-83-63,0602/71-89-33 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
hak, centralny zamek, alarm, RO, roleta, sprowadzony w 
całości, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, -12.000 z ł , za
mienię na Hondę Prelude albo inne propozycje. Polkowice, 
tel. 076/749-33-12
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, dieseł zamienię na busa 
lub większy osobowy, z dopłatą. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel zamienię na ko
parkę kołową lub ładowarkę, z dopłatą. Brzeg, tel. 
077/416-47-21 po godz.20
FORD ESCORT. 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, po tuningu, obniżony, alum. felgi, ABS, c. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, fotele „Recaro", welur, radioodtwa
rzacz, reg. świateł, dzielona tylna kanapa, - 14.000 z ł , za
miana na inny. Pleszew, tel. 062/742-67-74 
FORD ESCORT SEDAN, 1997 r.. 54 tys. km, 1300 ccm. 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, ber wypadku, im
mobilizer, poduszka pow., centralny zamek, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 21.700 z ł , zamienię na inny, chętnie 
tańszy. Strzegom, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
FORD FIESTA, 1990 r.. 92 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, czar
ny. pełna dokumentacja, stan b. dobry -10.500 zł, zamienię 
na Mercedesa 115,116,123,190. Opole, tel. 0608/22-93-38 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, zadba
ny garażowany, welurowa tapicerka, 5-biegowy, stan techn. 
idealny, zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-71-33, 
0604/22-02-69
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic,
bogata wersja, klimatyzacja,'CD, el. otwierane szyby • 20.000
zf, zamienię na większy, w tej cen ie r Sieradz, teJs
043/829-76-95,0608/18-83-67
FORD MONDEO, 1995 r., 99 tys. km, 2500 ccm, 24V, srebr

ny metallcę 1^;KM,:aiitomatic, drewno, ABS, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, zawięszeriią sport-turist. zamienię na 
uszkodzony, BMW lub inny,’ tańszy, także bus. Oława, tel. 
0607/42-55-19
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 79 tys. km, 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie, 
ABS, 4 pod. powietrzne, system antypoślizgowy, el. reg. re
flektory, bez wypadku • 33.800 zł, zamienię na tańszy, chęt
nie Toyotę, Peugeota, Fiata Punto, Uno lub sprzedam. Wro
cław, tel. 071/373-67-71,0604/24-68-41 
FORD MONDEO, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V Zetec, 
czerwony, stan b. dobry, 2 poduszki powietrzne, ABS, ku
piony w salonie, homologacja na ciężarowy uniwersalny -
33.000 zł, zamienię na Mercedesa klasy E, „okularnika", die
sel, może być uszkodzony, dopłacę. Trzebnica, tel. 
071/312-06-51,0601/87-43-67
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, diesel - zamienię na oso
bowy lub dostawczy. Kolsko, tel. 068/352-41-68, 
0603/95-21-19
FORD ORION, 1992 r., 129 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, katalizator, bez wypadku, 3 miesiące w kraju, serwiso
wany, centralny zamek, szyberdach, - 11.000 z ł , zamienię 
na BMW 5, może być uszkodzony. Wilczkowice, gm. Jorda
nów ŚL, tel. 0603/49-98-36
FORD SCORPIO, 1985 r„  240 tys. km. 2800 ccm, V6, gra
natowy, instalacja gazowa, klimatyzacja, pełna elektryka •
6.800 zł, zamienię na BMW E-30, E-28, Audi 80. Lubin, tel. 
0605/12-95-71 '  \
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2900 ccm, 
biały, ospoilerowany, przyciemniane szyby, pełne wyposa
żenie el., klimatyzacja, skóra, el. otwierane sżyby i szyber
dach, el. reguł, lusterka praz fotele, aluminiowe felgi, hak -
13.500 żł, zamienię na busa - Forda Transita. Wołów, tel. 
071/389-33-15
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, woj. leszczyńskie, tel. 0606/17-01-60 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, 5-drżwió- 
wy, centralny zamek, szyberdach, - 4.100 zł zamienię n a ' 
VW Transporter 9-osobowy. Sobierakowo, tel. 0606/47-01*60 
FORD SIERRA, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, EFif niebie
ski, inst. gazowa, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, szyberdach, przegląd do 03.2002 r „  cena 
--7.000 zł, zamienię na mniejszy samochód, do 18.000 zł. 
Opole, tel. 077/464-65-15
FORD SIERRA RS, 1990/93 r., 2000 cęm, 16V, biały, stan 
b. dobry, centralny zamek, el; otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, alarm, alum.'felgi, - 8.5ę0 z ł , zamienię na 
dostawczy lub sprzedam. Wrocław, tel; 071/354-36-09 po 
godz. 18,0502/43-57-62 .
FORD SIERRA KOMBI, 1992/93 C 201.tys. km, 1800’ccm, 
turbo D relingi dachowe, hak; RO, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, zielone 
szyby, zadbany, stanb. dobry, zamienię na Forda, Mercede
sa busa, oszklony lub na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 
074/858-98-11 po godz. 16,0605/92-26-49 
FORD TAUNUS, 1981 r., 128 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, 2-drzwiowy, inst. gazowa, dużo części, zamienię na 
Fiata 126p lub maszyny stolarskie. Namysłów, tel. 
0605/28-72-13
FORD TRANSIT, 1978 r.,2400 ccm, diesel uszkodzony sil
nik, błacharka po remoncie w 1999 r., ważny przegląd do
24.11.2001 r., zamienię na osobowy, kombi. Kiełczów, tei. 
071/398-84-01
FORD TRANSIT, 1989 r . , zamienię ha Citroena C15. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-65-07 
HONDA CIVIC, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, T6V, 
niebieski metalic, szyberdach, hak, el. reg. reflektory, podło- 
kietnik, 4 zagłówki -14.900 zł, zamienię na inny. Polkowice, 
teL 0604/89-03-20 \
HYUNDAI EXCEL, 1988 r „  140 tys. km. 1500 ccm. benzy
na, beżowy metalic, wersja USA, klimatyzacja, boczne oświe
tlenie, 4-drzwiowy, dodatkowe światło .stop" w tylnej szybie, 
zderzaki w kolorze nadwozia, radio, stan b. dobry, - 5.900 zł 
, zamienię na inny. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
HYUNDAI H100 BUS, 1994/95 r., 130 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, sprowadzony osobiście, komplet
na dokumentacja, • 19.400 z ł , zamienię na osobowy. Sy
ców, tel. 062/785-92-59,0604/44-72-65.
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, Pb, 
wtrysk, granatowy metalic, sprowadzony W całości, weluro
wa tapicerka, 4-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach; el. 
reg. lusterka, el. antena, oryg. RÓ, reg. kierownica i wspo
maganie, centralny zamek, spoiler ze „stopem", kpi. doku
mentacja, zamienię na droższy, dopłacę 5.000 zł. Jaworzy
na Śląska, tel. 074/858-86-90
IVECO MAGIRUS 130M8,1997 r., 6085 ccm, żółty, pomoc 
drogowa, platforma 630 x 220 cm, elektryczna wciągarka 12 
V, wspomaganie kierownicy, webasto, po remąnęie blachar
ki, nowe opony, wymieniony silnik • 22.000 zł zamienię na 
busa lub autokemping. Nowa Ruda, tel. 0607/18-24-26, 
0502/20-61-41
JEEP CHEROKEE 4WD, 1996 r.', 115 tys. km, 2500 ccm, 
TD, perłowogranatowy metalic, pełne wyposażenie - 62.000 
zł, zamienię na tańszy do 20.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r. Jcolor wiśniowy meta
lic , orurowany, zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/343-22-49
JELCZ 317 D, 1982 r., 11100 ccm, szary, ciągnik siodłowy, 
silnik wysokoprężny, stan dobry, zamienię na wózek widło
wy Rak. Bystrzyca Oławska, tel. 071/313-02-75,313-09-31 
JELCZ 317 W, 1986 r . , zamienię na samochód osobowy. 
Wrocław, teł. 0604/82-56-45
KIA JOICE, 2000 r. - 55.000 zł, zamienię na samochód oso- 
bowo-dostawczy, Mercedes Vito, Sprinter, VW Transporter, 
Ford Transit. Wałbrzych, tel. 074/845-03-70,074/841-98-41 
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm instalacja gazowa, nowy sil
nik - 3.000 zł zamienię na VW busa. transportera, przeszklo
ny, zdopłatądo 2.500 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-29-05 
LADA SAMARA, 1987/88 r., 82 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny. oryginalny lakier, bez korozji, bez wypadku, po przeglą
dzie, wersja niemiecka, garażowany, nadkola, nowe opony, 
stan idealny, dodatkowo magnetowid, zamienię na inny, może 
być tańszy. Oława, tel..071/302-76-13 
LANCIA THEMA, 1989 r., 148 tys. km, 2000 ccm, 16V, tur
bo, granatowy, zadbany, bez wypadku, bogate wyposaże
nie, wykończenia drewniane - 14.200 zł, zamienię na Opla 
Omegę 2.3 TD, może być bez siln ika. Lubin, tel. 
0607/20-79-59
MAZDA 323,1986 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, po wy
mianie pompy i rozrusznika, zadbany, ekonomiczny, bez 
korozji, ciemne szyby, - 6.600 z ł , zamienię na osobowy do
3.000 zł lub motocykl do 6.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-25-46,0609/63-85-89
MAZDA 626,1986 r. sprowadzonym całości, el. otw. szyby, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, 2 komplety kół • 8.000 
zł, zamienię na Peugeota 405 kombi, Forda Sierrę kombi, 
Scorpio. Ostrzeszów, tel. 062/730-15-82,0602/62-94-61 
MAZDA 626,1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm. 16V, srebrny 
metalic, katalizator, wspom. i reg. kierownicy, el. otw. szyby 
x4 t lusterka, szyberdach, centralny zamek, alarm, 5-drzwio
wy, dzielona tylna kanapa - 26.500 zł zamienię na tańszy. 
Wałbrzych, tel. 074/841-67-75 
MAZDA 626 TDI, 1997 r., 60 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, el. refl., centr. zamek, wspomaganie, żabezp. 
przed kradzieżą, reg. fotela kierowcy, dzielone siedzenia, 
ekonomiczny - 44.000 zł, zamienię na inny. Grębocice, tel. 
076/831-51-32
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, Srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, katalizator, 
ABS, SRS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szy

by/śżyberdach, «lalW,4tólRB R^aamek?immób1lizer - 40.000 
zł, zamienię ria-OplajCorsę Hofra^Ci^f^CfW^olfai/efo^iOOO 
zł. WrócłaW, tel. 071/354*23-03 .
MERCEDES 190,1984 r.,*2000 ccm, diesel, biały, szyber
dach, drewniana kierownica, alarm, szeroka listwa, atrakc. 
wygląd, zamienię na Renault'Espace lub VW Transpdrter 
T2, oszklony, z siedzeniami. Chojnów, tel. 076/819-10-04, 
0604/19-61-54
MERCEDES 190 D, 1987 r „  215 tys, km, 2000 ccm, wiśnio
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, cena • 15.900 zł, za
mienię na Mercedesa 124, VW, Opla Astrę, Toyotę, Nissa
na. Wschowa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r„ szary, nowe klocki, białe 
kierunkowskazy, nowe opony, nowe końcówki drążków, za
dbane wnętrze, kompletny, stan dobry - 4.800 zł, zamienię 
na Audi 80, coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-03, 
076/749-36-04
MERCEDES 207, 1978 r. po wymianie silnika i lakierowa
niu, zarejestrowany na 7 osób + 800 kg, + dodatkowo kpi. 
silnik z dokumentacją, zamienię na samochód osobowy prod. 
niemieckiej, najchętniej VW. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 220 123 D, 1979/91 r., 2200 ccm, biały, ważny 
przegląd i OC, stan dobry, - 4.800 zł, zamienię na VW Trans
portera, busa lub osobowy, kombr. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67
MERCEDES 240 123 D, 1979 r„  2400 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, centralny 
zamek, hak, zadbany • 4.500 zł, zamienię na antyki, meble, 
żegary, broń biała i inne - 4.500 zł. Kalisz, tel. 062/501-19-38 
MERCEDES 240 123,1984 r., 210 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, karoseria po dachowaniu - 7.000 zł, zamienię na 
bardzo mocno rozbitego Mercedesa 126, z największym sil
nikiem, z ważnym dowodem rejestr. Wrocław, tel. 

•0503/92-70-00
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czarny metalic, stan b. dobry, po remoncie zawiesze
nia, ważny przegląd, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 
całości, ekonomiczny, wspomaganie, pełne wyposażenie el., 
centr. zamek, szyberdach, alarm, zamienię na VW Golfa lub 
Passata, VW T4, busa, chętnie diesel, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0603/85-23-25
MERCEDES 260 124 E, 1993 r., 121 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, ciemny metalic, oclony w całości, bez wypadku, 2 
pod. powietrzne, ABS, ASD, el. otw. szyby i szyberdach, 
automatic, 3 zabezpieczenia, drewno, szeroka listwa, stan 
idealny, - 36.000 z ł , zamienię na osobowy lub dostawcży. 
Strzegom, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 300 E, 1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, grafitowy metalic, pełne wyposażenie el., aluminiowe fel
gi Borbet, szeroka listwa, serwisowany, sprowadzony w ca
łości • 23.000 zł, Zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 
0501/62-40-39,0608/84-92-20 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RO, el. wysuwana 
antena, 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. 
074/833-47-45,0604/62-40-72 i  
MERCEDES 560 126 SEL, 1986 r., 124 tys. km. 5600 ccm, 
V8, złoty metalic, klimatyzacja, ASR, poduszka pow., bordo
wa skóra, alum. felgi 16", wspomaganie, centralny zamek, 
ABS, Mul-T-Lock, oznakowany, tempomat,' el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reguł, fotele, zagłówki i kierownica • 23.900 
zł, zamienię na inny, o dużej poj. E. Bolesławiec, tel. 
075/731-62-76,0602/85-29-65 
MERCEDES SPRINTER 312,1995 r., 2900 ccm, TD, biały, 
kontener 4.15 x 1.9 x 1.9 m, ładowność 1.41, podświetlana 
owiewka, immobilizer, hak, zamknięcie celne, kupiony w sa
lonie, - 49.000 zł zamienię. Wrocław, tel. 0501/41-04*04 
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1981 r., 1997 ccm. benzy
na, biały, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, reg. kierownicy, spryskiwacze na reflekto
ry, - 3.500 z ł , zamienię na dostawczy lub osobowy. Kandle- 
wo, tel. 065/540-62-55
MITSUBISHI SIGMA, 1992 r., 200 tys. km, 3000 ccm, V6 
24V, grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, pełne wyp. 
elektr., centr. zamek, immobilizer, radioodtwarzacz, zestaw 
głośno mówiący „Philips", • 24.000 z ł . zamiana na tańszy. 
Kalisz, tel. 0605/03-61-20
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, turbo E, srebrny meta
lic, po remoncie kapitalnym silnika w Niemczech, nowa tur
bina, pełne wyposażenie, I właściciel, • 14.800 z ł , zamienię 
na tańszy łub uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 075/722-65-10, 
0602/87-22-35 ’ ' .. . -  .
NISSAN MICRA, 1994 r., 100 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
16V, biały, 3-drzwiowy, I właściciel, w kraju od 1997 r, -13.000'. 
z ł , zamienię na większy, nowszy, z klimatyzacją. Oława, tel. 
071/303-89-69,0602/59-14-30 
NISSAN SERENA MINIVAN, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor srebrny, model z listopada, wspomaganie, szy-: 
berdach, czarne szyby, orurowany przód, zamiana na Peu
geota 605, Renaulta Safrane, Espace z silnikiem diesla. 
Ostrów Wielkopolski, -te). 062/738-13-08-: .
NISSAN STANZA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
po remoncie blacharki, tylne szyby uchylane, dzielona tylna 
kanapa, stan'opon dobry, hak, oszczędny, garażowany -‘
4.100 zł, zamienię ha Fiata 126p, od 1992 r., w tej cenie. 
Jelenia Góra, tel. 075/642-12-51,0503/98-20-20 
NISSAN TRADE, 1993 r., 15 tys. km, 2800 ccm,- diesel, bia
ły, podwyższony, 7-osobowy, stan b. dobry • 21.000 zł, za
mienię na osobowy chętnie kombi lub inne propozycje. Jele
nia Góra, tel. 075/753-26-96
NISSAN TRADE, 1995 r., 162 tys. km. 2800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, hak, radio, oszklony, 5 osób + 1.5 
t • 21.500 zł, zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 
074/664-94-20
NYSA 522 T, 1987 r., 50 tys. km, 2120 ccm, granatowy, ka
biną 2-osobowa + paka ładunkowa - 1.000 zł zamienię na 
samochód osobowy, motor, przyczepę. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-67 po godz. 18
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r„  180 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, złoty metalic, RM, pokrowce „miś", spoiler przedni 
z atrapą, 3-drzwiowy, 4-biegowy, zadbany, stan b. dobry, -
4.300 z i , zamienię na chopper, min. 650 ccm, albo kombi do 
naprawy. Karpacz, tel, 075/761-84-89 
OPEL ASTRA, 1992 r., 70 tys. km, 1400. ccm, perłowofiole- 
towy, 5-drzwiowy, el. wysuwana antena, szy lordach, nowe 
opony, nowy pasek rozrządu, zderzaki w kolorze nadwozia; 
kpi. dokumentacja, -12.500 z ł , zamienię na Forda Transita, 
do remontu, do 8.000 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL ASTRA ĆL, 1993/94 r., 153 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, bordowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, w kraju od 6 mies., kompletna dokumentacja, oszczęd
ny, 5-biegowy, szyberdach, zamienię z dopłatą na VW T4 
2400 ccm D lub osobowy, chętnie kombi, VW Golf lub Pas
sat, diesel, inne propozycje. Św. Katarzyna, tel. 
0607/81-54-10
OPEL ASTRA CL. 1993/94 r., 151 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokif- 
mentacja, zadbany, bez wypadku, zamienię na Mercedesa 
310 D, VW Transporter T4 diesel, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, biały, zamie
nię na VW Carawelle, VW Transportera (długi), Mercedes 
Vito, Mercedesa Sprintera, VW LT 28 (nowy model), wszyst
kie modele minimum.5 siedzeń, do 45.000 zł. Głogów, tel. 
076/833*2441,0602/37-42-19 
OPEL CORSA ATLANTA, 1996 r., 90 tys. km, 12Ó0 ccm, 
fioletowy metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow,, wspomaga
nie, centralny zamek, alum. felgi, welurowa tapicerka - 22.500 
zł, zamienię na VW Golfa III kombi, diesla. Kąty Wrocław
skie, teł. 071/316-74-21
OPEL CORSA, 1999 r., zamienię na VW Transporter T4 z 
dopłatą. Miąskowo, gm. Osieczna, tel. 065/517-05-15

OPEL KADETT KOMBI, 1982 r ,  fc O O ^ć r^^s e l, czerwo
ny, nowy akumulator (gwarancja), po remonćl^óldrftemul- 
cowego, 5-drzwiowy • 3.300 zl, zamienię na Fiata 126p. Bo
lesławiec. tel. 0604/12-50-86
OPEL KADETT, 1983 r., 140 tys. km, 1300 ccm', OHC, nie
bieski, zadbany, aktualny przegląd, nowe tablice, oryg. hak, 
RO Sony - panel, pokrowce, kołpaki, żaluzja tylna • 3.300 zł 
zamienię na Fiata 126p w tej cenie. Świdnrca, tel. 
074/640-65-39
OPEL KADETT, 1985/94 r., 1600 ccm, diesel, biały, „łezka", 
ciemne szyby i lampy, 5-biegowy, stan dobry, zamienię na 
BMW, Forda Scorpio, z inst. gazową lub D, może być do 
poprawek, poj. powyżej 2.000 ccm. Gracze, woj. opolskie, 
tel. 0503/66-25-81
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 90 tŷ s. km, 1600 ccm, die
sel, niebieski, po remoncie blacharki, zadbany, roleta ba- 
ażnika, RO - zamienię na większy lub inne propozycje, 
wierzawa, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/76-31-85 

OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, srebrny meta
lic, nowy przegląd, klocki hamulcowe, centralny zamek, szy
berdach, stan b. dobry, katalizator, 5.51/100 km • 9.500 zł, 
zamienię na Jelcza, Liaza lub przyczepę. Syców, tel. 
062/785-65-62
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1700 ćcm, diesel zamienię 
na ciągnik Ursus C-360 3P lub Zetor, 4 x 4 , stan dobry. Opo
le, tel. 077/421-51-58
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
ną towy metalic. el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, 
komputer, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, -
31.000 z ł , zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741 -96-69. 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA B. 1996 r., 79 tys. kip, 1600 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, stan tech. idealny, serwisowany, garażówa- 
r #  nowe opony, kupiony w salonie, zamienię na Mercedesa 
124 Jub sprzedam. Wrocław, tel. 0503/68-62-88 
OPEL YECTRA. 1999 r.. 70 tys. km, 1800 ccm. 16V, wiśnio
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, .-+ pilot, el- otw .. 
szyby, ei. reg. lusterka, alum. felgi, zarejestrowany jako cię
żarowy, VAT od faktury, - 42.000 z ł , zamiana na tańszy do
20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, teł. 062/736-59-41., 
0604/54-38-22
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm. czer
wony, reg. kierownica, reg. świateł, immobilizer, centralny 
zamek + pilot, kupiony W salonie, alarm, Mul-T-Lock, dzielo
na tylna kanapa, - 17.500 z ł , zamiana na inny. Kalisz, tel. 
0604/78-54-02
PEUGEOT 405,1989 r., 188 tys. km, 1900 ccm. wtrysk, wi
śniowy metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., el. otw. szy
by, ciemne szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielo
na tylna kanapa, przegląd do 03.2002 r, -10.200 z ł , zamie
nię na diesel, chętnie bus, do 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-02-37

O  PEUGEOT 405 SRI, 1990 r. 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, wspom aganie, centr. zamek, w elurowa tap i
cerka, napęd na 4 ko ła , s p o rto w y  w yg lą d , -
12.000 z ł , zamienię na diesla a lbo na busa. Lu
bin, tel. 076/749-71-99 84018411

PEUGEOT 406,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, ei. otw. szyby, wspo
maganie, radioodtwarzacz, komplet opon zimowych z łań
cuchami, instalacja gazowa do zamontowania, - 32.500 z ł , 
zamiana na mniejszy osobowy. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 
0604/08-36-62
POLONEZ, 1987 r. karoseria z 1992 r., przegląd do
25.05.2002 r., halogeny, alarm, nowe fotele, dzielona tylna 
kanapa, nadkola plastikowe, stan dobry • 3.000 zi, zamienię 
na busa, z 1979/85 r., Forda Transita, VW LT 28, VW Trans
portera, ♦ dopłata 1.000-3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-12-74
POLONEZ CARO SLG, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, ja- 
snobłękitny metalic, rej. do 2002 r., konserwacja nadkola, 
RM cyfrowy, kubełkowe fotele, zamienię na Fiata 126 do 95 
r. lub inny małolitrażowy. Otmuchów, tel. 077/431-47-26 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, GLI, metalic. spoile
ry, alum. felgi, RO, alarm + pilot, centralny zamek, • 7.500 
zł. Twardogóra, teł. 071/315-01-33,0607/32-36-54 . 
RENAULT 18,1981 r., benzyna, czerwony, stan dobry, za
rejestrowany na 5 osób, przegląd do 10.2001 r., 4-drzwiowy 
- 1.800 zł, zamienię na mniejszy. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-70-39
RENAULT 19,1990r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, spoiler, zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-15-77-
RENAULT 5,1981 r., 900 ccm, -1.700 z ł , zamienię na For
da Granadę, Taunusa, inny o dużej poj.. J,elenia Góra, tel. 
075/713-46-61
RENAULT LAGUNA, 1994 r„ 106 tys. km. 1800 ccm, perło
wogranatowy, centralny zamek z pilotem, el. otw. szyby, RO, 
zamienię na Lagunę z 98r. lub Peugeota 406, 1800-2000. 
ccm, z klimatyzacją. Poznań, tel. 061/852-72-66, 
0601/77-43-21
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 30 tys. km; 1600 ccm, 
16V, zielony, 110 PS, ABS, klimatyzacja, alarm, centralny 
zamek, 4 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, RO, reg. kierownica i fotel kierowcy, stan b. dobry - 43.000 
zł zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/664-98-36, 
0603/45-39-01
RENAULT RAPID, 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, 
uchylny dach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, pełna dokumentacja, - 12.500 z ł , zamiana na 
inny. Turek, tei. 063/279-93*46 w godz. 8-18,0600/32-11-44 
RENAULT TRAFFIC, 1985 r., 2200 ccm, benzyna, biały, gaz, 
wysoki, długi, hak, stan dobry, zamienię na sam. osobowy, 
może być uszkodz. Krogulec, gm. Mysłakowice, tel. 
075/713-0244,0502/24-54-44 
ROVER 416 SI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno- 
grafitowy metalic, I właściciel w  kraju, sedan, pełna elektry
ka, kompletna dokumentacja, drewno, chrom, jasna tapicer
ka, oryginalny przebieg, stan idealny, zadbany, atrakcyjny 
wygląd - 35.000 zł, zamienię na Fiata Marea Weekend, ciem
ny metalic, od I właściciela, bez dopk Jelenia Góra, tei. 
075/641-54-14
SEAT TOLEDO, 1992 r., 186 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnogranatowy, sprowadzony w całości, centralny zamek, 
dwa zabezpieczenia, garażowany, kpi. dokumentacja, drugi 
komplet kół + turbo do silnika 1900 ccm - zamienię na młod
szy z pełnym wyposażeniem, za dopłatą. Legnica, tel. 
0601/42*98-98
SEAT TOLEDO, 1994 r., 101 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, hak, RO, spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, sprowadzony w ca
łości, zamienię na VW Passata, Forda Mondeo lub inne pro
pozycje, • 18.000 zł. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica, 
tei. 071/318-57-38
SEAT TOLEDO, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, - 26.000 z ł , zamiana na Mercedesa z dopłatą. Kroto
szyn, teł. 062/722-50-76
SKODA 105 L, 1983 r., biały, po kapitalnym remoncie silni
ka, zamienię na VW Passata 1600 ccm D, 1983/87 r., może 
być zniszczony, z dokumentacją. Krzyżowa, tel. 
076/817-3142
SKODA 105.1988 r.,*50 tys. km, 1050 ccm, czerwony, za
dbany, w ciągłej eksploatacji, standobry- 2.200 zł zamienię 
na dostawczy, przyczepę kempingową, inne. Wałbrzych; tel. 
074/665-74-67 pogodż. 18 '
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 1300 ccm, czerwony, cen
tralny zamek, bez wypadku zamienię na mniejszy. Świebo
dzice, te l.074/854-50-70
SUZUKI ALTO, 1989 r., 800 ccm, czerwony, - 6.000 zł, za

mienię nS' §uzuki-Carry,'Śamurai,^w^iej 
Podgórzyn, tel. 075/762-13-82, ,0603/4347-3!
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccnv, die-; 
sej, morski metalic, z salonu, książką serwisowa, udokumen
towane pochodzenie, wspomaganie kier,, el. otwierane szy
by, ABS, bez wypadku - 23.900 zł, zamienię na tańszy sa-. 
mochód - VW Golfa II albo Hondę Civic, inne propozycje. 
Zębowice, woj. opolskie, tel. 0601/7046-78 
TOYOTA TERCEL, 1981 C 1300 ccm, biały, stan dobry, 
uszkodzona pompa paliwa - 1.000 zł, zamienię na telefon 
komórkowy Nokia 5110 z dopłatą lub inne propozycje. Ra- 
domierzyce, woj. jeleniogórskie, tel. 0503/32-27-23 
VOLVO 343 ,1979 r., 1400 ccm, benzyna, szary, po remon- 

, cie silnika, wymienione sprzęgło, • 1.300 z i , zamienię na 
Fiata 126p lub inne propozycje (mat. budów.). Węgliniec, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0604/62-04-77 
VOLVO 343 DL, 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1991 r., 
5-biegowy, 3-drzwiowy, zadbany, - 8.000 z ł , zamiana na 
większy, w tej cenie. Kalisz, tel. 062/76643-22 
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czarny 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne 
wyp. elektr., ABS, komputer, alum. felgi, -15.800 z ł , zamia
na na busa lub inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75*80 
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, turbo, fioletowy metalic, 
bogate wyposażenie, uszkodzona skrzynia biegów + skrzy
nia biegów - 15.500 zł, zamienię na sprawny. Leszno, tęl. 
0601/05-81-98
VW GOLF 1,1978 r., 87 tys. km, 1100 ccm, GtS. czerwony, 
po kapitalnym remoncie zawieszenia, nowe: opony, akumu
lator, lampy, amortyzatory, hamulce, stan blacharki b. dobry,: 
dużo nowych, części, - 3.000 zl , zamienię na Poloneza lub 
inny. Jawor, tel. 0603/48-89-02 ”
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, żółty, szeroka deska 
rozdz. i tylne lampy, nowe sprężyny, atrakc. wygląd, starr 
dobry - 2.300 zł, zamienię na Opla Mantę, Poloneza, Fiata 

,125p, z inst. gazową, inne propozycje. S.ułów, tel. 
4)607/224440 po godz, 16 "

VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, fotele Reca
ro, skórzana kierownica, RO Sony, alum. felgi 195x50/15% 
5-biegowy, po remoncie blacharki i silnika, lepi. dokumenta
cja, przegląd do 05.20001 lub zamienię na Hondę, VW, Opla, 
Mercedesa, Audi, BMW. do 13.000 zł, Żary,-te l. 
068/470-12-52,0609/28-52-89 .
VW GOLF II,.1087/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, welurowa tapicerka, hakra(um. felgi, ekonomiczny, stan 
b. dobry, zadbany, zamienię na PoloneząTrucka, 5-osobo- 
wego lub inny dostawczy. Głogów, teł. 076/834-90-28, 
0603/30-60-68
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, im
mobilizer, kubełkowe fotele, • 19.900 zł. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km. 1600 ccm - 20.900 zt. 
zamienię na VW Transportera diesla, może być do drobnych 
poprawek. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
VW GOLF III, 1997 r„  86 tys. .km. 1400 ccm. biały, centr, 
zamek, alarm, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, 
el. otw. szyby, - 23.000 z ł , zamiana na inny. Jarocin, tel. 
0605/56-02-89
VW LT 28. 1985 r.. 340 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
zamienię na osobowy, do 98 r.. dopłacę lub sprzedam. Wro
cław, tel. 071/322-18-60
VW PASSAT KOMBI. 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm. biały, - 2.400 zł, 
zamienię na Fiata 126p lub Poloneza, w cenie do 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-5440.32747-60 
VW PASSAT KOMBI. 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, nowe: opony, akumulator, 
przeguby, stan silnika i blacharki b. dobry, reg. fotele, atrak
cyjny wygląd, - 5.600 z ł . zamienię na Fiata 126p, Opla Ka
detta, VW Golfa, inne. Leszno, tel. 065/54042-17 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejściowy, automatic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, duże 
lampy; RM, hak, czarne wnętrze, sprow. w całości, stan bp  
dobry - 7.000 zł lub zamienię na inny. może być uszkodz. w 
tej cenie, lub tańszy, chętnie Scorpio. Głogów, tel. 
0604/8743-11-,
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. automatic, zamienię na cią-T 
gnik rolniczy lub kombajn zbożowy. Andrżej Ćwiek, 69-113 
Górzyca 32. tęl. 095/759-31-75 . :
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 97 tys. km. 1800. ccm. czer
wony, w kraju od 12.2000 r., el. reg. reflektory, wspomaga
nie, immobilizer, dzielona tylna kanapa, hak. centralny za
mek, -14.500 z ł . zamienię na Mazdę 626, po 1992 r., może 
być uszkodzony. Wrocław, tel: 071/373-71-88 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 107 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, kolor wiśniowy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, cen- ; 
tralny zamek, alarm, el. reg. lusterka i szyberdach, wspo
maganie, welurowa tapicerka. stan b. dobry, -19.100 z ł , 
zamienię na Mercedesa lub inne propozycje. Strzegom, tel.' 
074/844-1641.0606/33-8,5-06
VW PASSAT GT, KOMBI, 1994 r.. 164 tys. km, 2000 ccm, , 
kolor śliwkowy metalic, klimatyzacją, ABS, centralny zamek 
+ pilot, alarm, RM, alum. felgi, relingi,-rioleta, wspom. kie
rownicy, hak, el. reg. lusterka i reflektory, sprowadzony w. 
całości • 26.000 zł zamienię na diesiś o większej pojemno
ści, bus, van, kombi. Wałbrzych, tel. 074/842-17-36, 
0604/13-80-65
VW PASSAT, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, centralny 
zamek, RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan 
bl dobry, zadbany, po przeglądzie - 25.000 zł, zamienię na 
tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-7645, 
071/348-26-11
VW PASSAT, 1997 r., 106 tys. km, 1600 ccm, bordowy me-, 
talie, zamienię na mniejszy lub diesel. Wałbrzych, tei. 
0605/35-07-85 .
VW POLO VARIANT, 1998 r., 55 tys.Jcm, 1600 ccm, zielony 
metalic, z salonu, alarm + pilot, centralny zamek, wspoma
ganie kier., radio - 33.000 zł, zamienię na inny, tańszy albo 
na samochód terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW SANTANA, 1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalic, lotka na klapie, hak, aluminiowe felgi, po wy
mianie płynów, oleju, filtrów, nowe amortyzatory, klocki ham., 
po remoncie silnika, po lakierowaniu, skórzana tapicerka, stan 
dobry, - 4.500 zł, zamienię na wersję automatic lub z inst. 
gaz. do 1.6. Jelenia Góra. teł. 075/643-88-62.0606/72-59-08 
VW TRANSPORTER, 1982 r.. 2000 ccm, niebieski, 9-oso- 
bowy lub 970 kg ład, - 4.900 z ł . zamiana na osobowy. Ka
lisz. tel. 062/76145-14,0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER CARAVELLE. 1991 r.. 2500 ccm. ben
zyna, zamienię na tańszy, chętnie kombi. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0607/23-81-65
VW TRANSPORTER T4. 1992 r., 181 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, bordowy, I właściciel, wspomaganie kier., 3-osobo
wy, ład. 990 kg, nowe amortyzatory, RO - 25.500 zł, zamie
nię na tańszy samochód osobowy. Walidrogi, tel. 
077/46446-05
VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, inst. gazowa, ekonomiczny, szyberdach, wspomaganie ; 
kierownicy, centralny zamek, zamienię na VW Passata kombi/ 
diesla. Boguszów-Gorce, tei. 074/844-07-05 
VW VENTO, 1992 r . , zamienię na busa osobowego. Klucz
bork. tel. 077/418-2743
ŻUK A-09B. 1976 r., 50 tys. km, 2120 ccm. szary, skrzynio
wy, aktualny przegląd i ubezp. OC. stan dobry + silnik diesel 
gratis - 1.300 zł zamienię na Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 
074/665-74-67 pogodz. 18
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR 24 V, stan b. dobry, • 25 zł. Wrocław, tel. 
0503/10-80-69
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 ANACONDA 2 piloty, atest, na 
gwarancji, -150 zł. Polanica Zdrój, tel. 0601/62-89-58 
ALARM SAMOCHODOWY EUROSEC kod zmienny, atest, 
sterowanie centralnym zamkiem, piloty wodoszczelne, na 
gwarancji, syrena, czujniki wewn. - 350 zł, Predator, atest, 
kod zmienny, sterowanie centralnym zamkiem, na gwarancji 
2 lata, syrena, czujniki wewn. • 410 zł, montaż gratis. Wro
cław, tel. 071/372-67-19,0502/03-85-95

O  ALARMY „A ligator” , „Tar” , „Cassin i” , „Seka", „Le- 
gendford” , „Lampart” , „Scorp ion”  • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia- 
domienia, centralne zamki, antyradary, sterowni
k i zamków. Profesjonalny montaż lub  wysyłka, 
detal i hurt. Opisy, schematy, instr. montażu, NAJ
NIŻSZE CENY, SPRAW DŹI W roc ław  (e-m a- 
i l : imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 
01029971

O  ALARMY SAMOCHODOWE Geprad 2, Legenford, 
Lampart, Scorpion, A lfa - od 100 zł, centralne zam
ki - 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 holownicze, 
atestowane, odkręcane kule z kompletem monta
żowym • od 160 zł, montaż, sprzedaż,, naprawa, 
wysyłka,, faktury VAT. Legnica, ul. Kręta 10 (na 
lewo od Reala), tel. 0602/43-01-75 84018081

O  AUTO TUNING - profesjonale przyciemnianie szyb 
(z homologacją), produkcja białych i kolorowych 
usztywnianych tarcz zegarowych, tłum ików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe B risk Splitfire, f il
try  powietrza -140 zł, napisy na samochody, spor
towe chlapacze, Rabaty dla firm , tel. 074/841-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621

O  AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb 
samochodowych z certyfikatem  i homologacją,

tłum iki „basowe”  ze stali nierdzewnej, produkcja 
■tarcz, zegarowych podświetlanych, spoilery, alu
m iniowe fe lg i, zawieszenia, św iece sportow e 
B risk i Splitfire, f iltry  sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A  do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych 
(sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58,0503/57-02-17 01018611

O  AUTOALARMY „Gepard” - 75 zł, „Gepard 2”  • 87 
zł, „Patrio t”  (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford”  (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) -160  zł, „Scorpion”  (wszystkie możliwe 
funkcje, immobilizer, atest) • 168 zł oraz radiopo* 
wiadom., czujniki, syreny, anteny e l . , antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
01029961

BAGAŻNIK DACHOWY z uchwytami zamykanymi na kluczyk, 
mało używany, - 70 zł. Polkowice, tel. 076/847-45-67 
BAGAŻNIK DACHOWY do przewozu nart i rowerów, zamy
kany na klucz, stan b. dobry, do Opla Astry, Omegi. Pudliszki, 
tel. 065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu Daewoo Tico, • 100 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-89-40 
BAGAŻNIK DACHOWY do BMW E-36, 5, 7, VW Golfa IV, 
Passata z 1988 r., Renaulta Twingo. Wrocław, tel. 
0501717-93-77

OPO12023

BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY pokryty plastikiem, mocowanie do 
rynienek, prod. szweckiej, - 70 zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY używane, różne typy, • 60 zł. 
Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
BLOKADA ZAPŁONU Mul-T-Lock, mało używany, 3 klucze, 
uniwersalny, • 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48, 
0503/74-15-11 /  .

O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard”  - 
75 zł, „P a trio t”  • 125 zł, „Legendford”  -1 6 0  zł, 
„Scorp ion" • 168 zł oraz czujniki, syreny, immo- 
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary -  ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi
sy instalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJ
TANIEJ, W roc ław  (e -m a il: im r@ g o 2 .p l), te l. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01029951

CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH DIGITAL 
może być do maszyn rolniczych, pomiar ciśnienia do 8 atm., 
elektroniczny, cyfrowy, fabrycznie nowy, b. dokładny, wyświe
tla z dokł. do 0.05 ątm, własne zasilanie, sprowadzony z Nie
miec, możl. wysyłki - 45 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
CZUJNIK COFANIA sygnalizuje odległość od przeszkody 
(auto, słup), nowy, kmopl., b. prosty montaż, sygnalizuje odl. 
od 1.5-0.10 m, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/372-67-19. 
0502/03-85-95
FELGA STALOWA nowa, do Mercedesa Sprintera, • 200 zł. 
Wrocław,-tel. 071/329-73-96
FELGI do Peugeota, Forda i Audi, 15 cali, 5-ramienne, z opo
nami, - 850 zł. Kalisz, tel. 062/757-42-57,062/753-76-77 
FELGI do Fiata 126p. Kłodzko, tel. 0502/66-85-41 

FELGI bezdętkowe, 22.5 - 200 zł/szt., felgi i opony 1100x20 • 
150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
FELGI ALUMINIOWE TEKNO nowe, 5-ramienne, atrakcyjny 
wygtąd, rozstaw śrub 108x4, do Forda, Audi, Peugeota, -1.100 
zł. Lubin, tel. 0601/06-10-24

O  FELGI ALUMINIOWE 13-17", do wszystkich typów 
samochodów, atrakcyjne wzory i ceny • od 900 
do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym od
nowieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawa
nie, wypełnianie ubytków, odnowienia fabryczne. 
Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81013391

O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, 13-17", firm  
AEZ, ARTEC, ATS, AZEV, BBS, BORBET, RH, do 
wszystkich modeli aut, atrakcyjne wzory, zamó
wienia indywidualne. Promocyjna cena kompletu 
15" -1.150 z ł (przy zakupie możliwość rozliczenia 
starych). Żary, tel. 068/470-58-83, 0604/79-52-93 
87026641

O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, 13-17", firm : 
AEZ, A rtec, ATS, AZEV, BBS, Borbet, RH, do 
wszystkich modeli samochodów, atrakcyjne wzo
ry, zam ów ienia  indyw idu lane, prom ocja  ceny 
kompltu 15", • 1.150 z ł , możliwość rozliczenia sta
rych . Żary, te l. 068/470-58-83, 0604/79-52-93 
87026151

FELGI ALUMINIOWE 6x14 i 7,5x16, odl. między otworami 
5x100 mm, nowe, nie używane, do samochodów Audi A3, VW 
Golfa IV, Skoda Octavia, Fabia, VW Bora, Seat Toledo, 14* - 
900 zł. 16* - 1.100 zł. Bogatynia, tel. 075/773-11-45, 
0602/50-02-33
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15’ , 
5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RIAL 15”, opony Dunlop 195/50/15, 
5-ramienne gwiazdy, z rantem, • 1.300 zl oraz 15*, oryginal
ne, 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,

A  R E G E N E R A C J A

FELGI
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA 
W roc ław , u l. A le i P racy  2 

(w ja z d  o d  u l G R A B IS Z Y Ń S K IE J ) 
V t e l / f a x  071 /3 3 9  OO 23 , 0-601 78 6  2 8 8 JOPQ11374^

5-ramienne gwiazdy, 5 szt, • 850 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE 7J x 14 H2, 5-otworowe, szeroki rant 
(pasują do BMW), - 200 zł lub zamienię na felgi do Audi. Bol
ków, tel. 075/741-46-24,0606/60-31-12 
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, Hondy, 16*. rozstaw 114.3 
mm, na 4 śruby, 7.5 J x 16 H2, 5-ramienna „gwiazda*, stan 
idealny, -1.090 zł oraz do VW, Opla, Seata, Toyoty, 15*, roz
staw 100 mm, na 4 śruby, nowy wzór + opony 195/50/15. stan 
idealny. - 1.350 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-07, 
0502/67-24-96

FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7, - 600 zł. Grzmiąca, gm. 
Głuszyca, tel. 074/845-66-85,0601/18-14-03 
FELGI ALUMINIOWE 17”, srebrne, odl. między otworami 
4x1143; 6-ramtenne gwiazdy z rantem, z oponami 215/40/17, 
do Mazdy, Mitsubishi, Hondy, stan b. dobry, • 1.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/751-20-93,0607/35-72-05 
FELGI ALUMINIOWE 15 cali. 7J, 5-otworowe, do BMW, stan 
b. dobry, - 520 zł lub zamienię na 14*, 4 x 100 mm, z rantem 
oraz 14 cali, 5.5J, ET 49,4 x 100 mm, z oponami 195 x 60, 
8-ramienne, stan b. dobry, • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/29-72-40 po godz. 17
FELGI ALUMINIOWE 14* oryginalne, do Opla Astry, Calibry, 
5 szt., z dekielkami, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/867-82-78, 
0608/50-70-19

FELGI ALUMINIOWE 6-ramienne, 14, do Opla, VW, 4 szt. • 
600 zł. Kobylin, tel. 062/548-23-75 
FELGI ALUMINIOWE 15* do VW, - 450 zł. Komprachcice k. 
Opola, tel. 0605/29-76-55
FELGI ALUMINIOWE do BMW M5, - 450 zł. Kotliska, gm. Lwó-
wek Śląski, tel. 0607/75-07-04
FELGI ALUMINIOWE do Forda, z oponami, stan b. dobry, -
800 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42
FELGI ALUMINIOWE 1 5", oryginalne do Audi + dekiełki, - 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 15*, na 4 śruby, do Opla, szprychowe, 
firmy BBS, - 300 zł lub zamienię na 14*, może być taki sam 
model. Lubin, tel. 076/846-56-46 wieczorem 

FELGI ALUMINIOWE do Volvo 340,343,440,446, oryginal
ne, .13*, szprychowe, stan idealny, • 200 zł. Lubin, tel. 
076/844-67-70,0603/30-78-96 
FELGI ALUMINIOWE oryg. do PEUGEOT, roz. 108,14 cali, 
5-ramienna gwiazda, - 700 zł oraz do BMW, 5-otworowe, 15 
cali, 5-ramienne gwiazdy, z szerokim rantem, - 800 zł. Lubin, 
tel. 076/724-08-98
FELGI ALUMINIOWE BORBET z oponami 215/40/16, do Audi 
B4. Lubin. tel. 0605/07-47-04,0603/21-77-41 
FELGI ALUMINIOWE 7 x 15,4 szt., do samochodu Ford, Peu
geot. Lubomierz, tel. 075/783-36-94.0603/87-91-52 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Mercedesa *  opony Unl- 
royal 195/70/R14, - 600 zł. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 
0609/46-79-51.0608/57-06-95

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE 
FELGI STALOWE I ALU 5 
- MONTAŻ I SERWIS - £

Wrocław, ul. Buraczana 10 ° 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89
FELGI ALUMINIOWE ATS 15*. komplet, stan b. dobry, 4-otwo- 
rowe do Opla, VW, - 500 żł. Niemcza, tel. 0603/55-58-96 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 5-ramienne gwiazdy, do BMW 5, 
7. Nysa, tel. 077/435-38-62,0600/12-43-13 
FELGI ALUMINIOWE 15*, 5-otworowe, do BMW E-36,5-ra
mienna gwiazda, stan b. dobry, • 500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0601/05-25-46

FELGI ALUMINIOWE 7 Jx15*. rozstaw śrób 100 mm2, z ran
tem, lekko uszkodzone, - 250 zł. Oława.'{el!'0607/2$-33-56 
FELGI ALUMINIOWE AMG do Mercedesa C, E, S Klasse, 
7.5 J x 17, nowe oraz nowe opony Continental 225/45/17 i 
szpilki -.3.900 DEM. Opole, tel. 0600/51-76-78 
FELGI ALUMINIOWE do VW T4 z lat 1992-2000, stan ideal
ny, -1.250 zł oraz do VW Passata B5,1999-2000, wzór gwiaz
dy podwójnej, z oponami, 16*, stan idealny, - 2.500 zł. Opole, 
tel. 0602/87-61-45
FELGI ALUMINIOWE 15*, 4-otworowe, 7Jx15H2, pokrywy, 
opony Pirelli 205/50VR15, stan b. dobry. Pudliszki, tel. 
065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
FELGI ALUMINIOWE 16*. 5-otworowe, do Mitsubishi Eclip- 
se, Chryslera Eagle, 4 szt., cena - 400 zł/kpi. Słotwina 59, 
gm. Świdnica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FELGI ALUMINIOWE 4-otworowe, odl. między otworami 100 
mm, do VW, Opla. 7Jx15" H2, z rantem, z oponami Pirelłi 
P-600 205/55/15,5 szt., stan b. dobry, - 800 zł. Słotwina 59, 
gm. Świdnica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
FELGI ALUMINIOWE 15*. 5-otworowe, 15x5,5JJ46, odl. mię
dzy otworami 100 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Świdnica, tel. 
0605/69-21-28

FELGI ALUMINIOWE 16* + opony 205/50/16*, na 4 śruby,

5-ramienne, pasują do VW Golfa, Opla Calibry, Astry GSi, -
2.000 zł. Świdnica, tel. 0601/73-55-88
FELGI ALUMINIOWE z oponami 147195/60, do Opla, - 400
zł. Świdnica, tel. 0603/08-81-93
FELGI ALUMINIOWE 7JX15, odl. między otworami 108 mm,
4-otworowe, po odnowieniu, 12-ramienne gwiazdy, do Aaudi,
Forda, Peugeota, Volvo 850 - 650 zł/kpi. Świdnica, teł.
074/853-37-36
FELGI ALUMINIOWE OZ F-1, 15*. 5x100, 5x112 - 1.700 zł.
OZ Polaris, 15". 5x100 - 1.700 zł, OZ Radng, 15*. Omega.
używane • 1.400 zł. Świdnica, tel. 0504/98-29-89
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 220
zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38
FELGI ALUMINIOWE ATS 14”, stan dobry, do Opla Kadetta -
5 szt. - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46,0604/92-64-39

FELGI ALUMINIOWE 14*. 4 szt., do Opla Kadetta, Astry, Vec- 
try, - 340 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
FELGI ALUMINIOWE nowe, kompletne, ze śrubami .Ronal*, 
16", 4 szt. + opony 4 szt. P6000,16", - 1.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-17-19

FELGI ALUMINIOWE ATC szprychowe, wym. 7,5J x 15, roz
staw otworów 4 x 100 mm, z oponami 195x50x15, stan b. 
dobry, - 1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-55-13, 
0605/07-53-98

FELGI ALUMINIOWE 15* do Fiata, z oponami Pirelli P600, 
195/55/15, nowe, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0501/60-91-83 
FELGI ALUMINIOWE 5-otworowe, z oponami 185/R14,2 szt,
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92
FELGI ALUMINIOWE 5 szt., 15 cali, oryginalne, 4-otworowe, 
odl. między otworami 108 mm, do Audi 80 B3 • 150 zł/szt., 
opony używane, komplet - 60 zł/szt., szyberdach uchylny, 
nowy, wym. 77.5 x 39 cm - 250 zł. Wrodaw, tel. 0602/63-65-21 
FELGI ALUMINIOWE 18”, z oponami Pirelli, ZR-22545x18. 
245x45x18. do VW Passata, Audi A4, -1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/322-44-54 do godz. 18,325-82-02 po godz. 18 
FELGI ALUMINIOWE BBS 6J x 13 ET 36, do Opla i Daewoo,
- 250 zł. Wrocław, tel. 362-17-33

FELGI ALUMINIOWE 7Jx15, odległość między otworami 
4x100, z rantem, .pajęczyna*, nie zniszczone - 350 zł lub za
mienię na felgi do Forda Sierry 4x108,14-15*. Wrocław, tel. 
071/360-16-15
FELGI ALUMINIOWE 7 J x 15H2,5-ramienne gwiazdy, do Mer
cedesa, Audi, VW Passata, rozstaw 5x112, stan debry, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0609/42-09-68 
FELGI ALUMINIOWE 14*, rozstaw śrub 5 x 110 mm, pasują 
do Opla, BMW, VW, Toyoty, 4 szt., stan dobry, - 400 zł oraz 
13*. nowy model, 3-ramenna gwiazda, do Fiata Uno, Seicen
to, Punto, Tipo, 4 szt., stan b. dobry, - 600 zł oraz 14”, gwiaz
da 8-ramienna, pasują do Audi, Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 
450 zł oraz 15*, rozstaw śrub 5 x1 1 0  mm, pasują do VW, 
Opla, Toyoty, Audi, 4 szt., nowy model, -700 zł oraz 15', ory-
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OPONY UŻYWANE
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ginalne do Mercedesa 124, 4 szt., stan b. dobry, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 16*. .pajęczyna*, 71/2J x 16HZ, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/365-56-66 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, rozstaw śrub 5x98 
mm, do Peugeota 306, Citroena Jumpy, Fiata Scudo, Lanci 
Delty, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/339-87-10 
FELGI ALUMINIOWE 15*. na pięć śrub, 7Jx15, z oponami, 
pasują do Opla Omegi, Vectry, Astry II, Zafiry, pięcioramien
ne, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-13-11 •
FELGI ALUMINIOWE 15* oryginalne, do Opla Omegi (nowej 
wersji), 5-otworowe, 5-ramienne, 4 szt, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0609/02-67-37,0503/79-99-02 
FELGI ALUMINIOWE 73/15,5-ramienne gwiazdy, z oponami 
195/65/15, do Mercedesa 124, C-kiasse, BMW 5 i innych, stan 
idealny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/311-17-90 
FELGI ALUMINIOWE 14*x6J, 4x114.3 *  opony Dunlop Sport, 
stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 357-90-28,0607/76-64-79 
FELGI ALUMINIOWE rozstaw 11 cm, 4 śruby, gwiazda 5-ra- 
mienna, z oponami Firestone, rozmiar 195/50 R15, do Audi, 
VW, 4 szt. - 1000 zł/kpi. Wrocław, tel. 789-55-95, 
0501/82-29-48

FELGI ALUMINIOWE SR 500 Stylauto, 16*. odległość mię
dzy otworami 4 x 108 mm, do Audi 80, śruby z zabezpiecze
niem, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0606/80-83-90 

FELGI ALUMINIOWE 14 cali, 4-otworowe, z oponami, - 270 
zł. Wrocław, tel. 0603/47-22-46 
FELGI ALUMINIOWE 13" z oponami, stan idealny, 4 szt.. do 
Poloneza - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/45-45-61 
FELGI ALUMINIOWE 5 J14 x 40, srebrne, z oponami

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY - RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

175/70/14, zadbane, do Opla, VW, Audi, stan dobry. - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0609/47-97-75
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195 X 50 x 15.4 x 100 mm,
stan idealny, z dekielkami, gwiazdy, • 1.100 zł. Wrocław, tel.
071/354-38-54,0502/39-10:89

FELGI ALUMINIOWE 13,14. .15,1* do Forda, Peugeota, stan
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83

FELGI ALUMINIOWE 14 i 15”, do VW, Opla, Seata, Skody,

n  MAKSOR' rt
- oszczędność paliwa do 15%
- większa moc silnika ? §

MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktualne Informacle
www.maksor.pl

www.magnetyzery.pl
Punkty sprzedaży I montażu : 

WROCŁAW
Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,

Karkonoska 45, tel. (071) 366-20-02,339-9342 
MTK DESIGN, Swojczycka 99. tal. 0601 75-72-95 
D&D ap. z o.o. Karkonoska 45. tel. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z o.o. Grunwaldzka 49-51. tal. (071) 32649-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6. tal. (071) 372-67-21 

PUH ARDA. Bogusławskiego 31, tal. (071) 362-7943 
SPARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27, tal. (071) 3614040 

PUHP Partczyszyn Tomasz, św. .Wincentego 39, teł. (071) 372-21-23 
LAJERPOWER. Strachowskiego 2, taL (071) 366-1642

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny, Sudecka 30, tal. (075) 753-43-26 

AUTO HALE, PlsudskieflO 47, tal. (075) 764-7246 
GRABOWSKI ap. z o.o, Wolnośd 133, taL (075) 76-76478 
JEL-CAR ap. z o.o.. Spółdzielcza 38. tal. (075) 7648455

NOWA RUDA
DANMOT Sklep Motoryzacyjny, Słupiecka 5, taL (074) 872-33-79 

PHU KAS Serwis Ogumienia, Niepodległości 9, tal (074) 872-4549

WAŁBRZYCH
BUCAR. Arml Krajowej 54. taL (074) 84745-77 

MALUCH art Motoryzacyjna, 11-go latopada 16. tal. (074) 84-78442

ŚWIDNICA
MARKO ac. Komunardów 7, taL (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY, lutycka 11, taL (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUT04I0TEX, Przedmieście 38. taL (074) 831-4947 
PHU AUTOLOB S.C., Daszyńskiego 1. taL (074) 831-3841

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. al. 1000 lada 17a, taL (075) 73242-46

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2. (076) 854-4047

JAWOR
PHU MAL*POL, Kolejowa 1. taL (076) 870-7248

LUBIN
Mechanlca Pojarta— R. Kory a, J. Zygadto, Rzeźnicza 2, (076) 8424149

ŻARY
ZUH K. Mazurkiewicz, Warsztatowa 1. tal. (068) 374-20-34

PRODUCENT: MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41 
tał. (074) 84-772-75,0602 7641-76

K u p u j ą c  4 o p o n y
otrzymasz w prezencie jeden 
z upominków:

* n o t e s  e l e k t r o n i c z n y  

* z e g a r e k

*  a p a r a t  f o t o g r a f i c z n y  

* 4 . o p o n ę  z a  5 0 %

DĘBICA,GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, M IC H E LIN , 
BFG O O DRICH, P IR E LLI, FIRESTONE
i inne.

Regionalny Skład Opon i Serwisy

Wrocław
P opie lskiego 7 B rucknera 52 
342-10-33 325-19-94

..M O TO  CENTRUM  M R O ZIŃSKT’ W ROCŁAW  /hurt-deta l/

»mcm BAGAŻNIKI, T H U L E ’
OPOI19191

■  f * n

Ma rower, na narty,na surfing,owiewki„pokrowce,haki holownicze, 
foteliki,maty bagażnika./

I  N a j w i ę k s z y  na Dolnym Śląsku teL 337-20-73
I  salon p rzy  stacji pa liw  S H E L L  ul. Ś lę ina  146-148 tel. 337-11-17

oraz ul. Legn icka 62 teL 351-23-71
^  ul. Powstańców Śl. 12 2 tel. 373-24-15

..Gdzie kupić bagażniki?. ........Wiem ! W  “mcm”

rasy f)]
rW-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '

OPONY -  NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duż

ul.Boya-Żeleńskiego 55 
■37267-19

A U TO A U M M Y . M D ,A .  G S M  " f t g lS E
ELEKTRYKA SAM O CH O D O W A tel.0502-038’595

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y  I C T IIIE  o s o b o w e ,  d o s t a w c z e
L C  I  n i c  "  I  C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  ( B R U T T O )  O D :

GRUPA MICHELIN 
KO RM O RAN  
KLEBER  
BF G O O D R IC H  
GRUPA FIRESTONE
EUROPA II 
BRIDGESTONE

- 155  zł
- 7 0 ,0 8  zł 
126,30 zł

- 124  zł 
-158,81 zł
- 8 4 ,5 5  zł 
-156,60 zł

GRUPA GOODYEAR - 1 4 9  zł
- 6 6 ,3 7  zł
- 7 7 ,1 0  zł
- 148,50 zł 

- 147  zł

DĘBICA 
SAVO 
DUNLOP 
GRUPA CONTINENTAL
GRUPA PIRELLI - 134,70 zł 
COURIER 0P011829 9 9  zł

Montaż - 5,50 zł, wyważanie opon - w,50 zł 
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  I 
SERWIS: Much oborska 4 c z y n n e :  m  ■  « -»  A  — _  
(przy skrzyżowaniu Strzegomska-Klecińska) W U  ^
tel. 071 /373 -72-15 , fax 3 7 3 -7 2 -18  Pn-Pl  O *  I  3 7 ,  so © “  I  3

OPONY CIŻYWfiNE
CO TYDZIEŃ NOWA DOSTAWA
Wrocław  ̂uL Opatowicka 67
t e l .  0 7 1 /3 4 1 -5 6 -5 8 ,  0 -5 0 1  2 8 6  1 3 6
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nowfejmie używańe, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15* - 500 zł. Wro
cław, tel. 0502/54-08-12
FELGI ALUMINIOWE OZ 1 szt., 17 x 10, skręcane, z polero
wanym rantem - 400 zł. Wrocław, tel. 0604/57-04-52 po 
godz. 18
FELGI ALUMINIOWE 15', do VW, Opla, Hondy, Renault, Se
ata, gwiazda z rantem, • 850 zł. Wrocław, tel. 0501/06^63-30 
FELGI ALUMINIOWE 13* lub 14". do Opla Kadetta, szeroki 
rant, ładny wzór. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
FELGI ALUMINIOWE 17*. rozstaw śrub 5x114, 3 mm oraz 
15", rozstaw śrub 5x112 mm, 5-ramienne gwiazdy, nowe, za
pakowane, -1.290 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 

FELGI ALUMINIOWE, 1985 r. oryginalne, do Mitsubishi,
4-otworowe, 5.5Jx14, stan dobry, 4 szt, • 350 zł. Sobótka, tel. 
071/316-24-09
FELGI ALUMINIOWE RONAL, 1999 r. używane, .szprychy", 
- 650 zł. Wrocław, tel. 071/361-72-85 lub 0502/0340-23 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 13", 2000 r. 5/5 JX-13H2, z 
oponami 175/70 R13, do VW, komplet, 4 szt, -1.100 zł. Le
gnica, tel. 076/855-20-21,0503/70-67-17 

O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na koła, 
skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 1 3 ,14,15,16, 
17", do  różnych modeli aut osobow ych (Audi, 
BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mltsu- 
b ishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW I inne). Relizujemy zamówie
nia. indywidualne, Wrocław, tel. 0601/77-68-33, tel. 
071/34940-62, 071/34947-55 (fax), w  godz. 9-22, 
0502/37-81-98 81012751

FELGI ALUMINIOWE, STALOWE: Opel, VW, Ford, Nissan, 
Audi 100. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FELGI STALOWE używane - 15 zł. Kożuchów, tel. 
068/35545-96
FELGI STALOWE 5-otworowe, 19”, do Volvó, z oponami, 2 
szt, -140 zł. Kąty Wrocławskie, teł. 0607/19-96-31 
FELGI STALOWE z oponami, do Mercedesa 124. Legnica, 
tel. 0608/08-02-31
FELGI STALOWE do BMW 5 E-34, oryginalne, stan idealny, 
4 szt. - 210 zł/kpi. Lubań, tel. 0603/12-38-26 

FELGI STALOWE z oponami Dębica 175R14C, stan b. do
bry. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 wieczorem, Piotr 
FELGI STALOWE 15”, 4 szt., stan b. dobry, do Mercedesa, - 
150 zł. Wrocław, tel. 362-17-33 
FELGI STALOWE 13” , 14”. 15", roztsaw śrub 4 x 100 mm. 
Toyota, Honda, Opel, VW, BMW, 4 szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87

FELGI STALOWE 13*, do Alfa Romeo, 3 szt, -110 zł. Wro
cław, tel. 071/368-14-62
FELGI STALOWE do Passata, Vento, Golfa, Polo - 4 sz l, 14*, 
stan b. dobry. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
FELGI STALOWE z oponami Dunlop 175/65 R13, z dekielka- 
mi, do Forda S ierr/ -120 zł. Wrocław, tel. 0503/73-02-30

R e g e n e r a c ja ,  P r o s t o w a n ie  
L a k ie r o w a n ie

T Ł U M I K I
W r o c / a w ,  u / .  K n y w o u s t o g o  2 5 0  

___________ t * l / f a x  0 7 1 / 3 2 5  1 1  3 2  c n i i M I
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Autoryzowany Przedstawiciel “Sachs"
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Wrocław, ul Terenowa 62 
(boczna Buforowej) 

tel. 071/373 08 90f 0602 715 347

l  C A Ł O D O B O W Y
SERWIS OPON “MARKO” 

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

WroćłaW
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.Pomorskiej)

tel.328-73-00

FELGI STALOWE 2 szt., do Fiata Seicento. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FELGI STALOWE 15*, do BMW 5,5  śrub - 50 zł/szt. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FOTELE KUBEŁKOWE BIMARCO 2 szt., kolor czarny, prze
loty na pasy, przystosowane do Fiata 126p, - 600 zł. Klucz
bork, tel. 0604/37-16-70
FOTEUK DZIECIĘCY NA ROWER mocowany do bagażni
ka, nowy, prod. zachodniej - 90 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-34-71,0602/7446-65 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka w wieku od 
4 mies. do 5 lat, rozkładany do spania, regulacja w 3 pozy
cjach, własne pasy, atest, granatowy w .misie", stan idealny, 
- 110 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-89, 071/784-65-62, 
0600/55-91-57
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX do 18 kg, rozkłada
ny do spania, regulacja w 4 pozycjach, własne pasy, granato
wy w .misie" żółte, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-89, 
071/784-65-62,0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER do 20 kg, własne pasy, 
5-punktowy, regulacja położenia, ładne kolory, stan b. dobry, 
-110 zł oraz RENOLUX do 18 kg, własne pasy, zagłówek, 4 i
5-punktowy, można montować w odwrotnych kierunkach jaz
dy, regulacja położenia, stan b. dobry, -110 zł oraz MAXI COSI 
do 10 kg, sztywna rączka do noszenia, wkładka dla noworod
ka, funkcja bujaczka, stan b. dobry, -100  zł, Wrocław, tel. 
071/793-52-82,0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy (9-18 kg), pasy
5-punktowe, rozkładany, pas mocujący, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/329-29-27
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. zachodniej, na metalowym 
stelażu, 9-25 kg, rozkładany, pasy, atest, stan b. dobry • 100 
zł; fotelik Romer, od 4 mies. do 5 lat, 5-punktowe pasy, roz
kładany, atest, stan b. dobry -120 zł; fotelik-nosidełko, 0-10 
kg, sztywna rączka, atest -130 zł. Wrocław, tel. 071/352-4048 
lub, 32241-57,0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING do 20 kg, wła
sne pasy, atest, 5-punktowy, regulacja położenia, stan b. do
bry, -110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0608/62-12-03 
FOTEUK SAMOCHODOWY CONCORD z odpinaną górą, pa
sami i atestem, 9-36 kg • 120 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX 0-18 kg, rozkładany 
do leżenia, z pasami i atestem, stan b. dobry, • 90 zł. Wro
cław, tel. 071/322-37-85
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER 9-20 kg, atestowany - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER, CHICCO 9-20 kg, 
atest, pasy 5-punktowe, regulacja oparcia, stan b. dobry -110 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
HAK HOLOWNICZY do VW Passat, modele wyprodukowa
ne w latach 1981 -1986, z homologacją, -130 zł. Legnica, tel. 
076/858-22-79,0608/50-18-78 
HAK HOLOWNICZY do Fiata Ducato lub lveco. Wrocław, tel. 
0605/54-31-79,0607/61-69-16 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją, kompletna. Trzeb
nica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO, gażnik stan b. dobry, do
kumentacja, z montażem 850 żł, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-37-09,0605/64-17-87 
INSTALACJA GAZOWA BRC reduktor 100 kW i mikser, - 200 
zł. Wrocław, tel. 354-37-74
INSTALACJA GAZOWA do silnika 2.0, dokumentacja, pełny 
wtrysk, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją do poj. 2.3 benzy
na, monowtrysk, duża butla, pilne, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych; do Forda 
Transita, ze zbiornikiem o poj. 9 0 1 - 650 zł oraz do VW Trans
portera. 1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14

O  INSTALACJE GAZOWE montaż, serwis, skup in
stalacji, używanych, także bez dokumentów oraz 
w  czę śc iach . Ja n ikó w , te l. 071/303-08-93 
01030341

O  INSTALACJE GAZOWE • skup, sprzedaż instala
c ji gazow ych . W roc ław , te l. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81012701

KANISTER NA PALIWO 5 1.101,20 1. stan dobry - 20 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/793-52-51

KLAPA HYDRAULICZNA do samochodu ciężarowego, kom
pletna, z napędem 24V, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/5747-61 
KOŁA aluminiowe, 14"+opony, do VW Passata kombi. Wro
cław. tel. 0502/9347-65
KOŁO do Renault Safrane lub Laguny V6, z nową oponą Kle- 
ber 205/60 R15 -C601V, -180 zł. Opole, tel. 077/454-12-68, 
0606/97-74-44

KOŁO 900 x 20, kompl., radialne, nowa opona, dętka i far
tuch, do Stara lub przyczepy, - 400 zł. Roztoka, tel. 
074/850-91-12
KOŁO ZAMACHOWE, - 80 zł. Oława, teł. 0607/73-86-72 
KOŁPAK oryginalny, do Daewoo Tico -10 zł. Głuchołazy,tel. 
0601/55-9947
KOŁPAKI oryginalne, do VW Passata, na koła 15*. Bielawa,
tel. 074/833-02-15 po godz. 16

KOŁPAKI do Mercedesa 124,15* - 130 zł, do VW Passata,
15* -110 zł, do VW Polo -110 zł, do Opla Omegi B, 15* - 80 zł.
Bolesławiec, tel. 0607/76-04-81
KOŁPAKI do BMW, 15*, 4 szt., oryginalne, stan b. dobry, -.
220 zł. Wrocław, tel. 0604/94-65-21

KSIĄŻKI OBSŁUGI Instr. naprawy sam. Fiat 500,500 D, Fiat
600,600 D, Fiat 850 i Zastawa 750 - 35 zł, Instr. obsługi Fiata
Cinquecento ED-700 - 25 zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93
KUPIĘ AKUMULATOR 165 lub 180 Ah. Wrocław, tel.
071/342-85-85
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY BOX krótki, szeroki, firmy In- 
terpack lub innej, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 1 szt., RH 75 x 16 H2 ET50 PD 
7564, rozstaw 4 x 100 mm oraz 2 felgi aluminiowe .Azev" 8J 
x 17H2 ET30 98L4 C801730. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po 
godz. 16,0604/63-73-60
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35,1989 
r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 

KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16", 17', do Opla Omegi. 5 x 
110 mm, z oponami lub bez, stan b. dobry. Jelenia Góra, tel. 
0608/35-85-37
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Cordoby, chętnie ory
ginalne, z oponami, 185 x 65 x 14 lub 195 x 60 x 14. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15',zoponami, nowy wzór. Wro
cław, tel. 0601/7842-20
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14', na 4 śruby, 108 mm, 5.5” 
lub 6*. na duże otwory, do Forda Escorta 91/92 r. Wrocław, 
tel. 071/345-68-78
KUPIĘ FELGI STALOWE do Forda Transita, 2 szt. kpi., na
bliźniaczych kołach, 1990 r. Piława Górna, tel. 074/837-16-87
KUPIĘ FELGI STALOWE 14”, na 5 śrub, do Mazdy 626,95
r.. oryg. Zawonia, tel. 071/312-90-73
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III. oryginalne. 14*.
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Żuka. Janówka 42, gm.
Byczyna, woj. opolskie, tel. 0607/6846-99
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 do silnika gażnikowego.
Trzebnica, tel. 071/312-33-54.090/34-14-92
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z homologacją. Wrocław, tel.
0604/68-50-81
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI i naprawy samochodu Avia, ka
talog części 17-31.,, tel. 0607/2847-15 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI NISSANA PRIMERY po 90 r. 
Wrocław, tel. 071/789-31-31
KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAW FIATA 128 SPORT. Opole. tel. 
0605/62-62-99
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI I NAPRAWY do BMW 320, z 
1976/1982 r.. E-21 .rekin". Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ OPONĘ FIRESTONE F-570 205/70/14". Reinforced. 
Opole, tel. 0602/12-89-72
KUPIĘ OPONY 385/65/22.5, stan b. dobry. Strzelin, tel. 
071/392-1741,0503/01-39-29 
KUPIĘ OPONY.650 x 20. Wrocław, tel. 071/342-85-85 

KUPIĘ OPONY 175/65/13 i felgi. Wrocław, tel. 071/351-78-18 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5 
R25 Michelin, typ B lub 20,5 25 EM Nylon Semperit lub po
dobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ ŻALUZJE do szyberdachu, Fakmont F 200. Wrocław, 
tel. 071/783-65-67,0601/15-39-62 
LAKIER AKRYLOWY niemiecki, prod. niemieckiej, Groeslin. 
różne kolory, próbki 5 ml + dodatki, - 300 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/86641-37.0605/74-60-12

OPONY
NOWE I UŻYWANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon 5 

gratis s

PROMOCJA 1
przy zakupie opon letnich

do 20% rabatu
Wrodaw, ul. Ślężna 78 (przy basenie) 

tel. 367-01-75 lub 0-601 730 197

LAKIER SAMOCHODOWY z dodatkami, 4.5I. niebieski RAL 
5009, - 200 zl. Brzeg, lei. 0502/29-21-46 
LEWAREK do podnoszenia samochodów, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0501/17-93-77

NAJAZDY na samochód, 2 szt., wys. 25 cm, -150 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-93-77
ODKURZACZ SAMOCHODOWY 12V, podłączany nad gniaz
do zapalniczki, - 25 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 

OGRZEWANIE EBERSPAECHER niezależne, na olej napę
dowy, 12V. 1800W, stan b. dobry, mało używane, idealne do 
busa, małe gabaryty, cena nowego 2.500 zł, • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/391-16-32 wieczorem 

OPONA tylna do motocykla 140 x 70 x 18. Jelcz-Laskowice, 
_ woj. wrocławskie, tel. 0607/23-81-65 

OPONA 155/70 R13, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA DUNLOP 195x65x15 + felga na 5 śrub, SP SPORT 
oraz 155x13 RADIAL BARUM. ., gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
OPONA PIRELU165/R/65 x 14. stan b. dobry, cena 60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 372-22-86

O  OPONY nowe i używane, 12-17” , również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz fel
g i sta lowe i a lum in iow e, nowe modele, skup, 
sp rzedaż, zam iana . Czynne co dz ie n n ie  w  
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław - Złotniki, ul. 
Kielecka 64. tel. 0601/77-68-33, tel. 071/34940-62, 
071/34947-55 (fax), 0502/37-81-98 81012731

O  OPONY nowe i używane, od 12" do 17", również 
do aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór. 
Felgi stalowe i aluminiowe. Czynne codziennie w 
godz. 8-18, w  sobotę 8-14. Wrocław, ul. Miecho
w ity  2 (boczna pl. Kromera), tel. 0503/83-13-90 
01029291

OPONY 1400 x 24,15,5 x2 5 ,1600 x 24,1600 x 25,12,5 x 18,
17.5 x 25.18,00 x 25,20,5 x 25.23.5 x 25.26,5 x 25.26,5 X

O  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE prod. rosyjskiej, 
nowe, dętkowe: 650x16, 840x15, 750x20, 825x20, 
900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20, 11.2x20, 
12.4x28, 15.5x38 o raz opony bezdętkow e: 
215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Faktury 
VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-41-74, 0603/66-16-74 01028161

OPONY CONTINENTAL 2 szt.. 225/60 16. na felgach Żuka - 
100 zł/szt., 175/70 R13 Semperit, 2 szt., na felgach VW Golfa 
II - 60 zł/szt., 2 opony Continental 155/13 - 40 zł/szt. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0608/23-71-10
OPONY CONTINENTAL 205/55 R16,4 szt, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0606/80-83-90
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 DUNLOP 185/65/15, - 70 zł /szt. Mysłaków, tel. 
074/850-57-01
OPONY DUNLOP rozm. 14.5 x 20*, nowe - 650 zł/szt., 135 x 
12, bieżnik 6 mm - 50 zł/szt. Świdnica, tel. 0504/98-29-89 
OPONY FIRESTONE 205/60/R15*. 91 r., stan b. dobry - 85 
zł/2 szt. Świdnica, tel. 074/853-37-36 
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15.2 szt., stan dobry - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA 225/70/R15C, 4 szt.. do Mercedesa Sprinte
ra • 1.000 zł oraz felgi aluminiowe 15*. do BMW 3, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0501/17-93-77 
OPONY GOODYEAR WRANGLER HAPE 255x55x15 - 600 
zł, opony Pirelli 205x60x15+felgi - 80 zl/szt, - 600 zł. Świdni
ca, tel. 0601/93-6948
OPONY GOODYEAR M + S 185/65/R15*. stan dobry -150
zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-37-36
OPONY KLEBER 185/60/14, 2 szt. - 50 zł. Wrocław, tel.
0608/36-71-01
OPONY MICHELIN Pilot HX 215/55 R16 (letnie) oraz 1 szt. 
Michelin MXT 185/70 R14 - 20 zł/szt. Królikowice, tel. 
071/311-1843

O P O N Y  N O W E  I  U Ż Y W A N E
FELGI STALOWE I ALUMINIOWE

Sprzedaż, montaż, wulkanizacja. Duży wybór 
Czynne codziennie 8-18, soboty 8-14  

_______ Wrocław, ul. Miechowity 2  -  boczna pl. Kromera, tel. 0-503 83 13 90 0 P01212

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 nowe, 215/90/15, cena - 160 zł/szt., 235/45/17, 
205/45/16, prod. niemieckiej, bieżnikowane - 90 zł/szt. By
strzyca Kłodzka, tel. 0601/42-14-79 
OPONY różne rozmiary, cena od 30 do 50 zł/szt. Chojnów, 
tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54 

OPONY zimowe, 225 x 45 x 16, prawie nowe, -1.200 zł. Go
styń, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
OPONY nowe, do Żuka -170 zł, Stara - 320 zł, Kamaza - 370 
zł, dętki i fartuchy gratis, 315 x 22.5 - 825,215 x 17.5 - 280 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/78141-74
OPONY do Jeepa - różne rozmiary, opony niskoprofilowe 15', 
16*. 17*. różne rozmiary. 205/50/15, 235/40/17, 255/40/17, 
255/50/16, 205/50/16. Henryków, tel. 074/810-51-10. 
0604/44-17-69
OPONY 13,14 i 15*. wysoki profil -12 DEM/szt. Holandia, tel. 
0031/618-58-29-70
OPONY do samochodów ciężarowych, 1100 x 20.900 x 20.
825 x 20. Jelenia Góra, tel. 0600/32-15-11
OPONY nowe, prod. rosyjskiej, 900 x 20.2 szt. Legnica, tel.
0601/16-87-69

O P O N Y t a n io i
NOWE I UŻYWANE
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPONY 1200x18, 8 szt., stan b. dobry, • 150 zł. Lubin, tel. 
076/749-74-77
OPONY 1200 x 22. nowe, 1200 x 18 do 5% zużycia. 1400 x 
20 jodełka 5% zużycia, od 200 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
OPONY 175/80 x 14, od VW Golfa, przebieg 5.000 km. - 600 
zł/kpi.. Oleśnica, tel. 0601/63-35-13 ' .
OPONY do Mercedesa 200 D. Opole. tel. 077/457-81-15 
OPONY do VW T4 z lat 1992-2000. stan idealny. - 1.250 zł. 
Opole. tel. 0602/87-6145
OPONY 23.1-26 nowa -1.000 zł; 18.4x30.2 szt. - 300 zł/szt.; 
18.4x34 - 300 zł; 9.5x32.2 szt. - 260 zł/szt; 14.9x24 -160 zł. 
Poniec, tel. 065/573-19-97

OPONY 195x70/R15C, 4 szt, - 470 zł. Strzegom, teL 
074/85541-23
OPONY 195x15* C, wzmocnione, do busa, 4 szt., stan ideal
ny, - 600 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23.0605/04-98-23 
OPONY wielosezonowe. 175x70x13. stan b. dobry -100 zł/szt. 
Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
OPONY 13*. 14*, stan dobry, gratis montaż - 40 zł/szt. Trzeb
nica, tel. 078/312-33-54,090/34-14-92 

OPONY używane, wym. 18 R 22,5,1200 x 18.1200 x 20 i 
inne -100 zł/szL Wałbrzych, tel. 094/342-31-30 
OPONY z alum. felgami, o wym. 175/70/13; 4 szt., do Opla 
Astry, i innych, stan b. dobry, alum. felgi gwiazdy ze znacz
kiem .Opel", - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87 

OPONY używane. 225/50/16 (2 szt.) oraz 215/55/16 (2 szt.), 
cena - 150 zł/szt. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/05-93-66 -
OPONY używane, 13-15*, stan b. dobry, gwarancja, w cenie 
od 35 zł/szt. Wiązów, Woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
OPONY nowe, 225x60x15. Wrocław, teL 071/36346-76 I  
OPONY 185/60/R14,4 szt. - 200 zł. 185/65/R14,4 szt. - 200 
zł. 175/60/R14, 4 szt. - 200 zł. 175/65/R13. 4 szt - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
OPONY 195/65/15. 225/60/16. - 90 żł. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
OPONY kompl. 14x165, bezdętkowe, do Opla Kadetta, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/79348-89 
OPONY używane: 195 x 70 x R14,205 x 70 x R14,175 x 65 
x R14,165 x 65 x R14,185 x 55 x R14,195 x 60 x R14,215 x 
R14C, 195 x 70 x R15C, 205 x 70 x R15C. 205 x 65 x R15C. 
inne. Wrocław, tel. 071/372-16-85,0601/75-02-60 
OPONY prod. rosyjskiej, 1200x20, z dętką i fartuchem, 6 szt. 
- 450 zł/szt., opony 315/80 R22.5,295/80 R22.5,365/80 R20, 
385/65 R22.5, bieżnikowane - od 450 zł/szt. Ząbkowice Ślą- 

.. skie. tel. 074/818-14-60.0604/47-25-50

OPONY MICHELIN rozm. 220x45xVR 415 oraz 200x60xVR 
365 - 500 zł/szt. Krzydlina, tel. 071/389-02-01 
OPONY MICHELIN nowe, 295/80 R22.5, XZA - 3 szt., XDA - 
4 szt., cena 1.100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/316-81-63 
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 195/65/15, 4 szt. Wrocław, tel. 
0601/73-16-17
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena od 
40 -100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
OPONY MOTOCYKLOWE nowe i używane, różne rozmiary. 
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
w ity 2, (boczna pl. Kromera), tel. 0503/83-13-90 
01030081

O  OPONY NOWE I UŻYWANE z im ow e i le tn ie : 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15,225x55x16,235x35x18,235x35x17 oraz 
inne rozmiary. Felgi aluminiowe - ceny konkuren
cyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81^20, 071/391-11-64 
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. 071/349-40-62,071/34947-55 
(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: 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6  i 18" oraz FELGI STA
LOWE I ALUMINIOWE, nowe modele, przystępne 
ceny, możliwość montażu i komputerowego wy
ważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz pro
stowanie felg. Przyjmujemy indywidualne zamó
wienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zakupie 
kpi. opon, montaż gratis! Wrocław-Leśnica, ul. Mo- 
krzańskalO,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021821

OPONY PIRELLI R 6185/65 R15 87H. 2 sztuki. • 80 zł. Nowa 
Sól. tel. 068/387-32-74 po godz. 15.0601/73-36-72 
OPONY PIRELU 175 R14,4 szt, około 5 mm bieżnika, stan 
b. dobry,- 245 zł, Kormoran, 185/70 R13,2 szt. -100 zł. Go
odyear, 165/65 R14, 4 szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
OPONY PIRELLI nowe, 17 x 235,2 szt., bieżnik asymetrycz
ny • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-04-52 po godz. 18 
OPONY RADIALNE D-144.1200 x 20. nowe, 2 szt., cena • 
700 zl/szt., 1400 x 20,4 szt.. do równiarki, koparki, cena • 350 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/311-22-13 
OPONY SEMPERIT 315/70/22.5.6 szt.. stan dobry, -1.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
OPONY STOMIL STEEL 315/80R 25,30% zużycia, z felga
mi, 4 szt. - 800 zł/szt, opony Remix, 315/80 R 22.5, napędo
we, bieżnikowane, z felgami, 4 sz t - 900 zł/szt Wrocław, tel.

. 324-24-33,0603/9149-63 
OPONY TYFOON195/50/15R, 2 szt. - 50 zł; opony Semperit 
185/65/R15, stan b. dobry, 4 szt. - T80 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80

O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież- 
, nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5, 315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do  lasu” : 1200 x  18,1200 x 20,1500 
x 20, w  ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, z ł/sz t Ząbkowice 
śląskie, u l. Waryńskiego 13, tel. 074/815-40-67, 
0601/79-01-77 01022911

O  OPONY I FELGI ALUMINIOWE: 195x65x15 (4 szt), 
185x55x14 (4 szt.), 185x60x14 (2 szt.), 225x45x16 
(3 szt.), felgi do BMW, 16J x 7,5" (3 s z t), na 4 śru
by, 14J x 7", 5 śrub, felgi stalowe do  Audi 100,

14J x 5,5", do Fiata, 14J x  5,5", 4 szt., ceny od 30 
zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 84018371 

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 
K om orow sk ieg o  53, te l. 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, Olsz
ty n , K lebe r, M ich e lin  i inne , 195x50xR15, 
195x55xR15, 195x60xR15, 205x50xR15,
205x55xR15, 205x60xR15, 205x65xR15,
205x45xR16, 205x50xR16, 205x55xR16,
215x55xR16, 225x50xR16, 225x55xR16,
225x60xR16 235x60xR16, 205x50xR17,
235x45xR17, 255x50xR17 i inne. Felgi stalowe. 
Wymiana i, wyważanie na miejscu, Wrocław, ul. 
Jedn. Narodowej 187, oficyna, tel. 071/372-16-85, 
0601/75-02-60 81012761

O  OPONY UŻYWANE SPRZEDAM - wszystkie typy, 
rozmiary, serwis, gwarancje, felgi stalowe i alu
miniowe, niskie ceny. Grabów, tel. 062/730-52-06, 
0603/88-29-85 01028961

O  OPONY UŻYWANE, LETNIE I ZIMOWE : 135x13, 
145x13, 155x13, 155x70x13,165x13, 165x70x13, 
175x70x13, 165x65x13, 165x65x14, 165x70x14, 
175x65x14, 175x70x14, 185x65x14, 185x70x14, 
195x60x14, 195x50x15, 195x60x15, 195x65x15, 
205x65x15,205x70x15,225x70x15 i inne. Wrocław, 
tel. 0602/42-58-23 81013001

ORUROWANIE do samochodu terenowego z reflektorami, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0605/65-9548 
OWIEWKA do samochodu ciężarowego, - 500 zł. L€szno, tel. 
065/520-19-50
PASY SPORTOWE 3-punktowe. na 2 fotele. - 280 zł. Niem
cza, tel. 0603/55-58-96
PASY SZELKOWE SCHROTH niebieskie, el. napinacze, stan 
b. dobry -150 zł, kierownica sportowa lamex 300 mm, skó
rzana, z nabą, do Opla -170 zł, kierownica sportowa Momo 
300 mm, czarna skóra, stan b. dobry - 280 zł. Lubin, tel. 
0502/66-94-18,0609/27-7149 
PILOT DO CENTRALNEGO ZAMKA, -120 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 0601/62-89-58
PLANDEKA gumowana do przyczepy wielotonowej, - 600 żł. 
Wrocław, tek 0608/70-24-13
PLANDEKA na skrzynię ładunkową, wym. 6.5 x 12.5 m ,1600 
zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641 -2345 .
PLANDEKA DO NACZEPY BRANDYS cena • 1.000 zł oraz 
stelaż, stalowe burty, cena - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 

O  PLANDEKI nieprzemakalne, lekkie, silne, trwałe, 
metalowe oczka mocujące, odporne na tempera
turę. Również pokrowce do przykrycia kombaj
nów, maszyn ro lniczych i samochodów - 4 zł/m2. 
Plandeki grube • 20 zł/m2. Na życzenie wysyłamy 
pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świdnica, tel. 
074/853-72-77 01033971

PODNOŚNIKI SZYB ELEKTRYCZNE oryg., uniwersalne, do 
różnych modeli aut kompl., mechanizmy, przełączniki, kable, 
możliwy montaż, gwarancja - 300 zł/kompl. Wrocław, teł. 
071/372-67-19.0502/03-85-95 
ROLETA czarna, do VW Passata, 1988-93 r. - 250 zl. Lubin, 
tel. 0608/25-72-00
ROLETA BAGAŻNIKA siatki grodziowe, do samochodów
kombi, van. Trzebnica, tel. 071/312-32-91
ROLETY BAGAŻNIKA oraz siatki grodziowe, do samochodu
kombi: Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Opel. VW. cena od 250
zł. Namysłów, tel. 0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA siatki, do samochodów kombi: Audi,
Ford, VW, Opel, Mercedes, BMW. Trzebnica, tel:
0601/70-18-61

O  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALUMI
NIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do  sa
mochodów dostawczych i ciężarowych (na zamó
wienie). Felgi stalowe, w  kompletach i pojedyn
czo, do aut zachodnich osobow ych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne zamó
wienie. Felgi aluminiowe, nowe modele, 13-18", 
nowe i używane, do wszystkich typów pojazdów. 
PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, montaż gra* 
tis l Wrocław-Leśnica, ul. MokrzańskalO,wylot na 
L u b in , te l. 071/349-27-83 w  g od z . 8-20, 
0601/55-26-69 02021851

TACHOMETR KIENZLE 1314-34 dla 1 kierowcy, po napra
wie + pulsator i przewody, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/5747-61 

TAKSOMETR ALVI5X .kogut", radiostacja z koderem Rad- 
mor. -1.750 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10

O  TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho
dów, również DTM, wysoka jakość, montaż bez
płatny, cena od 200 zł. Świdnica, tel. 0605/44-04-71 
01029471

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, -150 
zł! Wrocław, tel. 071/341-28-92

KUPIĘ 
SAM OCHÓD

O  CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ”  - całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81012681

O  „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39^61 
lub 0602/12-51-35. Transport oczywiście gratis. 
Wrocław 01031031 

O  AUTA KUPIĘ: CAŁE ORAZ PO WYPADKU lekko lub 
mocno rozbite, również Uszkodz. mechanicznie i 
do remontu blacharki, po pożarze, kradzieży i cał
kowicie rozbite • osob., terenowe, dostawcze, cię
żar. i vany. Jeżeli posiadasz takie auto • dzwoń! 
Załatw iamy wszystkie form alności, dojeżdżamy 
wszędzie, odbieramy auto własnym transp. gra
tis! Najlepsze, ceny, gotówka, natychmiast, pro
fe s jo n a ln a  o bs łu g a , te l. 0601/70-76-45, 
0601/78-82-84 non stop 81013441 

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to  numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku. Natychmiastowa wypłata gotówki, trans
p o rt g ra tis  • w ys ta rczy  zadzw onić. W rocław  
81012711

ALFA ROMEO SPIDER CABRIO TARGA, 1980/90 r. zareje
strowany, stan dobry lub do remontu, także inne roadstery z
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K U P I E  A U T A
lat §0-90, Mazda HX, Toyota MR2, Twin Cam, Fiat X1/9: Wro
cław. /el. 0049/17-45-16-18-71 ̂  »

O  ALFA ROMEO, FIAT.PUNTO, TIPO, SEICENTO, Cl- 
NQUECENTO, 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, A 8 ,100 C4, 80, VW Polo, 
Goif, Transporter, T4, Passat i wszystkie inne, po. 
wypadku lub do remontu,, także całe, poniżej ceny 
giełd. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/2345-49 
81013031

AUDI 100 C4, diesel na białych tablicach. Leszno, tel. 
0609/27-02-38

AUDI 80, diesel po 1988 r., z dokumentacją, zadbany, bez 
uszkodzeń. Śrem, tel. 0606/48-94-21 
AUDI 80 SKŁADAK, 1982/93 r. uszkodzony, po wypadku, do 
remontu, bez silnika lub z uszkodzonym, zarejestrowany. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54 lub, 0607/43-12-55 

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 80,1990 r., 1800 ccm na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/341-6544,0502/96-51-22 .'

AUDI 80 B3,1990/91 r. 1.6 E lub 1.8 E, inst. gazowa, stan b. 
dobry, zarejestrowany, w cenie do 12.000 zł, przez komis. Gie
bułtów, gm. Mirsk, tel. 075/647-00-55 
AUDI A3, A4 z silnikiem TDI, cały lub uuszkodzony, w roz
sądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/75-32-55 

AUDI A 6 ,1996/97 r. cały lub lekko uszkodzony. Lubin, tel. 
0607/21-96-78
AUDI A6, A8, C4,80,100,1987/01 r. po wypadku. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49  

BMW 3 I, 51, diesel, skóra. Wałbrzych, tel. 074/841-19-36, 
0606/82-10-22
BMW 3, 320, 323 .rekin”, poj, 2.000-2.300 ccm, bez doku
mentacji, do 1.000 zł. Wrocław, tei. 0608/66-97-65 

BMW 316, 318,320 i po 1985 r., na białych tablicach. Wro
cław, tel. 0501/98-13-82 £

BMW 318, mocno uszkodzony lub po spaleniu, zarejestro
wany w kraju. Wrocław, tel. 0503/96-79-29,0503/30-90-88 

O  BMW 318,320,323,324,325, M-3 na białych tabli
cach lub w  b. dobrym stanie lub uszkodzone na 
części. Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/90-55-84 
81013241

BMW 524, 1988/90 r., turbo D 2400-2500 ccm, na białych 
tablicach lub bez dokumentacji, może być lekko uszk., .na 
chodzie*. Jelenia Góra, tel. 0501/624545 

CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CITROEN AX po 90r., w cenie do 6000 zł. Wrocław, teł. 
071/366-14-70
CITROEN C25 MAXI, 1991/94 r., 2500 ccm, D, TD na białych 
tablicach. Wijewo, woj. leszczyńskie, tel. 0606/51-86-13 
CITROEN JUMPER, 1997/01 r., 2500 ccm, turbo D zdecydo
wanie kupię, Peugeot Bokser, stan dobry techn., na 7 do 9 
osób lub zamienię na osobowy Citroen XM, BX. Jelenia Góra, 
tel. 0601/22-05-66

CITROEN XSARA, 1997/99 r. do 33.000 zł, w rozliczeniu Ci
troen Saxo, 90 KM, pełne wyposażenie, automatic, klimaty
zacja - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-89-85 
DAEWOO TICO bez wypadku, kupiony w salonie. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 0604/17-92-85 

DAEWOO TICO, MATIZ uszkodzony, rozbity. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
FIAT 126p blacharka do remontu, dowolny rocznik lub za
mienię za silnik z częściami, do Golfa I, E lub telefon Nokia 
9000. Bolesławiec, tel. 0608/71-67-51 
FIAT 126p, 650 ccm po 90 r., może być do poprawek lakierni
czych. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-81-55 
FIAT 126p po 1990 r., po wypadku lub do remontu. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-27-61,0603/83^75-08 
FIAT 126p BIS zniszczony, kpi. dokumentacja - do 850 zł. 
Łagów Lubuski,, tel. 068/341 -25-60 

FIAT 126p do 1991 r., może być do porawek lakierniczych, w 
całości lub na części. Świebodzice, tel. 0603/54-03-09 
FIAT 126p do 1998 r., stan obojętny, za rozsądną cenę. Świe
bodzice. tel. 074/854-36-50 /
FIAT 126p rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tel. 071/3444242, 
0608/75r 16-34

FIAT 126p po wypadku lub do remontu, w rozsądnej cenie, 
płacę gotówką. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
FIAT 126p BIS do remontu lub na części. Wrocław, tel. 
071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p stan i rok obojętny, niedrogo lub za wyrejestrowa
nie. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
FIAT 126p, 1985/95 r. do remontu blacharki lub podzespo
łów, może być bez przeglądu. Sobótka, tel. 071/316-33-64 po 
godz. 18
FIAT 126p, 1987/90 r. do remontu lub do poprawek lakierni
czych. Siedlce, tel. 071/302-90-10 
FIAT 126p, 1987/93 r., 652 ccm może być uszkodz., bez pra
wa rej. lub na niem. numerach rej. Kraszewice, gm. Osbze- 
szów, tel. 0503/65-65-58
FIAT 126p, 1990/98 r. I właściciel, stan idealny. Oława, tel. 
071/303-39-10.0602/89-72-98 .
F1ĄT 126p, 1993 r., 650 ccm bez wypadku, oryginalny lakier; 
stań b. dobry, w cenie do 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26

FIAT 126p,' 1995 r., 60 tys. km po wypadku - do 1.300 zł. Zie
lona Góra, teł. 068/454-91-68,0603/13-91-70 
FIAT 126p EL. 1995/96 r. lub Renault Clio, 91/92 r., Fiat Ci- 
nquecento, 95/96 r., Opel Corsa, 89/91 r., Kadett, 87/88 r., 
diesel: Wrocław, tęl. 071/361-30-79,0603/21-18-41 

O  FIAT 126p, 1999/00 r. od I w łaściciela, z  książką 
s e rw is o w ą  i fa k tu rą  zakupu. O ław a, te l. 
0603/88-04-70 02027271

FIAT 131,132..2500 ccm, diesel techn. sprawny, stan obojęt
ny, w cenię do 1.500 zł, pilne. Oleśnica, tel. 0601/89-14-34 

FIAT BRAVA, 1600 ccm, benzyna, 16V lub 1900 ccm, diesel, 
może być lękko uszkodzony, do 20.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/64T-14-61,0602/38-08-32 

O  FIAT CINOUECENTO o  poj. 700-900 ccm lub Fiata 
Uno, o  poj. 1000 ccm, 5-drzwiowy, (KUPIĘ). Świe
bodz ice , te l.  074/854-55-80, 0607/83-71-95 
84018011

FIAT CINOUECENTO lub inny (mały), w rozsądnej cenie>. Wro
cław, tel. 0503/56-57-57
RAT CINOUECENTO może być lekko uszkodzony, w cenie 
do 6000 zł. Wrocław, tel. 071/366-14-70 
FIAT CINOUECENTO. 1986/97 r.. 700 ccm kolor obojętny, 
bez wypadku, do 7.000 zl lub z uszkodzonym silnikiem za 
niższą cenę. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0608/27-85-51 
FIAT CINOUECENTO, 1994/96 r. lub Renault Clio, 91/92 r., 
Fiat 126p el, 95/96 r., zadbane lub lekko uszkodzone. Wro
cław. tel. 071/361-30-79,0603/21-18-41 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO po 95 r., uszkodzony lub 
cały, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0601/71 -69-78 

RAT CINOUECENTO, SEICENTO cały lub uszkodzony, w do
brym stanie. Wrocław, tel. 0605/62-00-14

FIAT DUCATO 95-97r. w dobrej cenie. Wrocław, tel. 
071/339-06-62,0501/40-68-23 
FIAT DUCATO, 1990/96 r., diesel zarejestrowany w kraju, w 
dobrym stanie. Legnica, tel. 0606/11-'52-64 
FIAT DUCATO, 1990/97 r., diesel bus lub blaszak', na zachod
nich tablicach, może być dó poprawek. Oleśnica, tel. 
0503/89-92-39

FIAT PANDA po 89r„ w cenie do 6000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-14-70
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, niewyma- 
gający remontu blacharki. z ok. Wrocławia, do 2.500 zł, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51

FIAT PUNTO, 1200 ccm. Katowice, tel. 032/209-71-73 ' 
RAT PUNTO, UNO, TIPO, DOBLO, Seicento, Cinquecento, 
Brava, Bravo, Multipla, 85/01 r.. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/23-45-49 

FIAT REGATA, 1986/88 r.. 1700 ccm, diesel lub 1900 diesel, 
zadbany - do 4.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-11-97 
po godz. 20

FIAT SEICENTO. 1999/00 r.. 30 tys. km do 18.000 zł. Prusi
ce, tel. 0609/45-5446
RAT SIENA HL, 2000 r. w całości lub na.części, na białych 
tablicach. Wrocław, tel. 0503/96-79-29,0503/30-90-88 
FIATTIPO, 1992 r.. 1900 ccm, turbo D białe tablice. Wrocław, 
tel. 0607/18-54-24

RAT UNO Opel Corsa, Ford Fiesta, 5-drzwiowy, zadbany, stan 
b. dobry, po 90 r., do 8500 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 
074/858-83-29
FIAT UNO czterodrzwiowy, na białych tablicach. Legnica, tel. 
076/854-67-78.076/722-87-95 
FIAT UNO, 1000 ccm od 95 r., nie biały, z salonu, bez wypad
ku. Opole, tel. 077/412-90-18

FIAT UNO po 86 r., Cinquecento - po 92r„ 126p - po 90r., 
uszkodzony, do remontu, po wypadku, do małych poprawek 
lub w dobrym stanie, w cenie niższej niż giełdowa. Paszowi
ce, tel. 076/870-14-63,0603/28-7142 
RAT UNO po 1993 r., 3-drzwiowy lub 5-drzwiowy, może być 
uszkodzony. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
FIAT UNO po 89r., w cenie do 6000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-14-70

FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez możliwości rejestracji. 
Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FIAT UNO, 1990/94 r. stan dobry, 5-drzwiowy, mała pojem
ność. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/1441-11 
FORD, 1999/01 r. busa. Jelenia Góra, tel. 075/754-1149 
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, 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 uszkodzony, rozbity, zniszczony. Świdnica, 
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 

FORD ESCORT, 1981/85 r. na białych tablicach, do 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/80-25-99
FORD ESCORT. 1981/85 r., 1300 ccm. 1600. XR3i, 3-drzwio- 
wy. na białych tablicach, stan b. dobry, do 1000 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-75-1 Sprosić Marcina 
FORD ESCORT, 1983 r., 5-drzwiowy, białe tablice. Kłodzko, 
tel. 0504/93-87-01
FORD ESCORT, 1988 r., wtrysk poj. od 1.4 do 1.6, bez prawa 
rejestraćji, stan b. dobry, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/89-51-85
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry. Chojnów, tel. 0601/03-3145 
FORD ESCORT, 1990/91 r., poj. 1.400-1.800 ccm. 3-drzwio- 
wy, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, do 600 DEM. 
Góra Śląska, tel. 0600/52-27-39 r  
FORD ESCORT, 1990/91 r. o poj. 1400-16Ó0 ccm, na białych 
tablicach, bez prawa rejestracji, w cenie do 1.000 DEM. Lesz
no, tel. 0607/74-6248
FORD ESCORT RS, 1992/94 r. w stanie b. dobrym, zareje
strowany. Paczków, tel, 0601/05-03-97 

FORD ESCORT KOMBI, 1998/99 r., diesel może być Ghia, w 
rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel: 074/842-28-58, 
0602/35-61 -24
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA, 1989 r., 650 ccm bez wypadku, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, w cenie do 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
FORD FIESTA, ESCORT, FOCUS, Mondeo, Ka, 85/01 r„ po 
wypadku. Oleśnica, teL071/314-33-73,0603/2345-49. 
FORD FIESTA, TRANSIT SKŁADAK, 1982/92 r. uszkodzony, 
po wypadku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym, za
rejestrowany. Złotoryja, tel. 076/87847-54 lub, 0607/43-12-55 
FORD FOCUS KOMBI, 1600 ccm, ód 1998 r., bezwypadko
wy, kupiony w Polsce w salonie, wyposażenie: klimatyzacja, 
centralny zamek, el. otw. szyby, alarm. Oława, tel. 
071/313-23-13
FORD MONDEO KOMBI, diesel lub Focus, w rozsądnej ce
nie. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
FORD MONDEO KOMBI silnik TDi, dobrze wyposażony, może 
być lekko uszkodz., minimum 1998 r. Wrocław, tel. 
071/317-86-18 do godz.20,0603/38-15-70 
FORD MONDEO, 1993/95 r., 1800 ccm, turbo D, bez wypad
ku, pełne wyposażenie, nie kombi, do sprowadzenia. Gubin, 
tel. 068/359-82-02,0606/68-5343 
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, diesel na białych tablicach. Andrzej Siliarski, 
Wrocław, ul. Asnyka 3
FORD SIERRA, 1987/88 r. na białych tablicach. Lubań, tel. 
0602/89-99-38
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D 95-97r.w dobrej cenie. 
Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
FORD TRANSIT od 1992 r., 9-osobowy, diesel, w  b. dobrym 
stanie, podwyższony. Zielona Góra, tel. 0602/19-46-71 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej, w Polsce lub na białych tablicach..Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3 .5 1 (całk. masa). Wrocław, 
tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych tabli
cach lub re j. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORDTRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowa
ny, techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-9043,0606/1*33-94 ,
FORD TRANSIT, 1994 r. na białych tablicach. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-60-93
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
GAZ 67,1942/60 r., 2500 ccm, benzyna, terenowy, zareje
strowany, sprawny lub inny staroć np. Studeblacker. Warsza
wa, tel. 0602/19-59-38

HONDA CIVIC, 1998 r., 1900 ccm, turbo D. poj. 1.6-1.8,1 wła

ściciel, serwisowany, bogate wyposażenie, zadbany, bez wy
padku, - 35.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-24-62 
HONDA CRX, 1990 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, zareje
strowany w Polsce. Wrocław, tel. 0503/94-96-53 
HONDA MONKEY ZS0J może mieć uszkodzony silnik lub 
skrzynię biegów. Jawor, tel. 076/870-23-41 po godz, 20 
LADA SAMARA 2107,1500 ccm inst. gazowa, od I właści
ciela, stan idealny. Wałbrzych, tel. 074/84148-38 
LUBLIN BUS osobowy, lub Star 1142,742, może być do ma
łych poprawek. Radom, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 

LUBLIN GAZ 51,1949/55 r., 3500 ccm, benzyna, skrzyniowy 
lub zabudowany, sprawny, zarejestrowany lub Star 20, 21, 
25, np. wywrotkę. Warszawa, tel. 0602/19-59-38 
MAZDA 626 D, diesel po 1990 r., kupiony i serwisowany w 
Polsce, z dokumentacją, zadbany, bez uszkodzeń. Śrem, tel. 
0606/48-94-21
MAZDA 626,1992 r., 2000 ccm 5-drzwiowy, na białych tabli
cach. Poznań, tel. 0501/32-34-23 
MAZDA 626 SEDAN, 1996 r. na części. Ochla, tel. 
068/321-10-02,0600/38-58-99 

O  MERCEDES 123 ,200,200E, 230,230E, do 1984r., 
auta japońskie, benzyna, z tylnym  napędem, wy
produkowane po 1988 r., na b iałych tablicach, 
osob., 4-drzw., ty lny napęd, benzyna, samocho
dy osobowe benzyna • Mercedes 124, 230 E, 260 
E, 300 E, do 1992 r., Nissan Bluebird, do 1992 r., 
benzyna, Volvo 240 do 1292 r., benz., na białych 
tablicach,, tel. 074/837-21-51 01033121

MERCEDES 123 na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
MERCEDES 124 KOMBI, 1989/93 r. uszkodzony, tani, udo
kumentowane pochodzenie. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/160-99-55-01-00

MERCEDES 190,1983/88 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 36340-66
MERCEDES 190,1989/91 r. 2.0 D lub 2.0 E, może być uszko
dzony, do poprawek lakierniczych, z uszkodzonym silnikiem. 
Opole, tel. 0607/53-78-12
MERCEDES 200,300 115,1970/76 r. do remontu. Wrocław, 
tel. 0605/96-0945
MERCEDES 207 D może być do remontu, stan obojętny. Lesz
no, tel. 0601/84-83-52
MERCEDES 207 blaszak, przedłużony, może być do malo
wania, w cenie do 10.000 zł. Świebodzice, tel. 0601/14-69-85 

MERCEDES 207,1980/93 r., 2400 ccm, diesel może być do 
remontu. Leszno, tel. 065/54444-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207 D, 1982/88 r. 240-300 D, może być do re
montu, do 12.000 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15, 
0605/85-56-57

MERCEDES 208,1980/93 r., 2400 ccm, diesel może być do 
remontu. Leszno, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 208,210,308,310,410 D, 1989/94 r. o poj. 2300 
lub 3000 ccm, diesel, kolor obojętny, zarejestrowany, techn. 
sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 076/722-9043. 
0606/14-33-94

MERCEDES 240,1980/82 r., 2400 ccm kompletnie zniszczo
ny, zarejestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-7848 . 
MERCEDES 300123 D, 1982/85 r. stan b. dobry lub do małe
go remontu, oryginalny, nie składak, z dokumentacją. Nysa, 
tel. 077/435-94-32

MERCEDES 310 D może być do remontu, stan obojętny. Lesz
no, tel. 0601/84-83-52

MERCEDES 310,410 BUS, 1990/93 r. z kontenerem lub bla
szak. Wrocław, tel. 0607/45-77-51 

MERCEDES MB 100 123.124,1980/90 r., diesel na białych 
tablicach, może być do poprawek. Oborniki Śląskie, tel. 
0503/1046-24

MERCEDES SPRINTER 312 do sprowadzenia z Niemiec. Bu- 
dziechów, tel. 0603/60-38-57

MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r>, diesel blaszak lub 
oszklony, na białych tablicach, może być lekko uszkodzony.- 
Oleśnica, tęl. 0503/89-92-39 
NISSAN 300 ZX Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel oraz Mercedesa 123 lub 
Renault 9,11. całe na zachodnich tablicach oraz busa Mer
cedesa 207, 307 lub VW U. na zachodnich tablicach lub do 
remontu. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
NISSAN SUNNY KOMBI. 1986 r.. 1700 ccm, diesel może być 
uszkodzony silnik, stan karoserii dobry, bez prawa rejestra
cji. Kępno. tel. 062/782-29-75

P  OPEL ASTRA SEDAN lub Opla Corsę, kupiony w 
Polsce, od I właściciela (KUPIĘ). Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84018001

OPEL ASTRA, diesel w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58.0602/35-61-24 
OPEL ASTRA rozbity. Wrocław, tel. 0503/1345-17 

OPEL ASTRA II silnik TDi, dobrze wyposażony, może być 
lekko uszkodz., minimum 1998 r. Wrocław, tel. 071/317-86-18 
do godz.20.0603/38-15-70
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, 3-drzwiowy, nowe opony, 
bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 . 
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, Omega, Kadett, Agila,

86/01 r.i po wypadku. Oleśnica, tel. Q^1-/614-33-73t 
0603/2345-49 . . .
OPEL KADETT KOMBI, flSs/tff r., 1 6 0 ó W  diesel ria bia
łych tabiicaęh; Kowary, tel. 0609/63-96-19 
OPEL KADETT, 1985/91 r., benzyna lub diesel do poprawek 
blacharskich lub lakierniczych, w przystępnej cenie. Rawicz, 
tel. 065/545-1642,0602/79-04-72 .
OPEL KADETT. 1987/88 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, w b. do
brym stanie, na zachodnich tablicach. Chojnów, tel. 
0604/75-81-96 -

OPEL VECTRA uszkodzony, rozbity, zniszczony. Świdnica,
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22

OPEL VECTRA, 1989/00 r,. Wrocław, le i; 071/349-16-42 '
OPEL VECTRA. 1990/95 r. w obojętnym stanie. Prusice, tel.
071/312-5341,071/312-63-41
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/95 r. stan b. dobry, niedrogo.
Głogów, tel. 0603/95-86-32
PEUGEOT 106, 1996/97 r„  1500 ccm, diesel, 5-drzwiowy, 
nowy model, bez wypadku. Wrocław, tęl. 0602/43-35-67 
PEUGEOT 205 uszkodzony lub na części. Naroczyce, tel. 
076/843-96-60
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel, do 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/349-22-57,0607/2741-50 
PEUGEOT 206. 2000 r., 1100 ccm. 1400 bez wypadku, ku
piony w kraju. Wałbrzych, tel. 074/666-45-15,074/847-74-09. 
0603/99-25-02
PEUGEOT 206, 406,1987/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0603/234 5 4 9  
PEUGEOT 406 SEDAN, 1996/97 r. poj. 1800-2000 ccm, stan 
dobry, od I właściciela, z dodatkowym wyposażeniem np. kli
matyzacja, może być sprowadzony, bez wypadku. Kożuchów, 
tel. 068/355-2741
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm, bez wypadku, serwiso
wany, I właściciel, bogate wyposażenie, zadbany, • 35.000 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-24-62
PLYMOUTH 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, 
płacę gotówką. Wrocław, tel. 0605/8249-57

POLONEZ, 1989/95 r. może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/3444 2 42.0608/75-16-34 
POLONEZ CARO. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 

POLONEZ CARO, 1990/98 r. stan dobry lub do remontu, z 
inst. gazową lub bez. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/1441-11 
POLONEZ CARO, 1993 r. może być uszkodzony. Wrocław, 
tel. 071/342-05-10
POLONEZ CARO, 1994/96 r., bez prawa rejestracji lub uszko
dzony. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0503/08-10-89 
POLONEZ CARO, 1994/96 r., 1500 ccm z inst. gazową, może 
być lekko uszkodzony, hak - do 4.0Ó0 zł. Oława, tel. 
071/303-07-78 • /
POLONEZ CARO, 1994/98 r. stan obojętny, może być do re
montu. Świdnica, tel. 074/853-58-14 

O  '  POLONEZ CARO, ATU, 1993/00 r. w  dobrym sta
nie (KUPIĘ). Św iebodzice, te l. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84017971

O  POLONEZ TRUCK może być uszkodzony lub do 
rem ontu . W roc ław , te l. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34 02027721

POLONEZ TRUCK 5-osobowy, najchętniej z instalacją gazo
wą. Dzierżoniów, tel. 074/645-84-80 w godz. 10-16 

POLONEZ TRUCK, 1994/00 r., 150 tys. km. 1.6 E. 1.9 D 2- 
lub 5-osobowy, bez wypadku, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
076/722-9043.0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1995 r. dł. 2.5 m, skrzyniowy. Koźmin 
Wlkp.. tel. 0608/89-37-08

PORSCHE 924, 911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13

RENAULT 11.1987/88 r. w całości lub na części. Legnica, 
tel. 0604/80-17-56

RENAULT 19.1989/93 r. poj. 1.4,1.71, na zachodnich tabli
cach. Bolesławiec, tel. 075/734-60-19 po godz. 19 
RENAULT 19,1990/92 r. na białych tablicach. Legnica, tel. 
0604/80-17-56

RENAULT 19,1990/92 r., 1800 ccm zniszczony, po wypad
ku, zarejestrowany w Polsce. Nysa, tel. 0604/77-7848 
RENAULT 19, 1995 r., 1900 ccm, turbo D może być lekko 
uszkodzony, na zachodnich tablicach, niedrogo. Lubin, tel. 
076/844-67-70.0603/30-78-96 

RENAULT 25.1990 r.. 2000 ccm, benzyna stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach, w rozsądnej cenie. Lwówek Śląski, tel. 
0600/85-18-36,0600/85-18-25 
RENAULT 9, 1982/88 r. poj. 1400 ccm lub 1700 ccm, bez 
prawa rejestracji, stan dobry. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT CLIO II. 1999 r., diesel centralny zamek, el. otw. 
szyby. ABS. Nysa. tel. 077/435-50-15 

RENAULT CUO, MEGANE, LAGUNA, Scenic, Kangoo, 86/01 
r.. po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/234 5 4 9  
RENAULT LAGUNA II silnik TDi, dobrze wyposażony, może 
być lekko uszkodz., minimum 1998 r. Wrocław, teł. 
071/317-86-18 do godz.20,0603/38-15-70 
RENAULT LAGUNA, 1998/99 r. zadbany, z klimatyzacją i in
nymi dodatkami. Wrocław, tei. 071/35740-02,0601/57-7&-82 
RENAULT TRAFIĆ, 1990/94 r. na zachodnich tablicach. Ra
domsko. tel. 0501/49-58-81'
SAMOCHÓD Toyota Corolla, Starfet. Tercel lub Mazda 626, 
Honda, po wypadku albo na białych tablicach, do 1990 r. Świd
nica. tel. 0605/83-96-80
SAMOCHÓD Fiat Cinquecento 900 ccm, Skoda Felicja, Fiat

126p. Poloneza z inst. gazową - do 15.000 zł. WałbrzyphrtąJ, 
074/665-10-68 ?•

SAMOCHÓD DOSTAWCZY, 1991/01 r. Nissan, Toyota Hia- 
ce, VW TRansporter, Renault, do 10.000 zł, w rozliczeniu 
Subaru M-70, małolitrażowy, z 1989 r. Wrocław, tel. 
0501/25-67-87

SAMOCHÓD OSOBOWY z homologacją na dostawczy, 2 lub 
3 letni, w cenie do 25.000 zł. Wrocław, teł. 365-76-79

O  SEAT CORDOBA kupiony w Polsce, od I właści
ciela, w  dobrym stanie (KUPIĘ). Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84017981

SEAT CORDOBA, IBIZA, ALHAMBRA, Leon, Toledo, 87/01 
r., po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/2345-49 

SEAT TOLEDO, 1997 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna bez 
wypadku, sprowadzony, lekko uderzony, do 22.000 zł. Zbą
szynek. tel. 068/384-97-09 '

SKODA 105, 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/34442-42

SKODA FAVORIT, 1990/93 r. stan dobry, może być lekko 
uszkodzony, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/362-16-15,0601/70-22-65 
SKODA FELICIA bez wypadku, od I właściciela. Złoty Stok, 
tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 

SKODA FELICIA GLX KOMBI, 1998/99 r.. 1300 ccm I właści
ciel, kupiony w salonie, bez wypadku - do 20.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-79-55
SKODA OCTAVIA, 1998 r. w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel.
074/842-28-58.0602/35-61-24

STAR. SW-400 nowy typ kabiny, tanio. Sieradz, tel.
043/821-33-86 po godz. 20
STAR 200 w rozsądnej cenie. Dzierżoniów, tel. 0608/5541-87, 
074/831-39-48
SUZUKI SAMURA11000-1300 ccm, zarejestrowany. Twar
dogóra. tel. 071/315-96-16.090/34-06-01 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994/96 r.. 1000 ccm 1300 ccm, w 
ciemnym kolorze, 4-drzwiowy - do 14.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-22-90
SYRENA 100,1958/65 r. lub 103, poj. 740/850 ccm, .wiatro- 
łapa" łub inny małolitrażowy np. Trabanta 600, P70, sprawny, 
może być nie rejestrowany. Warszawa, teł. 0602/19-59-38 
TARPAN, 1985/90 r. diesel, skrzyniowy, plandeka. Nowa Sól, 
tel. 0609/27-11-65
TOYOTA Corolla Sedan, Avensis, Yaris, z salonu, bez wy
padku, po 1998-2000 r. - do 38.000 zł (płacę gotówką). Wał
brzych. tel. 074/841-63-13,0602/17-60-52 
TOYOTA AVENSIS, 1989/00 r. pełne wyposażenie. Wrocław, 
tel. 071/349-1642
TOYOTA CARINA, diesel po 1990 r., kupiony i serwisowany 
w Polsce, z dokumentacją, zadbany, bez uszkodzeń. Śrem, 
tel. 0606/48-94-21
TOYOTA CARINA IIE, diesel, benzyna uszkodzony lub w ca
łości. zarejestrowany lub bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35

O  TOYOTA HIACE, 1979/88 r., benzyna, diesel z ory
ginalnym silnikiem , Toyota Hiace, Liteace, Mitsu
bishi L300, Nissan Vanette i Urvan, rok prod. do 
1988, na b iałych tablicach, M itsub ischi Pajero, 
1984-89 r., Toytoa Land Cruiser, 1985-90, Nissan 
Patrol, Terrano, 1984-90 r., benzyna, 4-drzwiowy., 
tel. 074/837-21-51 01033111

TOYOTA PREVIA, 1991/95 r. lekko uszkodzony. Legnica, tel. 
0604/80-17-56
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r.. 100 tys. km. Wałbrzych, 
tel. 074/849-75-18
UAZ w rozliczeniu silnik VW Golfa, 1800 ccm, 130 KM. Wro-' 
cław, tel. 0602/89-72-84
VOLVO 340,1600 ccm, diesel na białych tablicach. Jarocin, 
tel. 0607/75-65-31
VW, 1999/01 r. busa. Jelenia Góra. tel. 075/754-1149 
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 GOLF II, 841 tys. km, 1600 ccm, diesel polska dokumen
tacja, uszkodzony, zdekompletowany, bez silnika. Wrocław, 
tel. 0607/81-6946

VW GOLF III, IV z silnikiem TDS, cały lub uuszkodzony, w roz
sądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/75-32-55 
VW GOLF i. 1980/83 r., 1100 ccm. benzyna z kompl. polską 
dokumentacją i ważnym przeglądem, stan obojętny, do 600 
zł. Gromadka, tel. 076/817-25-50 
VW GOLF. 1981/86 r.. diesel dc remontu blacharki lub silni
ka. Sobótka, tel. 071/316-33-64 po godz. 18 

VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna kolor obojętny, stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, ospoilerowany, sportowy wydech, 
na białych tablicach - .1.200 DEM. Jelenia Góra, tel. 
0606/27-88-42
VW GOLF 1,1985/90 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy. może 
być rozbity 1ub uszkodzony silnik. Syców, tel. 062/785-95-10 
wieczorem

VW GOLF II, 1988/91 r. uszkodzony, diesel, kpi. dokumenta
cja. Legnica, tel. 076/86646-74.0607/83-06-25 
VW GOLF II. 1989/90 r., 1600 ccm, TD 5-drzwiowy, na bia
łych tablicach, stan dobry. Polkowice, tel. 0606/55-12-22 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ćcm’. TDi 110 KM. uszkodzony, 
klimatyzacja, ABS, el. dodatki. Świdnica, tel. 0601/73-55-88 
VW GOLF, PASSAT, diesel może być do małego remontu. 
Jawor, tel. 0607/55-03-07

VW GOLF, POLO SKŁADAK, 1982/92 r. uszkodzony, po wy
padku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym, zareje
strowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54 lub. 0607/43-12-55 
VW JETTA II, 1800 ccm 4-drzwiowy, na białych tablicach. Je
lenia Góra, tel. 0606/17-24-79 
VW LT, 1985/95 r.. turbo D na białych tablicach, stan b. dobry. 
Oleśnica, tel. 0503/89-92-39
VW LT 3545.1996/98 r., diesel 15 lub 18-osobowy, bez prze
róbek, stań dobry, do 70.000 zł z VAT. Wrocław, tel. 
0602/11-90-38
VW LT 28,1982/86 r. do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, TD do 1987 roku. na białych 
tablicach. Jarocin, tel. 0607/75-65-31 

VW PASSAT, 1900 ccm, turbo D, wyprod. po 97 r., I właści
ciel, serwisowany, bogate wyposażenie, zadbany, bez wypad
ku. - 35.000 zł/Namysłów. tel. 077/410-24-62 
VW PASSAT ok. 1990 r.t kompletnie zniszczony, zarejestro
wany; Żary, tel. 0609/02-74-00 
VW PASSAT, 1982/84 r„ 1600 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy - 
do 1.400 zł lub na białych tablicach - do 500 DEM. Wrocław, 
te i.0503/04-6945
VW PASSAT, 1982/88 r.. 1600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Kowary, tel. 0609/63-96-19 

VW PASSAT, 1983/85 r.. 1600 ccm na białych tablicach. Wro
cław, tel. 0503/04-6945
VW PASSAT KOMBI. 1984/87 r., 1.6,1.6 D na białych tahli- 
cach -  do 1.500 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 0602/83-00-67 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z  uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, 
tej. 076/878-37-54, Ó604/53-18-57 
VW PASSAT, 1988/9,0 r., 1600 ccm całkowicie rozbity, spalo
ny, zdekompletowany, po dachowaniu, ważny przegląd, peł
na dokumentacja. Kamiehna Góra, tel. 075/744-36-54 
VW PASSAT, 1988/92 r., benzyna, diesel uszkodzony, do re^ 
montu, bez silnika, zarejestrowany, w rozsądnej cenie. Złoto
ryja. tel. 076/878-37-54.0607/43-12-55 
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r.. diesel poj. 1.6 lub 1.9. bez
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VW PASSAT, 1988/94 r.. bertzyna, diesel na białych tablicach, 
stan b. dobry. Oborniki śląskie, tel. 0503/10-46-24 >;.
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. bez prawa rejestracji. Wro
cław. tel. 060,1/71-69-78

O  VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r. 1800 lub 2000 ccm, 
uszkodzony. W roc ław , te l.  0503/91 -70-08 
02027371

VW PASSAT KOMBI. 1991/92 r. kpi. roleta bagażnika. Świd
nica, tel. 074/853-22-20
VW PASSAT KOMBI. 1993/94 r., 1900 ccm, turbo D sprowa
dzony z Niemiec. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-72-23, 
0607/10-90-38
VW PASSAT, 1994/96 r., TDI, bez wypadku, klimatyzacja, po
duszka pow., ABS. Wrocław, tel. 071/345-62-41

O  VW POLO CLASSIC kupiony w  Polsce, od I wła
ściciela, w  dobrym stanie (KUPIĘ). Świebodzice, 
tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 84017991

VW POLO COUPE, 1991/93 r.f 1100 ccm, 1300 ccm może 
być z rozbitym tyłem, na białych tablicach. Zielona Góra, tel. 
0503/65-50-92
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na części. Bogusławi- 
ce. tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW POLO, 1996/97 r., 1400 ccm wspomaganie, zadbany. Zie
lona Góra. tel. 068/320-63-41, po 16 

VW POLO, 1997 r. 2 pod. powietrzne wystrzelone, ciemna 
kierownica, jasny kokpit. Wrocław, tel. 0607/16-95-97 
VW POLO, 1998 r., diesel cantralny zamek, ABS, el. otw. szy
by, Nysa, tel. 077/435-50-15
VW POLO, GOLF, PASSAT, VENTO, 1985/01 r. po wypadku. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
VW SCIROCCO I do 83r„ na białych tablicach. Łęknica, tel. 
0607/49-42-27

VW TRANSPORTER T2, T3 Cara velle, tanio. Paszowice, tel. 
076/870-14-63.0603/28-71-42 
VW TRANSPORTER T4, 1990/93 r., 2400 ccm. diesel lub 
2500 ccm TD, krótki, niewysoki, tylna klapa do góry, napęd 4 
x 4 syncro, oszklony lub oszklony do połowy - 23.000 zł go
tówka, reszta na raty przez komis, do 30.000 zł. Oława, tel. 
071/313-81-88
VW TRANSPORTER T 5 ,1998/01 r. mocno uszkodzony. Le
gnica, tel. 0600/83-09-64

VW TRANSPORTER, LT 28, LT 35,1989/96 r., diesel zareje
strowany w kraju, w dobrym stanie. Legnica, tel. 
0606/11-52-64
WARTBURG, 1000 ccm, benzyna może być skorodowany lub 
do remontu, dobry silnik - do 400 zł lub kupię Junaka do 300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-69,0608/63-26-03

KUPIĘ  
CZĘŚCI

ALFA ROME0145,1995 r „  1600 ccm,: lampy tylne, uszczel
ka klapy tylnej, wykładziny bagażnika, próg plastikowy dolny 
prawy i nadkole tylne prawe. Zielona Góra, tel. 0502/22-82-30 
ALFA ROME0 156,1998 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, szy
ba przednia, szyba drzwi p/awych, plastiki. Wrocław, tel. 
071/346-23-39
AUDI 100 .cygaro”: przednia szyba. Bielawa, tel. 
0602/10-46-97
AUD1100 C4,2300 ccm, benzyna: zderzak przedni, chłodni
ca, wentylator. Polanica Zdrój, tel. 0606/40-85-84 
AUD1100,1988 r . : drzwi, kasetony z listwami • do 400 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/53-60-38 
AUDI 80 B3,1990 r . : fotel kierowcy, regulowany z szarą tapi- 
cerką. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
AUDI 80 B 3,1990 r . : podnośnik elektryczny szyb przednich 
wraz z przełącznikami w drzwiach. Wrocław, ie l. 
0600/45-98-60
AVIA: sprężarka pow.., tel. 0607/28-47-15 
BMW 3 E30 : wzmocnienie kielichów, lampy tylne ciemne, 
błotniki M3, spoiler przedni, wentylator, lampy przednie, wi- 
sco i inne. Wrocław, tel. 0605/11 -62-99 
BMW 3 E-36,1996 r., 2500 ccm, TDS : silnik, skrzynia bie
gów, klimatyzacja, komputer. Leszno, tel. 0608/85-41-72 
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 523, 1999 r., 2500 ccm, benzyna : kompletny przód. 
Lubin, tel. 0605/13-32-44
BMW 7,1979/86 r . : tapicerkę (czarną lub jasną, może być 
skórzana), klimatyzację kpi., ukł! wydechowy (nowy), inst. 
elektryczną szyb tylnych oraz nakładkę na zderzak tylny. Lesz
no, tel. 0503/97-79-05 po godz. 14 
CHRYSLER DAYTONA, 1994 r . : kierunkowskaz przedni pra
wy, pomarańczowy lub 2 białe. Wrocław, tel. 071/325-48-28 
CITROEN 2CV : silnik chłodzony powietrzem, do remontu. 
Wrocław, tel. 0501/84-03-74

CITROEN GSA : silnik chłodzony powietrzem, do remontu. 
Wrocław, tel. 0501/84-03-74
CITROEN VISA : silnik chłodzony powietrzem, do remontu. 
Wrocław, tel. 0501/84-03-74
DACIA, 1400 ccm: silnik, dobrym stanie w. Jelcz-La
skowice, tel. 0603/45-51-31
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31 -65-51
DAEWOO LANOS : szybę przednią -. zieloną, felgi, błotnik 
tylny lewy, zderzak tylny, halogeny, poduszki powietrzne, 
chłodnica klimatyzacji. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
DAEWOO NEXIA : hak holowniczy, tanio. Strzelin,.tel. 
071/392-01-61 w godz. 18-22
DAEWOO TICO, 1999 r . : dach, drzwi z szybami, szybka tyl
na, maska, prawy błotnik, felgi. Wrocław, tel. 071/321-31-55 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : zderzak przedni. Kłodzko, 
tel. 0504/79-51-57 -
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 993 ccm, d iese ł: silnik z 
osprzętem lub bez, w dobrym stanie, do 1.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-35-20
FIAT 126p: skrzynię biegów, alternator, głowicę, rozrusznik. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, rozrusznik na elek
tromagnes, fotele lotnicze,'szeroki licznik. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
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 . : maska przednia, szyba przednia. Wro
cław, tel. 0607/28-20-82
FIAT 128 SPORT: różne części. Opole, tel. 0605/62-62-99 

FIAT BRAVO, 1400 ccm, benzyna: wałek rozrządu. Leszno, 
tel. 065/571-22-88,0607/38-00-40 
FIAT DUCATO, 1991 r . : kpi. siedzeń 1 + 2, poduszka skrzyni 
biegów z pełną regulacją, nakładki narożne zderzaka przed
niego i tylnego, opony 195 x 15C, 2 szt. Opole, tel. 
0604/87-77-67.0600/16-12-52 
FIAT PUNTO : el. podnośnik szyby lewych drzwi do wersji
3-drzwiowej, nadkole plastikowe prawe przednie. Opole, tel. 
077/454-12-68,0606/97-74-44 
FIAT SIENA, 1998 r . : skrzynia biegów, chłodnica + wentyla

tor, alternator,Tozająpilk, szyba przednia, nagrzewnica, ione 
części. Mysłakowice. WC 075/713-01-72 
FORD COUGAR: różne 'części, "leszno, tei. 065/571-22-88, 
0607/38-00-40:
FORD ESCORT. 1984 r„ 1300 ccm, CVH: głowica. Legnica, 
tel. 076/721-80-89

FORD ESCORT, 1991/92 r . : podnośniki szyb, elektr., do 150 
zł, domodelu 3-drzwiowego, pilne. .. tel. 0601/41-95-68 
FORD ESCORT CABRIO, 1994 r . : drzwi prawe. Wołów, tel. 
071/389-61-21 wieczorem
FORD ESCORT, 1996/01 r. 4-drzwiowy: fotel pasażera. Gło
gów, tel. 0603/38-44-24
FORD FOCUS, turbo D : chłodnica z wentylatorem, osłona 
pa9ka rozrządu, alternator z ramieniem mocującym, relingi 
dachowe do kombi. Góra Śląska, tel. 065/543-49-66 
FORD MONDEO, 1999 r . : kolumna McPhersona - kpi., przed
nia prawa. Świebodzice, tel. 074/854-46-00 
FORD PROBE, 1988/89 r., 2200 ccm. G T: lampy przednie, 
podnoszone, kpi. Stara Kamienica, tel. 074/751-40-61 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : drążek zmiany 
biegów z gałką i osłoną skórzaną (typ skrzyni biegów MT-75). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT: połówka szyby bocznej odsuwanej, część 
przednia bez zatrzasku. Opole, tel. 0602/12-89-72 
FORD TRANSIT : karoseria kpi., stan b. dobry • do 500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-50-09,0603/30-97-75 
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., d iesel: nadwozie, może 
być na białych tablicach. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1969 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, dy
wan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwigni 
zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Złotory
ja. tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
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
HONDA ACCORD, 1983 r., 1600 ccm : do modelu 3-drzwio- 
wego. Wałbrzych, tel. 0608/53-60-25 
HONDA CMC SEDAN, 1993 r . : wszystkie części tylnego nad
wozia. Stawiszyn k. Kalisza, tel. 0604/37-48-59 
HONDA CMC, 1996/00 r. 3-drzwiowy: lusterko prawe. Wro
cław, tel. 0603/19-07-50
HONDA CMC, 1999 r.. 1400 ccm: chłodnica wody, konstruk
cja przedniego zderzaka (metalowa), krata wlotu powietrza 
do modelu 3-drzwiowego. Wrocław, tel. 071/325-48-28 
KIA K2700: kabina, drzwi prawe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 071/325-15-76,071/330-30-32,0601/92-44-53 
KOPARKOŁADOWARKA : łyżka przednia (0.5 do 0.9 m3). 
Leszno, tel. 0605/30-24-94
ŁADOWARKA UN-053 : osprzęt wymienny. Leszno, tel. 
0605/30-24-94
MAZDA 323 F, 1998 r . : poduszka pow. pasażera (czarna). 
Leszno, tel. 065/540-15-06
MAZDA 626,1988/94 r . : części. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1994 r.. 2000 ccm, 16V: chłodnica, głowica lub 
silnik 2,0 16V, nadkole lewe, lampy przednie oraz inne. Lu
bin, tel. 0600/31-84-80
MERCEDES 124 : szerokie listwy w białym kolorze. Wał
brzych, tel. 0601/76-55-47
MERCEDES 123 D : felgi stalowe 6.5Jx14 H2,4 sztuki oraz 
opony 195/65 R14,4 sztuki, w b. dobrym stanie. Nysa, tel. 
077/435-94-32
MERCEDES 123 D, diesel: silnik 2.0,2.4, z gwarancją. Rę
dziny, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-87-20 
MERCEDES 123 : drzwi/od kierowcy, stan b. dobry, mogą 
być bez szyby i zawiasów. WrocłaW, tel. 0604/75-07-23 
MERCEDES 124,2600 ccm: klamki chromowane, kluczyk. 
tel. 0602/26-28-70
MERCEDES 124: skórzana tapicerka, lampy, zderzaki, ma
ska (E-klasśe).' Jelenia Góra,' tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
MERCEDES 124,1990 r . : tapicerka kpi. ż siedzeniami, wnę
trze bagażnika, błotniki przednie, maska silnika, listwy.pod 
reflektory, lampy przednie, obudowa wentylatora, obudowa 
plastikowa pod silnik, szeroka listwa, listwy progowe, mecha
nizm szyberdachu, zderzaki i inne. Oława, tel. 0603/85-23-25 
MERCEDES 124,126 W : elementy przodu i inne. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
MERCEDES 180 C, 1998 r , : inst. el., wersja z klimatyzacją, 
do silnika 1,8 benzyna. Zielona Góra, tel. 0605/39-38-44 
MERCEDES 190124,2500 ccm, diesel: główka tylnego mo
stu. Nysa, tel. 0604/44-54-73
MERCEDES 190 : lampy przednie i tylne, zderzak, maska,
grill, błotniki, drzwi, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 207 : zamki, zderzak, zawias bocznych drzwi-
Polanica Zdrój. tel. 0605/37-73-41
MERCEDES 210 W .okularnik': elementy przodu, silnik V8 +
skrzynia biegów (5), automatic do 320 E i inne. Wrocław, tel.
0601/71-69-78
MERCEDES 230124,1987/92 r.. 2300 ccm -. silnik z  małym 
przebiegiem. Wrocław, tel. 340-07-84,0606/85-76-99' 
MERCEDES 300124 D : silnik kompletny w b. dobrym stanie 
lub do remontu, z dokumentacją do manuajnej skrzyni bie
gów. Nysa, tel. 077/435-94-32 
MERCEDES 814,1993 r.f. silnik 4-cylindrowy z turbiną, inter- 
coolerem. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
MERCEDES A-KLASSE, 1999 r., 1700 ccm, CDi: części me
chaniczne, elementy blacharki, elem. plastikowe (do wnętrza 
i na zewnątrz), listewki na dach i drzwi, podsufitka, pilne. Wro
cław, tel. 0601/58-28-25
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES SPRINTER: felgi 15a, 2 szt., prawy tylny zde
rzak, obudowa filtra powietrza z  przewodami, obudowa wen
tylatora, zbiornik spryskiwacza szyb, silnik dmuchawy, osło
na pod deskę rozdzielczą. Oleśnica, tel, 071/314-88-92, 
0601/77-48-67
MERCEDES SPRINTER niski, krótki: podsufitka do części ła
dunkowej, hak oryginalny. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0502/65-17-51
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2300 ccm, diesel: maska 
silnika, zderzak przedni, reflektory, chłodnica, kierunkowska
zy, pas przedni, drzwi prawe, atrapa, obudowa filtra powie
trza. Świdnica, tel. 074/858-86-38 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 1500 ccm, GLXi: komputer t. 
MD 161174 E2T 33480, wejścia 3 kostki. Kietlów, tel. 
065/544*43-44
MITSUBISHI GALANT, 1986 r;: błotniku kierunkowskaz pra* 
wy. Legnica, tel. 076/862-38-36, Ó6Ó6/53-70-95 -
MOTOCYKL HONDA NSR 80, M-TX 80, MBX 80: sHnikChło
dzony cieczą, bez dokumentacji, może być uszkodzony, nie 
kompletny. Opole, tel. 077/421-51-16 
MOTOCYKL HONDA CBR1000F: silnik, stan b. dobry, płat
ne po sprawdzeniu. Wrocław, tel. 362-83-81.0608/37-99-64 
MOTOCYKL IŻ 49 : osłona łańcucha, licznik, lampa, inne. 
Opole. tel. 077/441-11-95
MOTOCYKL JAWA 350 TS :cylindry, głowice, dekle od za
płonu i sprzęgła. Brzeg, tel. 077/411-46-84 
MOTOCYKL KAWASAKI GPX, 1994 r . : owiewkę przednią, 
kierunkowskaz, szybę oraz rączkę ssania. Wałbrzych, tel. 
074/847-11-22
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : wał korbowy, Wrocław, tel. 
0504/97-58-96
NISSAN DATSUN, 1200 ccm, N10: silnik, stan b. dobry, może 
być bez osprzętu i głowicy. Ostrów-Wlkp., teL 062/591-02-96

NISSAJł MICRA,20.Ó& f . ^  uszczelka przedhiejrszyby. ClWfc' 
nów, tel. wiecwrwf f ^ ^ w . ^ ;  - • - - / . ,
NISSAN PRIMERA, 4994 cTreflektor lewy z halogŚtiem-.ej., 
regulowąny, lewy kierunkowskaz. Lubin, tel 6601/92-33-07 - 
NISSAN SUNNY, 1988 r.-, 1600,ccm, benzyna: półka tylna, 
ukł..wydechowy) koło zapasowe; 175/70 R1.3t lewarek; klucz 
dOkół, RM, wykładana bagażnika,‘czujnik temperatury wody 
w'chłodnicy. Lubiń, tel. 078/842-41-41 ,- 0606/93-95-75 
NISSAN SUNNY SEDAN. 1989 r., 1400 ccm.N-13,benzyna 
: silnik. Kamienna Góra. tel. 075/746-24-52 
OPEL ASTRA II, 1600 ccm. 16V: silnik, z dokumentacją: Lesz
no, tel. 0605/23-98-80 '
OPEL ASTRA I I : felgi aluminiowe z oponami, poduszki po
wietrzne + sterownik i deska rozdzielcza z poduszką pow. pa
sażera. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88,
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 1700 ccm, TD : klimatyzacja 
kompletna, roleta bagażnika. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/816-01-02
OPEL ASTRA II, 1999/01 r., 1600 ccm, i : instalacja elektrycz
na, deska + poduszki pow. + napinacze pasów i sensor, nad
kola, podszybie lub cały przód. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/63-63-38
OPEL ASTRA II, 2000 r . : reflektory, maskę, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, szybę czołową, drzwi praWe, lampy tylne, próg 
prawy, błotnik tylny prawy, zderzak przedni i tylny. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96
OPEL CALIBRA: różne części. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
OPEL FRONTERA, 1998 r . : deska rozdzielcza. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
OPEL KADETT : blok silnika 1.6, z dokumentacją. Koźmin 
WLKp., tel. 062/721-06-82.0609/29-04-37 
OPEL KADETT, 1980/84 r . : silniczek do nawiewu, łapa do
2-rurki (tłumik), serwo, licznik z obrotomierzem do diesla, el. 
otwierane szyby. Legnica, tel. 0604/31-96-75 
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna: osprzęt do sil
nika (gażnik), w rozsądnej cenie. Stary Kisielin, tel. 
068/320-15-37 po godz. 20
OPEL OMEGA A, 1988/91 r., 2000 ccm: silnik + osprzęt, pom
pa wspomagania, maska, zderzak, grill, lampy, kierunkowska
zy, belka przednia, zawieszenia, szyba czołowa, most tylny, 
wał, lusterka, wahacze, piasty lub cały samochód, do 1.400 
zł. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
OPEL OMEGA, 1996 r. : części prżodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL REKORD, 1983/86 r . : błotnik przedni, lewy, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/780-89-28.0605/42-77-47 
OPEL VECTRA B KOMBI : podsufitkę. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0604/08-40-56 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: elektr. podno
śnik szyby do przednich, lewych drzwi, tapicerka welurowa, 
chromowane listwy ozdobne na drzwi, felgi aluminiowe. Ra
wicz, tel. 065/546-18-87.0603/19-04-48 
OPEL ZAFIRA1 poduszka pow. pasażera, sensor, konsola. 
Zawidów, tel. 075/778-83-91 
PEUGEOT: różne części. Lubin, tel. 0604/96-97-52 
PEUGEOT 205 G T I: felgi aluminiowe 15", 2 szt., śruby do 
felg, 8 szt., nakładka na błotniki, wyłącznik świateł przeciwm- 
gielnych/silnik 1.9. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 405 : oś tylna. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-40, 
0607/30-30-53
PEUGEOT 406,1997 r., .1800 ccm, benzyna : błotnik lewy 
przedni, drzwi kierowcy, lampa przednia, McPherson lewy, 
wahacz lewy, poduszka pow. kierowcy + sensor. Opole, tel. 
077/464-65-15 • w  - • •- - -
PEUGEOT 605 SV6,1991 2  30Ó0 ccm:reg. ciśnienia pali
wa, znajdujący się przy silniku i zamienię koła 14 na koła 15.. 
Wschowa, tel. 065/540-44-73,0605/60-91-98 
PEUGEOT BOXER, 2500 ćcm. TD : silnik z turbiną. Przedbo-'. 
rów, tel. 062/731 -03-99,0608/83-18-71 
PEUGEOT J 5 ,1991 r . : kpi. siedzeń 1 + 2, poduszka skrzyni 
biegów z pełną regulacją, nakładki narożne zderzaka przed
niego i tylnego, opony-195 x 15C, 2 szt. Opole, tel. 
0604/87-77-67,0600/16-12=52 •
POLONEZ: silnik, skrzynię biegów (5), inst. gazową lub cały 
samochód po wypadku. Trzebnica, tel.~.071/3t2*33-54, 
090/34-14-92
POLONEZ CARO: drzwi 4 szt, lampy przednie i tylna lewa, 
hPak, instal. gazowa do modelu z.silnikienj 1400 ccm Rovera 
(wtrysk), akumulator Nowy Świętów, tel. 077/439-72-13 
POLONEZ CARO: maśkarbłótnik lewy, drzwi leWe przednie 
i tylne. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r . : zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm. 5-drzwiowy: dach wycięty 
ze słupkami, błotnik przedni prawy, drzwi tylne lewe, grill; pod- 
sufitka. Świebodzin, tel. 068/382-30-77.0502/83-17-29 
RENAULT 25,1992 r., turbo D': fotel kierowcy, felgi aluminio
we (2 szt.) lub metalowe 14* na 4 otwory, listwy ozdobne na 
zderzaki do nowego modelu. Wrocław, tel. 071/788-86-83 
RENAULT ESPACE : 2 fotele. Wrocław, tel. 071/357-47-75, 
0603/99-96-87
RENAULT ESPACE, 1997 r., 2000 ccm, benzyna: fotel tylny 
(lub dwa). Krobia, tel. 065/571-21-69 /fax 
RENAULT MASTER, 1991 r . : wiatrak z obudową. Legnica, 
tel. 076/862-38-36
RENAULT RAPID, 1993 r.. 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
Pb 80 KM: mono-wtrysk (może być bez urządzenia wtrysko
wego) + osprzęt, ze skrzynią biegów lub bez, stan b. dobry, z 
możliwością sprawdzenia, może być bez dokumentów. Pro
chowice, tel. 076/858-40-65,0608/53-22-16 
RENAULT SAFRANE, 1994 r.. 2500 ccm, turbo D : pompa 
oleju z obudową lub silnik uszkodzony. Wrocław, teL 
071/352-12-16
RENAULT SCENIC: wszystkie części blacharskie, zawiesze
nie przednie, szyby, lampy, zderzaki. Ostrzeszów, tel. 
062/730-16-00,0605/21-08-16 
RENAULT TRAFIĆ: różne części mechaniczne i blacharskie 
lub cały samochód na części. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, teL. 
0603/80-26-88

SEAT IBIZA, 1992 r., 1700 ccm, diesel: korbowód, do 150 zł. 
Lewin Kłodzki, tel. 074/869-80-96 po godz. 21,0605/26-85-20 
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1900 ccm, T D i: wspornik pedałów. 
Wrocław, tel. 0607/60-84-84
SKODA 120 : fotele przednie z zagłówkami. Głuchołazy, teł. 
077/439-14-57
STAR : silnik, .na chodzie" lub cały samochód. Strzelin, tel.
071/796-22-54,0608/40-49-78
SUBARU IMPREZA, 1993/00 r., 1820 ccm, 2020: silnik, bo-
xer, chętnie Turbo. Wrocław, tel. 0604/15-75-76
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. WrocłaW, 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 CARINA, 1985 r., 2000 ccm, diesel: silnik, może 
być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 0601/87-85-59 
TOYOTA RAV4 : orurowanie. nakładka niklowana na tylne, 
koło. Wałbrzych, tel. 074/849-58-49,0601/05-19-84 

TOYOTA RAV4, 1999 r. : cały tył. W ilkowice, tel. 
065/534-13-39
TRABANT 601: silnik sprawny lub uszkodzony. Strzelin, tel. 
071/392-34-16,0602/26-28-70

TRABANT POLÓ : zwrotnica przednia .prawa;, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, teJ. 
0601/73-20-98
VOLVO 940 : felgi aluminiowe 16* lub 16". na 5 śrub, z opo
nami. Lądek Zdrój, tel. 0604/33-82-53 
VOLVO S40 : zderzak, błotnik lewy. Żary, tel. 0600/41-16-63 

VW BORA, 2300 ccm, V5 : sprzęgło. Jelenia Gó/a»lel. 
0603/61r59-50,0609/26-96-78 
VW BUS, 1600 ccm, boxer: silnik chłodzony powietrzem, do 
remontu. Wroęław, tel: 0501/84-03-74 
VW GARBUS, 1600 ccm, boxer: silnik chłodzony powietrzem, 
do remontu. Wrocław, tel. 0501/84-03-74 
VW GOLF III 3-drzwiowy: tapicerka skórzana, sensor podu
szek GNO 909603. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 
0604/63-73-60
VW GOLF III, 1900 ccm, TDi 110 KM: silnik kpi. z dokumenta
cją lub bez. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW GOLF IV, 2300 ccm, V5 : sprzęgło. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF III, 1994 r . : felgi aluminiowe 14", na cztery śruby, 
komplet, najlepiej .gwiazd/*. Bolesławiec, tel. 0606/83-00-27 
VW JETTA II, 1988 r., : drzwi lewe tylne. Wrocław, tel. 
0605/10-15-37
VW PASSAT SEDAN, 1994 r . : całe wnętrze, plastiki, tapicer
ka drzwi, 4 siedzenia, elementy konsoli. Lubin, tel. 
0601/78-73-59,076/857-03-42 
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, T D i: silnik, maska silnika, 
reflektory, atrapa, błotniki, wzmocnienie, chłodnica i inne. Lu
bań, tel. 0603/60-36-74

VW PASSAT B 5 ,1998 r., 1900 ccm, T D i: klimatyzację (kli
matronic), z montażem. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 
0604/36-89-38
VW POLO, 1995 r . : siedzenia kpi., do modelu 3-drzwiowego, 
pasy, półka tylna. Gościszów, tel. 075/736-75-87 
VW POLO, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm: silnik, półoś, alter
nator, rozrusznik, belka pod silnik, wahacz, pompa paliwowa, 
sportowe zawieszenie. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58=11 
VW TRANSPORTER, 1600 ccm, boxer: silnik chłodzony po
wietrzem, do remontu. Wrocław, tel. 0501/84-03-74 
VW TRANSPORTER, 1990 r . : podnoszony dach • sypialnia, 
kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przednich drzwi oraz 
wycieraczkę tylnej szyby. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 

O  VW TRANSPORTER T 4 ,1997/01 r . : drugi rząd fo
teli (2+1), tapicerka, klimatyzacja (do 2.0 iE). Wro
c ław , te l. 0501/74-06-54, 071/363-11-13 w 
godz. 20-22 02027201

VW TRANSPORTER T2,1989/90 r., 2100 ccm: silnik (litero
we oznaczenie .DJ...’ ), najchętniej oclony, z Niemiec, udoku
mentowane pochodzenie. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 
071/387-83-70.0606/76-36-08 
ZIŁ 1306: wspomaganie kierownicy, nowe, prod. ZSRR. Wro
cław, tel. 0602/64-84-35

MOTOCYKLE
BMW R 35 Ariel Redchanter OHV, gómózaworowy silnik 500 
ccm, Royal Enfild SV 500 dolnozaworowy oraz BMW R 12, -
2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-68-05,0605/14-50-50 
CAGIVA125 MITO, 1994 r„ 10 tys. km, 124 ccm, biało-czer
wony, oryg. paklejki. el. rozrusznik, centralny amortyzator, ha
mulce tarczowe Brembo, dozownik oleju, szerokie opony, stan 
idealny, pilne, - 5.600 zł. Jelenia Góra, tel; 075/755-44-52 po 
godz. 17,0608/71-79-97
CAGIVA 200 ELEFANT ENDURO, 1987 r., czamo-zielony, 
21 kW, stan dobry, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-35-81 
COBRA200,1997 r., 3 tys. km, benzyna, czarny, prod. rosyj
skiej, kupiony w 99 r., terenowo-szosowy, chłodzony powie
trzem, nowy akumulator, ważny przegląd, .na chodzie’ , - 800 
zł. Lubin, teł. 0503/54-38-57
C Z125 CROSS, 1990/96 r . 125 ccm, zielono-różowo-żółty, 
po remoncie kapitalnym silnika i zawieszenia, po malowaniu,. 
atrakc. wygląd + buty i ochraniacze, pilne, -1.700 zł. Bielawa, 
tel. 0603/87-99-32
CZ 350,1984 r., 350 ccm, czerwony, owiewka, szeroka tylna 
opona, nowy akumulator (na gwarancji), inst. 6Vr stan dobry, 
+ drugi na części (bez silnika), - 550 żł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-55-58
DNIEPR MT-10,1976 r., 23 tys. km, 650. ccm, Bo?cer, bordo
wy, wózek boczny, wsteczny bieg, koło zapasowe, alternator 
12V, owiewki, zarejestrowany, ubezpieczony, 100% oryginał, 
przegląd do 05.2002 r, - 1.700 zł. M. Werner, 67-407 Zamy
słów 21, gm. Szlichtyngowa
DNIEPR MT-16,1997 r., 650 ccm kosz, bieg wteczny, napęd 
na koło kosza, osprzęt militarny, zarejestrowany, stan b. do
bry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-93-97 
DUCATI750 SUPER ŚPORT, 1998 r„ 14 tys. km, czerwony, -
15.000 zł lub zamienię na samochód. Leszno, tel. 
0609/27-02-38
DUCATI 750 SS, 1992 r., 42 tys. km, 750 ccm, czerwony, nowy 
łańcuch, klocki, opona,'sportowe, głośne tłumiki, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, -12.100 zł. Głogów, tęl. 0503/09-90-90 
GILERA SP125,1990 r., 23 tys. km, 124 ccm, biało-czerwo- 
ny, sprowadzony w całości z Włoch, dozownik oleju, rozrusz
nik, hamulec tarczowy, przygotowany do sezonu, stan b. do
bry. - 3.200 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88.0608/61-56-87 
GILERA X R 1,1988 r., 125 ccm, 27 KM chłodzony cieczą, 2 
tarcze hamulcowe, duże enduror do założenia owiewki, do 
polerowania, dokumentacja, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-65-71
HONDA 125,1992 r.,-15 tys. km, 125 ccm dozownik oleju; 
aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, • 2.800 zł. Osetho, tel. 
065/543-35-93 ,
HONDA 80 CROSS, 80 ccm przerobiony na 116 ccm, nowy 
tłok, pierścienie, cylinder, bez dokumentacji, -1.400 zł. Opo
le, tel. 077/421-51-16
HONDA CB 1000,1993 r., czarno-szary metalic, Sprowadza 
ny z Niemiec, oclony, bagażnik, tłumik Sebring, - 17.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-91-51.0601/76-62-80 .
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 CB 500,1986 r., 37 tys. km, 500 ćcm, czerwony me
talic, nowy akumulator, łańcuch, zębatki, gażniki po synchro
nizacji, - 5.900 zł lub zamiana na samochód osobowy. Kalisz, 
tel. 062/763-85-04

HONDA CB 650,1984 r., 38 tys. km, 626 ccm, zielony, aktu
alny przegląd, -v4.300. zł lub zamienię na samochód osobo
wy. Jelcz-Laskowice, te l: 071/3T8-2T-46 po godz. 18, 
0604/83-92-91
HONDA CB 900,1986 r., 900 ccm, czerwony, po wymianie 
pierścieni, rozrządu i uszczelniaczy zaworowych do wymia
ny panewki, • 3.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-56-73 (póź
nym wieczorem)
HONDA CR 250,1988 r., 250 ccm, 2-suw, czerwony, central
ny amortyzator, chłodzony cieczą, nowe opony, hamulec tar
czowy, stan dobry, -3.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93, 
0607/35-72-05
HONDA CX 500 EURO SPORT, 1982 r., 37 tys. km, - 3.000 
zł. Lubań, tel. 075/722-62-74,0604/90-35-34 

HONDA CX 500,1984 r., 35 tys. km, 500 ccm. 2V. czarny 
metalic, w kraju od 08.2000 r., 3 tarcze 2-tłoczkowe, zawie
szenie pompowane, amortyzator centralny, antynurek, wskaź
nik paliwa. 3 kufry, stan b. dobry, - 5.400 zł. Wałbrzych, teł. 
0603/53-57-51
HONDA F 1000,199,0 r., 35 tys. km, 1000 ccm, biało-niebie- 
ski. zarejestrowany w kraju, udokum. pochodzenie, stelaż, 3 
kufry, nowe zębatki i łańcuch, przygotowany do sezonu, stan

techn. b. dobry, - 8.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439 31-88*, 
0608/61-56-87
HONDA F1600,1987 r., 48 tys. km, 600 ccm.czerwono-srebr- 
ny, wymienione przednie simeringi, olej, płyny i łańcuch z zę
batkami, po remoncie.,- 8.100 zł lub zamienię na BMW 324. 
524 tds. po- 87 r.'.’Lwówek Śląski, tel. 075/784-32-50. 
0607/83-54-19
HONDA GL 200.1998 r., 4 tys. kin, 200 ccm. 4-suw stan ideal
ny, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-24, 074/832-42-34 
(praca)

HONDA LEAD 80. 6 tys. km, 80 ccm, czerwony, dozownik 
oleju, rozrusznik, brak dokumentacji, stan b. dobry, -1.200 zł. 
Grodków, tel. 077/415-34-14,0600/18-71-15 

HONDA MTX CROSS stan idealny, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20 •
HONDA MTX 80 ENDURO, czerwony, centralny amortyza
tor, opony kostki + drugi silnik na części, stan b. dobry, - 2.100 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88 
HONDA MTX 80 CROSS, 1983 r., 80 ccm, czarny, zareje
strowany, atrakcyjny wygląd, zadbany, stan b. dobry, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-60-03,0601/73-72-66 
HONDA MTX 80, 1984 r.. 80 ccm. • 1.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-43-98
HONDA MTX 80 HD ENDURO, 1989 r„ 33 tys. km, 80 ccm, 
czerwony, sprowadzony z Niemiec, możliwość zarejestrowa
nia jako motorower, kwadratowe lampy, 6-biegowy. Złotoryja, 
tel. 076/878-49-05
HONDA NSR 125,1989/90 r., 48 tys. km, 125 ccm, niebie
sko-czarny, uszkodzony błotnik, licznik, manetki, 6-biegowy, 
atrakcyjny wygląd, szerokie opony, nowa opona przednia, 
nowy łańcuch, nowa sportowa świeca, zarejestrowany, 2 lata 
w kraju, stan b. dobry, - 2.200 zł lub zamienię na inny, o poj. 
125 ccm. Wrocław, tel. 071/357-59-08,0503/32-25-53 
HONDA NSR 125, 1991 r., 20 tys. km. 125 ccm, czerwo
no-żółty, stan b. dobry, I właściciel w kraju, 6-biegowy, hamul
ce tarczowe, el. rozrusznik, dozownik oleju, • 4.400 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-93-77
HONDA NSR 125,1998 r., biało-czerwono-niebieski, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Rydzyna, teł. 0605/29-68-50, woj. leszczyń
skie
HONDA NSR 125R, 1997/98 r., 13 tys. km, 125 ccm, czar- 
no-czerwono-szary, stan b. dobry, - 8.200 zł. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/59-58-64 
HONDA NSR 125R, 1998 ii; 125 ccm, 2-suw ścigacz, sporto
wy tłumik, -11.900 zł. Kluczbork, tel. 0606/35-55-17 
HONDA NX 650 DOMINATOR. 1995 r., 18 tys. km, 650 ccm. 
perłowozielony, stan dobry, książka serwisowa, - 9.200 zł. Gło
gów, tel. 0600/85-47-19
HONDA PTO 4.1985 r., 66 tys. km, czarny, zarejestrowany, 
stan dobry + części do silnika, - 5.000 zł. Mściszów, gm, Lu
bań. tel. 075/722-19-63 po godz. 20 
HONDA VSR 750,1989 r., 40 tys. km, 750 ccm, czarny, stan 
idealny, I właściciel w Polsce, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-86-72.0609/49-86-73 
HONDA VT 500E, 1988 r„  60 tys. km, czarny, turystyczny, 
garażowany, ekonomiczny, w pełni sprawny, • 5.000 zł. Wro* 
cław, tel. 0501/26-72-55
HONDA VT 750 CHOPPER, 1989 r.. 27 tys. km. czarny, 85 
KM, stan idealny, -1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075762-17-60, 
0604/52-16-17
HONDA XBR, 1987 r., czarny, rozrusznik, 5-biegowy, bez wy
padku, .głośny* układ wydechowy,.kompletna dokumentacja, 
nowy akumulator i opony + silnik, - 5.700 zł lub zamienię. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-62 
HONDA XL 500, 1981 r., 498 ccm, czerwono-biały, lekko 
uszkodzony (przednia owiewka, licznik i lewa manetka), po 
remoncie silnika i regeneracji gaźnika, przygotowany do se
zonu, 1. właśdciciel w Polsce, tech. sprawny, zarejestrowa
ny, - 2.700 zł. Jelcz-Laskowice, teł. 071/318-85-39 lub 
0606/58-65-58 •
HONDA XL 500S ENDURO, 1981 37 tys. km; czerwo
no-czarny. stan dobry, oclony, - 3.200 zł.Kamienna Góra, tel. 
075/744-70-77
HYOSUNG CRUISE K CHOPPER, 1997 r.. 7 tys. km. 125 ccm. 
czerwony metalic, stan b. dobry, silnik - 2 zawory ssące i 2 
wydechowe, koła aluminiowe, starter tradycyjny + rozrusz
nik, dużo hiklu, dodatkowo .spacerówki*. 15 KM, • 6.000 zł. 
Lubsko, tel. 0601/61-97-61
IFA 350 BK, 1956 r., 350 ccm do remontu, dokumeńtacja, -
1.000 zł. Chocianów, tel. 076/819-50-15 
JAWA 175, 1960 r., 175 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, w 
100% odrestaurowany, zbiornik i pokrywy boczne niklowane, 
silnik .na chodzie*, brak akumulatora, ogumienie stan b. do
bry, kask (wiśniowy) z rogami, - 400 zł. Wschowa, 1pl. 
065/540-29-67
JAWA 250,1958 r., 25 tys. km, ciemnowiśniowy, oryginalny 
w 100%, nowy akumulator, techn. sprawny, amperomierz w 
zbiorniku, stan blacharki i silnika b. dobry, - 500 zł lub zamie
nię na motorower Ogar, Jawa itp. Borów k. Strzelina, tel. 
071/393-30-34

JAWA 350 TS, - 450 zł. Malczyce, woj. wrocławskie, teł. 
0603/21-58-17
JAWA 350 TS, 1988 r. stan dobry, - 400 zł. Wiązów, woj. wro
cławskie, tel. 0606/57-13-16

JAWA 350 TS, 1989 r. silnik po drugim .szlifie, .możliwość za
rejestrowania, - 700 zł* Jelenia Góra, tel. 075/753-21-87 
JAWA 350 TS, 1989 r., czarny, po remoncie silnika, nowe opo
ny, - 550 zł. Lubiel, gm. Wąsosz; tel. 065/543?78-56, 
0601/17-07-84
JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, czarny metalic, nowe tłoki, 
pierścienie, 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, woj. wrocław
skie
JAWA 350,1989 r., 7 tys, km, 350 ccm, 12V. czeiwony. stan 
dobry, - 400 zł. Zimna Woda, gm. Lubin. tel. 076/841 -86-53 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm. czarny, po remoncie silnika, 
po lakierowaniu, podniesione tłumiki, opony w dobrym sta
nie, dodatkowe 2 światła, kompletna dokumentacja, - 860 Zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-89 
JAWA 350 TS, 1990 r. zarejestrowany,'- 800 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-91-21

JINCHENG SMYK, 1998 r.. 4 tys. km, 50 ccm, 4-suw, czer
wono-biały, nowy lakier, 3-biegowy, półautomat, 2-osobowy, 
ekonomiczny, sprawny technicznie, zarejestrowany, stan b! 
dobry, • 2.400 zł lub zamienię na tańszy, uszkodzony. Biała, 
tel. 077/438-71-22,077/438-77-58 
JUNAK M-10,1962 r., 350 ccm. czerwony, 12V, po remoncie 
kapitalnym silnika, przód (Yamaha), dużo chromu, boczne skó
rzane kufry, nowy akumuldotr, zarejestrowany, - 2.200 zł. Bu- 
kowice.tel.-0603/50-49-39
JUNAK M-10,1963 r. przerobiony na choppera, zarejestro
wany, przegląd. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-59-58 
JUNAK M-72, 1956 r.. 750 ccm dokumentacja, oryginalny, 
stan dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-93-97 
K 750, 750 ccm, khaki, gażniki Dniepr, wsteczny, instalacja 
12V, dyfer 9, militarny, z koszem, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-93-92 .
KAWASAKI EL 250 CHOPPER, 1994 r., 250 ccm, granatowy 
metalik, dragster, stan dobry, zadbany - 2:300 DEM. Zielona 
Góra. tel. 0606/25-36-47
KAWASAKI GP 2500.1989 r. 64 KM. stan b. dobry, - 6.000 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-60 
KAWASAKI GPZ1100,1982 r., 1100 ccm, wtrysk, biało-czer
wony, zadbany, nowy łańcuch + zębatki, opona, uszczelnia
cze, regulator, akumulator, po wymianie oleju, - 4.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-33-83 
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r., 1100 ccm stan b. dobry, po 
tuningu w USA, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49
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KAWASAKIOPZ 500,1993 r.. 1 tys. km, 500 ccm, benzyna, 
srebfnó-czerwony, po remoncie silnika (rachunki), przygoto
wany do sezonu - 7.500 zł lub*zamienię na sam. Janków Przy- 
godzki. gm. Przygodzice, tel. 062/738-24-12,0503/70-47-44 
KAWASAKi GPZ 750,1984 r.; 750 ccm, srebrny, 4WD, ,an- 
tynurek", Unitrak, ndwy akumulator i olej, bez owiewki, zare
jestrowany, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0608/63-67-29" -  
KAWASAKI GPZ 750R, 1982 r., 32 tys. km, 750 ccm, DOHC? 
zielony metalic, nowy lakier? opona, akumulator, świece, tury
styczno-sportowy, 3 tarcze hamulcowe, 5-biegowy, ładny wy
gląd, sprawny, • 5.100 zł lub zamienię na Opla Rekorda (gaz), 
po 1983 r., z dopłatą. Biała. tel. 077/438-71-22,077/438-77-58 
KAWASAKI KLR 650 ENDURO. 1992 r. Tangaj. - 5.000 zł + 
cło. Nysa, tel. 077/431-09-04
KAWASAKI KZR 250S ENDURO, 1991/00 r., 22 tys. km, 250 
ccm, 4-suw, biało-niebieski, duży, nieużywany w terenie, ha
mulec tarczowy, kięrunkowskazy, lusterka, centralny amorty
zator, lampy H4, chłodzony cieczą, nowy olej i płyny, stan opon 
b. dobry, prędk. maks. 140 km/godz., spala 3.51/100 km, kom
pletna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 6.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 

KAWASAKI ZJ 400, 1984 r„ 400 ccm el. rozrusznik, alum. 
felgi, 6-biegowy, 4-cylindrowy, wydech 4 w 1, silnik do wy
miany, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/82-71-84 
KAWASAKI ZR 400, 1982 r., 400 ccm, ZR, kolor wiśniowy, 
sportowy, spoilery, atrakcyjny wygląd, - 2.400 zł. Konwesthe- 
im (Niemcy), tel. 0049/17-49-83-82-64 
KAWASAKI ZX 1000,1988 r.,47 tys. km, srebmo-czamy, stan 
dobry, • 9.000 zł. Kępno, tel. 062/782-09-01 
KAWASAKI ZX 600,1987 r., 600 ccm, żółty, nowy akumula
tor, zębatki i łańcuch, - 5.800 zł lub zamiana na inny motocykl 
lub samochód. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
KAWASAKI ZX 600R, 1995 r., 14 tys. km. zielony, - 14.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-77-09
KAWASAKI ZX 900R NINJA, 1996 r. karbonowy tłumik Vam- 
pire, nowe klocki, nowe opony, stan techniczny i wizualny per
fekcyjny, - 23.000 zł. Kalisz, tel. 0607/28-12-34 
KAWASAKI ZZR 600,1990 r., 39 tys. km, 600 ccm serwiso
wany, nowe kbcki hamulcowe, nowe świece, płyny, synchro
nizacja, alarm + 2 piloty, stan b. dobry, - 9.900 zł. Żagań, tel. 
068/377-16-21,0502/87-26-25 
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r„  30 tys. km, 600 ccm, 
srebrzystoniebieski, po wymianie płynów, akumulatora, kloc
ków hamulcowych, sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, -
11.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55
KTM 250 EXC, 1995 r. stan idealny, - 9.000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-26-54

KUFRY MOTOCYKLOWE (komplet), -1 0 0  zł. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
KUPIĘ MOTOCYKL sportowy (ścigacz), chopper albo tury
styczny, po małym wypadku, od 1991 do 1998 r., 50 ccm. 
najchętniej na zachodnich tablicach. Wrocław, tel. 
0601/70-22-65

KUPIĘ MOTOCYKL ENDURO, 1998 r. poj. 125-250 ccm, w 
b. dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 074/849-21-22, po 16 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MTX, MBX, MSR, 80 ccm chło
dzony cieczą, uszkodzony, nie kompletny, bez dokumantacji, 
może być sam silnik. Opole, tel. 077/421-51-16 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA CBR 600,1990 r. PC-23, po wy
padku, pełna dokumentacja. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-97 
po godz. 20
KUPIĘ MOTOCYKL KTM SPORT, 80 ccm, 250. Borowa, gm. 
Długołęka, tel. 0603/84-89-20
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ150,251 czerwony lub niebie
ski, stan b. dobry, bez dokumentacji. Chojnów, tel. 
076/819-62-44 p. Sławka
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150, 251 do remontu lub 
uszkodz. Chojnów, tel. 0604/85-47: 79 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI GS 500E, 1991/94 r. najchęt
niej w Niemczech, do sprowadzenia, lekko uszkodzony - do
2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 0607/76-04-81
KUPIĘ MOTOCYKL VEROLEX, 1958/65 r., 250 ccm, benzy
na inwalidzki, trójkołowy, sprawny, zarejestrowany lub bez do
kumentów albo inny pojazd trójkołowy .po trzydziestce' np. 
Junak trójkołowiec ze skrzynią. Warszawa, tel. 0602/19-59-38 
KUPIĘ MOTOCYKL W S K 175 M21WS2S albo S2, z wyde
chem górnym, do remontu. Opole, tel. 077/441-11-95 po 
godz. 20.
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. Wro
cław, tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA FZR 600,1991/94 r. najchęt
niej w Niemczech, do sprowadzenia, lekko uszkodzony - do
2.500 DEM. Bolesławiec, tel. 0607/76-04-81
KUPIĘ MOTOROWER ROMET, KADET, KOMAR łub inny, do 
remontu lub na części, bez dokumentacji, najchętniej 2 nie
kompletne, z ok. Legnicy. Legnica, tel. 076/856-20-42 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER kompletna doku* 
mentacja, z rejonu Wrocławia, Oleśnicy, stan dowolny, do 800 
zł. Borowa, tel. 071/315-71-14 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 do remontu lub na czę
ści, może być po wypadku - 200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0608/23-20-92
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON może być uszkodzony, do 
remontu albo do lakierowania. Wrocław, tel. 0604/14-68-58 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub do małych 
poprawek, z Wrocławia i okolic, z dokumentacją. Wrocław, 
tel. 071/357-59-08,0503/32-25-53 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub ramę z do
wodem rejestracyjnym. Żarów, tel. 074/858-94-54 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988/91 r., 50 ccm
4-biegowy, kompletna dokumentacja, stan techn. b. dobry, 
może być do lakierowania, z dawnego woj. legnickiego, do 
1300 zł. Chojnów, tel. 0604/32-45-37 
KURTKA MOTOCYKLOWA używana, -140 zł. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58
M-72, khaki, silnik Urala, kpi., dużo części silnika M-72, stan 
dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 348-09-98,0503/72-38-38 
MOTOCYKL SAM, 2001 r., 1300 ccm, czarno-niebieski, sil- , 
nik od Daci, Ala-Drag, na bazie Junaka • 5.000 zł. Międzyle
sie. tel. 074/812-68-71
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 2000 r., 650 ccm, kolor wiśnio
wy, silnik Fiata 126p, do małych poprawek, - 3.000 zł lub za
miana. Brzeziny k. Kalisza, tel. 0607/47-11r82 

MOTOROWER SKUTER, 1996 r„  50 ccm prod. japońskiej, 
obudowany, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
MOTOROWER APRILIA RX 50,1991 r., 14 tys. km, 50 ccm.
2-suw, żółto-różowo-niebieski, hamulec tarczowy, zawiesze
nie, ups-down, chłodzony cieczą, nowe opony, łańcuch, kom
pletna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan dobry, • 3.300 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93.0607/35-72-05 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1992 r.. 19 tys. km, 50 ccm, 
benzyna, biało-czerwono-fioletowy, obudowany ścigacz, 
chłodnica, hamulce tarczowe, dozownik oleju, el. rozrusznik, 
centralny amortyzator, atrakcyjny wygląd, prędkość maks. 90 
km/h, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-81 
MOTOROWER APRILIA SR 50.1999 r., 9 tys. km. 50 ccm, 
czerwony-czamy, skuter 2-osobowy, automatic, chłodnica, ka
talizator, stan idealny, - 6.200 zł. Nysa, tel. 077/433-63-48 lub 
0600/22-63-78
MOTOROWER BINGO, 2000 r., 50 ccm, czerwony, el. roz
rusznik, na gwarancji, raty, • 3.300- zł. Piaski, tel. 
065/571-91-61
MOTOROWER HONDA LEAD, 1995 r., 8 tys. km. 50 ccm, 
czarno-czerwony, skuter, automatic, el. rozrusznik, dwa lu
sterka, obrotomierz, kierunkowskazy, 12V, - 2.200 zł. Oława, 
tel. 071/313-15-77
MOTOROWER HONDA BALI, 1995 r., 4 tys. km, 50 ccm, ko
lor perłowobiały, hamulec tarczowy, dozownik oleju, el. roz
rusznik, - 4.000 zł. Pogorzela, tel. 065/573-42-50

MOTOROWER JAWA SR 50 sportowy, dodatkowo silnik I 
dużo części, -110 Zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
MOTOROWER JAWA, 50 ccm kompletna dokumentacja, do 
małych poprawek, stan silnika dobry, sprawny, - 310 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/333-96-65 
MOTOROWER JAWA, 1988 r., 50 ccm, czerwony, stan b. do
bry, - 300 zł. Wschowa, tel. 065/540-55-30 
MOTOROWER JINCHENG CHOPPER, 2000 r., 50 ccm, żół
ty, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 5.500 zł. Piaski, te l. '  
065/571-91-61

MOTOROWER KOMAR MR 2350,1972: r:. 50 ccm, czerwo
ny, kompletny, oryginalne plomby na silniku, stan b. dobry, • 
500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-63-92 

MOTOROWER MALAGUTI SKUTER, 1996 r., 3 tys. km, 49 
ccm, czerwony, dozownik oleju, 2-osobowy, szerokie opony, 
lampy soczewkowe, lekko uszkodzony, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-27-39
MOTOROWER OGAR, 1988 r., 50 ccm, zielony, silnik Jawy 
20p, do remontu, po malowaniu, nowy łańcuch, tarcze sprzę
głowe i cewki zapłonowe, po wymianie dętek, - -150 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-99-51 prosić Bartka 
MOTOROWER PIAGGIO, 1997 r., 50 ccm automatic, -1.100 
zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16

MOTOROWER PlAGGIO VESTA SKUTER, 1993 r., 50 ccm, 
czerwony, nowe opony, stan dobry, • 2.300 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/25-36-47

MOTOROWER ROMET KADET, niebieski, do ustawienia za
płon, nowy cylinder, - 290 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-20, 
0603/52-15-42 '

MOTOROWER ROMET OGAR 200, 1987 r., 8 tys. km, 50 
ccm, czerwony, 3-biegowy, po renowacji, II właściciel, mało 
używany, atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja, waż
ne OC i przegląd, stan idealny, • 700 zł. Bralin, tel. 
062/781-21-97

MOTOROWER ROMET KADET, 1987 r., 50 ccm, czerwony, 
po remoncie kapitalnym, nowy lakier, tłok, cylinder i opony, 
stan idealny. - 450 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-20, 
0603/52-15-42
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1988 r., 4 tys. km, czer
wony, II właściciel, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 
620 zł. Wołów, tel. 0609/25-93-65 

MOTOROWER SIMSON SR 4 2/1,1974 r., 50 ccm stan do
bry, nowa tylna opona (terenowa), świeca, przegląd bezter
minowy, zniżka OC. - 500 zł lub zamienię na telefon komór
kowy Nokia 5110 + dopłata. Radomierzyce, woj. jeleniogór
skie, tel. 0503/32-27-23
MOTOROWER SIMSON S51B, 1982 r., 25 tys. km. 51 ccm 
dodatkowe części, stan b. dobry, - 1.200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-61-79,0600/63-30-72 

MOTOROWER SIMSON S-51, 1982 r., 50 ccm, czerwony,
4-biegowy, nowy łańcuch, zębatki, opona tylna, data I rej. 1990 
r., stan b. dobry - 950 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-74-29 
MOTOROWER SIMSON S 51,1982 r., czerwony, kompletna 
dokumentacja, po remoncie silnika, 4-biegowy, stan dobry, -
1.200 zł lub zamienię na crossa, prod. japońskiej, może być 
bez dok. Wrocław, ul. Wiśniowa 14/4 

MOTOROWER SIMSON SR 51,1983 r., 7 tys. km, 50 ccm, 
niebieski. Elektronie, 4-biegowy, nowa owiewka, nóżka, po 
remoncie silnika, lakierowaniu, udokum. pochodzenie, • 1.200 
zł. Lubomierz, tel. 075/643-04-61 
MOTOROWER SIMSON S 51,1984 r., czerwono-szary, stan 
b. dobry, - 1.200 zł. Mirosławice, tel. 071/346-13-36, 
0601/85-44-35
MOTOROWER SIMSON S 51,1985 r., 17 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, 4-biegowy, nowy akumulator (na gwarancji), owiew
ka, kierunkowskazy, zarejestrowany bezterminowo, stan b. 
dobry, eksploatowany przez starszą osobę, - 1.550 zł. Ża
gań. tel. 068/477-33-02
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 10 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, w ciągłej 
eksploatacji, zarejestrowany, techn. sprawny w 100%, • 1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/357-44-09 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 13 tys. km, 49 ccm, 
beżowy, 4-biegowy, kufer, zarejestrowany, zapłon w stacyj
ce, po wymienie tarcz, tłoka, simeringu, aparatu zapłonowe
go, łańcuszka, pokrowiec na siedzenie + kask, • 1.550 zł. 
Lubin, tel. 076/846-30-89
MOTOROWER SIMSON 80 S, 1986 r., 10 tys. km zadbany, 
atrakcyjny wygląd, 4-biegowy, - 1.000 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-66-85
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r.. niebieski, stan ideal
ny, mało używany, mały przebieg, akumulator, - 2.200 zł. Bie
lawa, tel. 0604/14-68-58 

1 MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r., 50 ccm stan b. dobry, 
zarejestrowany, - 1.300 zł lub zamienię na przyrządy do si
łowni (hantle, sztangi). Świerzawa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/67-08-47 po godz. 19
MOTOROWER SIMSON ENDURO. 1988 r., 50 ccm. V6. zie- 
lono-biały, elektronie, 4-biegowy, wysoki, plastikowy błotnik, 
podwyższony tłumik, po remoncie, nowe części, atrakcyjny 
wygląd, opłacone cło, możliwość zarejestrowania, - 1.400 zł. 
Świerzawa, tel. 075/713-53-99 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r., 8 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, 4-biegowy, po remoncie silnika, po lakierowaniu, 
zarejestrowany bezterminowo, stan b. dobry, -1.800 zł. Wro
cław, tel. 071/782-73-80 do godz. 15,071/316-84-69 
MOTOROWER SIMSON ENDURO S 50,1988 r., czarny, stan 
b. dobry, po remoncie silnika, inst. GV elektronik, białe tabli
ce, -1.700 zł. Międzylesie, tel. 074/812-60-51 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., - 1.200 zł. Mo
jesz 42, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON SKUTER SR 50,1988 r., 50 ccm. 
niebieski metalic; stan dobry, nowy akumulator, stacyjka, 
iskrownik, reg. napięcia, 4-biegowy, sifnik w b. dobrym sta
nie, gaźnik do regulacji, atrakcyjny wygląd, -1.600 zł. Piotro
wice k. Jawora, gm. "Męcinka, tel. 076/870-88-37, 
0605/10-45-63 '
MOTOROWER SIMSON S 51, 1988 r., 51 ccm, niebieski,
3-biegowy, ♦ silnik 4-biegowy, nowe lampy, rączka gazu, 
sprzęgła, nowe linki, -1.200 zł. Podgórzyn, tel. 075/762-12-60, 
0609/28-36-27
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., czarno-zielony, dużo 
nowych części, -1.200 zł. Wszechświęte, tel. 071/315-59-13 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 500 tys. km, 50 ccm, 
niebieski, stan b. dobry, zarejestrowany w Polsce, bez doku
mentacji, - 700 zł lub zamienię na materiał budowlany. Jele
nia Góra, tel. 075/753-26-96
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., biały, po remon
cie silnika, - 1.650 zł. Jułrków, gm. Wieruszów, tel. 
062/784-36-68

KOLEC MOTOCYKLE
Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy 8 F 
tel. 074/815-56-88; 0-606 320 244

■ KAWASAKI VN1500, rok 1990, cena 15 500 PLN
- ODZIEŻ, SPODNIE, SKÓRA, od 350 zl f
- KASKI NOLAN 5% TAŃSZE (HA ZAMÓWIENIE) 1
- ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE od 49 do 274 i inne części0
- OPONY UŻYWANE i NOWE, np. 140/80-15 - 299 PLN
NdEliOTOROW ERY FIRMYMANETod2|(7d,RATA od 129 zl
REMONTY KAPITALNE, REGULACJE, CZĘŚCI, SZYBY

NIE DAJ S Ę  NACIĄGAĆ, MAMY TANI, SPRAWDZONY SERWISIII

W A Ł K I N A R Z Ę D Z IO W E  
TWARDE, ZDOBIONE NITAMI, 

w  kolorze czarnynvbrązow ym , grafitowym, 
dł. 30cm, śred-. i2ćm, cena brutto 35 z ł /szt., 

sprzedaź^Wysyłkowa. Sudoł 1 8 ,
66-016 Czerwieńsk, tel. 068/ 321-17-18

l -  '■ '  OP012335

MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czerwo
no-biały, atrakcyjny wygląd, przygotowany do sezonu, stan 
b. dobry, • 1.800 zł lub zamienię na samochód po wypadku 
albo do remontu. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, zielony, spor
towy tłumik, 2 liczniki, bak od S-53, kierunkowskazy, nowy 
akumulator, 12V Electronik, stan idealny, - 1.900 zł. Oława, 
tel. 071/303-00-70 ,
MOTOROWER SIMSON S51,1989 r., 50 ccm, czerwony, la
kierowany, nowa owiewka, kierunkowskazy, oparcie kanapy; 
nowy akumulator, po remoncie silnika, 12 V Elektronik, • 1.700 
zł. Parowa, gm. Osiecznica, teł. 075/731-26-46 
MOTOROWER SIMSON S51, 1989 r., 50 ccm, czerwony, 
nowe opony, stan b. dobry, - 1.500 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-66-27

MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, biały, •
1.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-58-82 

MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 3 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, po remoncie silnika, lakierowaniu, stan idealny, •
1.700 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-39-29, 
0606/19-46-22

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
N O W E I U Ż Y W A N E  - R ATY 

CZĘŚCI DO SIMSONA IROMETA 
Ł  OGUMIENIE, AKUMULATORY - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 

PIASKI k.Gostyrtą uL św. Marcina13, tel. 065/571-91-61

Części do motorowerów i motocykli:
MZ ETZ, SIMSON, JAWA 350, CZ, ROMET, WSK 
ogumienie, akumulatory, akcesoria 

-  sprzedaż wysyłkow a -
tel. 074/815-18-59 opoim«

Ząbkowice Śl., ul. Kościuszki 17

MOTOROWER SIMSON, 1989 r., zielony, po remoncie silni
ka, nowy akumulator i inne części, przygotowany do sezonu, 
stan b. dobry, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-41 
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., 50 ccm, wiśniowy me
talic, inst. 12V, kierunkowskazy, lusterka, blokada kierowni
cy, zarejestrowany bezterminowo, kask, stan b. dobry, -1.900 
zł. Wrocław, tel. 071/781-41-56,0600/28-65-85 
MOTOROWER SIMSON AP 50 SKUTER, 1996r, 16 tys. km, 
żółty, nowa opona, akumulator, stan techniczny b. dobry, -
3.500 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-77-09 
MOTOROWER YAMAHA RD, 1989 r., 80 ccm, czerwony, 
nowy lakier, owiewka, nowy tłok, wał po regeneracji, pręd
kość maks. 100 km/godz., zarejestrowany jako motorower, •
2.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MOTOROWER YAMAHA 50 MBK, 1994 r., 50 ccm, szary me
talic, skuter, rozrusznik, dozownik oleju, hamulec tarczowy, 
automatic, kompletna dokumentacja, 2-osobowy, • 2.500 zł.
Lubin. tel. 0605/23-88-16
MOTOROWER YAMAHA OT 50 CROSS, 1994 r., 50 ccm, 
czarno-niebieski, automatic, mało używany, - 3.700 zł. Pia
ski. tel. 065/571-91-61
MOTOROWER YAMAHA NEO’S, 2001 r., 50 ccm, bordowy 
metalic, nowy, nie używany, skuter, kask, automatic, • 7.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, tel.
0606/21-89-17

MOTORYNKA PONY, 1987 r. opony w dobrym stanie, w cało- teL 071/36^55-79

ny wygląd, - 1.300 zł. Tokary 9, gm. Długołęka, tel. 
071/398-76-53,0607/32-39-93 
MZ ETZ 250,1983 r., 76 tys. km, 250 ccm, zielono-czamy, 
zarejestrowany, stan dobry, - 600 zł. Wiesław Białucki, 59-622 
Pławna 61, gm. Lubomierz
MZ ETZ 250,1984 r., czerwony, obrotomierz, nowy akumula
tor prod. japońskiej, zadbany, mało używany, stan b. dobry, - 
1.550 zł. Oleśnica, tel. 071/399-04-22 
MZ ETZ 250, 1984 r„ 250 ccm, czerwony, zarejestrowany, 
stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 0504/97-58-96 
MZ ETZ 250,1987 r., 18 tys. km, 250 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, oryginalne części, w 100% sprawny, - 2.300 zł. Borek 
Wlkp., woj. leszczyńskie, tel. 0607/26-25-08 A 
MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, czerwony, sprawny, garażo
wany, kompletna dokumentacja, po remoncie silnika (wał, ło
żyska, pierścienie), nowy lakier, prostokątne kierunkowska
zy, hamulec tarczowy, elektroniczny zapłon, nóżka boczna, 
stan b.-dobry, -1.100 zł. Czarny Bór, woj. wałbrzyskie, tel. 
060^/25-60-42
MZ ETZ 250,1989 r., 1 tys. km, 250 ccm, czerwony metalic, - 
1.650 zł. Malczyce, woj. wrocławskie, tel. 0603/21-58-17 
MZ ETZ 251,1989 r. brak przeglądu, • 1.050 zł. Jawor, tel. 
076/870-59-86,0605/37-38-54 
MZ ETZ 251,1989 r., 21 tys. km, 243 ccm.sżary metalic. stan 
dobry, nowy akumulator i łańcuch, owiewka przednia i owiewki 
na nogi od tropika, nóżka boczna - 1.400 zł. Lojowice, gm. 
Wiązów, tel. 071/393-00-22
MZ ETZ 251,1989 r., zielony, stan dobry, • 1.450 zł. Milicz, 
woj. wrocławskie, tel. 0609/46-79-51,0608/57-06-95 
MZ ETZ 251,1989 r., zielony, hamulec tarczowy wentylowa
ny, -1.500 zł. Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 076/843-29-20 
MZ ETZ 251,1990 r., 243 ccm, niebieski metalic, kompletna 
dokumentacja, po remoncie (przebieg 500 km), • 1.850 zł. Wro
cław, 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 
OSA 175,1962 r., 175 ccm, czarny, oryginalny w 100%, ba
gażnik tylny i boczny, silnik do złożenia, dowód rejestracyjny, 
- 600 zf. Węgliniec, tel. 075/771-23-31 
OSA 175,1964 r., 175 ccm, niebieski, brak licznika i napisu 
OSA. brak dokumentacji, -  400 zł. Węgliniec, tel. 
075/771-23-31

O  PlAGGIO ZIP 50,1994 r., 50 ccm, 2-suw s iln ik  1-cy- 
lindrowy, przekładnia automatyczna, bezstopnio- 
wa, dozownik o le ju  autom atyczny, ch łodzony 
pow., zapłon elektroniczny, rozrusznik e lektr. i 
nożny, zużycie  paliwa 2 1/100 km, -  3.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0609/59-19-38 
84017851

RYŚ MR-1E. 1963 r., bordowy, oryginalny w 100% (łącznie z 
lakierem, szparunkami, linkami, oponami), nigdy nie rozbie
rany, zarejestrowany bezterminowo, fabryczny komplet klu
czy, faktura zakupu z salonu, stan idealny, • 830 zł. Wrocław,

MOTOR-CENTRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6a 

tel. 076/842-40-26,0-601 70 5512

MOTOROWERY W  „
SKUTERY 1
MOTOCYKLE UŻYWANE \

c
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

Zapraszamy
Przyjmujemy do sprzedaży komisowej.

ści lub na części, dokumentacja, -1 8 0  zł. Świdnica, tel. 
074/853-66-08.0604/73-89-11 
MOTORYNKA ROMET, 1984 r., 50 ccm, czerwony, nowe opo
ny, udokum. pochodzenie, techn-. sprawny, - 380 zł. Świdni
ca, tel. 074/856-84-59
MZ 150 TS, 1985/86 r., 11 tys. km oryginalny, czerwony z do
datkami chromowanymi, garażowany, opłacony, nowy wał i 
łożyska, łańcuch, bez wypadku, 3 bagażniki, owiewka, nowe 
opony, nie eksploatowany, konserwacja, kierunkowskazy, lu
sterko, nowy reguL napięcia, zapasowe części elektryczne, -
1.100 zl. Świeradów Zdrój, td. 075/781-70-64.0603/86-13-00 
MZ 250,1970 r., 250 ccm, benzyna, beżowy, z bocznym wóz
kiem, - 1.500 zł lub zamieniana Żuka lub Nysę w tej cenie. 
Nysa, tel. 077/433-92-06, 0607/35-94-66 do godz. 8 lub po 
20
MZ 250 TROPIĆ, 1971 r„  250 ccm, biały, z wózkiem bocz
nym, oryginalny, stan dobry + części. • 1.200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-96-86,0607/35-30-89 

MZ 250 TROPIĆ, 1972 r., 19 tys. km, 250 ccm, kremo- 
wo-czamy, 25 lat nie używany, nowe opony i akumulator + 
przyczepka boczna, owiewki na nogi, zarejestrowany, stan b. 
dobry. - 2.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-23 
MZ 250,1973 r., 247 ccm, czarny, stan b. dobry, bez akumu
latora, - 400 zł. Mostowice, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-90-30
MZ 250 TS, 1975 r. brak dokumentacji, niesprawny, -150 zł. 
Wołów, tel. 071/389-23-91

MZ 250,1983 r., 12 tys. km, 25Ó ccm, zielony, stan b. dobry, -
1.200 zł. Nysa. tel. 077/433-25-20 

MZ ETZ 150,1987 r., - 500 zł. Malczyce, woj. wrocławskie, 
tel. 0603/21-58-17

MZ ETZ 150,1987 r., 10 tys. km, 150 ccm, czerwony, kask, 
pompka do kół, stan b. dobry, ham. tarczowy, zarej., opłaco
ne OC: 800 zł. Międzylesie, tel. 0602/29-28-86 
MZ ETZ 150,1988 r., 33 tys. km, 150 ccm, benzyna, niebie
ski, obrotomierz, hamulec tarczowy przedni, - 900 Ti. Kamie
nica, gm. Paczków, tel. 0608/70-47-20 
MZ ETZ 150,1988 r.. 150 ccm, niebieski metalic, -1.200 zł 
lub zamienię na motorower Simson. Piaski, tel. 065/571^91-61 
MZ ETZ 150,1990 r., 150 ccm, ciemnozielony, nowe opony, 
atrakc. wygląd, hamulec tarczowy, obrotomierz, opona tylna 
od »ścigacza\ aktualny przegląd i ubezp., stan b. dobry, • 1.300 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/61-05-24 
MZ ETZ 150,1991 r., 20 tys. km, 143 ccm, czerwony, stan 
idealny, nowe opony, hamulec tarczowy, przygotowany do se
zonu, -1.650 zł. Prudnik, tel. 077/436-24-68 

MZ ETZ 150,1991 r., 17 tys. km, czerwony, oryginalny lakier, 
hamulec tarczowy, lampy nowego typu, elektron, zapłon, nowy 
akumulator, nowa opona tylna, nóżka boczna, stan idealny, -,
1.500 zł. Zarzyca, Błotnica 8, gm. Kondratowice, woj. wro
cławskie, tel. 0606/10-59-24
MZ ETZ 150,1997 r., 10 tys. km, 150 ccm, niebieski, -1.000 
zł. Opole, tel. 077/455-45-00
MZ ETZ 250,1983 r., 2 tys. km, fioletowy metalic, po remon
cie kapitalnym silnika i ramy, 2 tarcze, nowe opony, plastiko
wy błotnik, zbiornik 251, lusterka, przerobiony tył, b. atrakcyj-

SHL125,1951 r., 125 ccm, czarny, .na chodzie”, w 95% ory
ginał. kask, -1.200 zł. Wrocław, tel. 365-55-30 
SHL M-11,1963 r., 175 ccm, czamo-żółty, po remoncie silni
ka, nowe opony, zębatka tylna, brok magneta i tapicerka sie
dzenia + dużo części zamiennych, -1 5 0  zł. Złotoryja, tel. 
076/878-59-88

O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duży wy
bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., tel. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611 

SUZUK1 1200 BANDIT, 1996 r„ 1200 ccm stan b. dobry, •
14.900 zł. Oława. tel. 071/313-44-42 
SUZUK11200 BANDIT. 1999 r., 33 tys. km, 1200 ccm, perło
wobordowy, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, ser
wisowany, użytkowany do dalekiej turystyki, gotowy do sezo
nu, stan idealny, - 22.500 zł lub zamienię na TL, VTR, DR lub 
XT. Świdnica, tel. 0605/78-33-65 
SUZUK1125,1993 r., 125 ccm 34 KM. ładny wygląd. • 4.800 
zł. ścięgny, tel. 075/761-83-45 

SUZUK11400 CAVALKADE, 1986 r., 1360 ccm, brązowy, chro
mowany, -15.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-66-08 

SUZUKI A N 125 SKUTER. 1996 r., 16 tys. km, 4-suw, wiśnio
wy metalic, wysoka szyba, kufer, stan b. dobry, - 3.800 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-77-09
SUZUKI DR 250S ENDURO. 1982 r., 14 tys. km, 250 ccm, 
czerwono-czarny, duży, nowe zębatki, kierunkowskazy, luster
ka, wymieniony olej, ważny przegląd, centralny amortyzator, 
27 KM, prędk. maks. 130 km/godz., atrakcyjny wygląd, - 3.000 
zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/352-30-97, 
0503/66-96-49

SUZUKI DR 600 ENDURO, 1991 r., 600 ccm, czarno-niebie
ski, po wymianie rozrządu, stan idealny, - 6.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/751-29-35,0607/34-30-55 
SUZUKI DR 750 BIG, 1989 r., 26 tys. km, biało-czerwony, do 
sprowadzenia ze Szwajcarii, cena z cłem i transportem, - 6.200 
zł. Legnica, tel. 076/854-45-42.0603/97-45-70 

SUZUKI GS 1100 GK, 1984 r„ 20 tys. km, 1100 ccm, srebr- 
no-stalowy, duży turystyczny, 3 oświetlone kufry, RM, owiew
ka, stan b. dobry, przygotowany do sezonu, oryginalny prze
bieg, sprowadzony z Kanady, - 12.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436,30-55
SUZUKI GS 500E, 1991 r., 29 tys. km, 500 ccm, srebrno-czar- 
ny metalic, zadbany, w bardzo dobrym stanie, - 6.800 zł. Krzy* 
wa, tel. 0600/21-46-74, woj. legnickie 

SUZUKI GS 500E, 1991 r., zielony, - 5.900 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-71-04,0601/56-58-48 
SUZUKI GŚ 550M KATANA, 1982 r., bordowo-stalowy, zare
jestrowany, opłacony, stelaże • kufer, • 3.200 zł. Lubin, tel. 
076/724-64-96
SUZUKI GSX1100R, 1992 r., 36 tys. km, 1100 ccm, niebie- 
sko-biały, po wymianie oleju, świec, akumulatora, amortyza
tor skrętu. -12.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-77-09 
SUZUKI GSX 400E, 1984 r., 24 tys. km, 400 ccm, białoperło- 
wy, w kraju od 05.2001 r., oryginalny lakier, cło opłacone, ak-

MOTOCYKLE
Naprawa silników 21*4 suwowych, 
tulejowanie cylindrów, pierścienie, 
regeneracja wałów korbowych. 

Posiadamy tłoki i części. 
Prostowanie ram i zawieszeń 
ścigacze i chapery również AL 
*Aprilia,* Yamaha, 
*Gagiva, *Gilera 
* Honda, ‘ Suzuki itp. 
Skup motocykli uszkodzonychi części. 
Okazyjna sprzedaż
Ostrów Wlkp. Tel. 062/738-53-43

tualny przegląd, używany przez kobietę, stelaż, antynurek, 
wyświetlacz biegów, stan idealny, • 4.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/53-57-51
SUZUKI GSX 600F, 1994 r., 26 tys. km, czarny metalic, po
wymianie świec, oleju, akumulatora, tłumik Sebring, - 9.300
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-77-09
SUZUKI GSX 600F, 1997 r., 9 tys. km, 600 ccm, 86 KM, złoty
metalic, serwisowany, stan idealny, • 17.400 zł. Oleśnica, tel.
0603/28-86-29
SUZUKI GSX 750ES, 1987 r., czerwono-srebrno-grafito, kom
pletna dokumentacja, - 6.500 zł lub zamienię na droższy. 
Dzierżoniów, tel. 074/645-83-11,0600/25-91-04 
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 GSX 750S, 1991 r., 750 ccm, czerwono-srebmy, ści
gacz, - 8.000 zł. Rawicz, tel. 0604/87-63-76 
SUZUKI GT 185,1978 r. hamulec tarczowy, dozownik oleju, 
2 tłumiki, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 1.300 zł lub 
zamienię na Fiata l2(5p. Zgorzelec, tel. 075/771-39-89 
SUZUKI RG125F, 1995 r., 13 tys. km, 125 ccm, czarny, ha
mulce tarczowe, dozownik oleju, 6-biegowy, rozrusznik elek
tryczny, nowy akumulator, 36 KM, atrakcyjny wygląd, stan ide
alny, - 6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/10-73-24 
SUZUKI RM 250 CROSS. 1995 r. stan idealny, - 8.500 zł. Oła
wa, tel. 071/303-41-16 po godz. 18,0501/61-11-01 
SUZUKI VX 800,1991 r., 800 ccm sprowadzony z Niemiec, 
oclony, od I właściciela, oryginalny lakier, bagażnik, • 10.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-91-51,0601/76-62-80 
W FM125,1964 r., 125 ccm, 2-suw, czerwony, z dużym silni
kiem, stan dobry, .na chodzie* • 500 zl. Racot, gm. Kościan, 
tel. 0608/07-64-55
WSK 125,1985 r., 125 ccm, czarny, stan b. dobry, nowy wał, 
pierścienie, tłok, łańcuszek, tarcza sprzęgła, kosz, • 300 zł. 
Zimna Woda, tel. 076/841 -86-53 
YAMAHA 1200,1998 r., 7 tys. km, 1200 ccm, czarny, kupiony 
w salonie, serwisowany, szyba + „gmole", sprowadzony w ca
łości, - 32.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/73-30-45 
YAMAHA 200,1980 r., 23 tys. km. 200 ccm, niebiesko-czar
ny, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, starter i rozrusznik, 
techn. sprawny, oclony, nie eksploatowany w kraju, stan ide
alny, -1.800 zł. Góra, tel. 065/543-49-94,0602/10-58-73 
YAMAHA 900 S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 ccm, 
perłowogranatowy, stan b. dobry, • 20.000 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
YAMAHA DF125,1999 r., 11 tys. km stan idealny, -  9.000 zł. 
Góra Śl., tel. 0607/12-01-53
YAMAHA DT125LCI, 1985/93 r., 26 tys. km, 125 ccm, biały, 
chłodzony cieczą, w kraju od roku. nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 3.000 zł. Wołów. tel. 071/389-41-94 
YAMAHA DT 80 ENDURO, biało-niebieski, centralny amor
tyzator, po remoncie slinika, po lakierowaniu, b. dużo nowych 
części, zarejestrowany, zadbany, stan idealny, • 2.900 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/767-84-84
YAMAHA DTM 850,1991 r., 24 tys. km, 850 ccm, granatowy, 
sportowy ukł. wydechowy Remus, nie eksploatowany w kra
ju, atrakcyjny wygląd, • 10.000 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Głogów, tel. 0605/25-55-22 
YAMAHA DTR125 4 GW, 1996 r., 23 tys. km, 2-suw, turkuso- 
wo-niebieski, silnik chłodzony cieczą, el. rozrusznik, dozow
nik oleju, hydrauliczne hamulce tarczowe, aluminiowe felgi, 
boczna nóżka, obrotomierz, katalizator, kierunkowskazy,
6-biegowy, udokum. pochodzenie, serwisowany, stan b. do
bry, -6.000 zł lub zamienię na osobowy; e-mail: kg@man.zgo- 
ra.pl. Zielona Góra, tel. 068/327-59-72,0602/50-34-70' 
YAMAHA F J1100,1984 r., 1100 ccm, czarny. 5-biegowy. nie 
eksploatowany w kraju, bez wypadku, stan dobry, - 5.500 zł 
lub zamienię na samochód. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 
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 1000,1994 r., 16 tys. km, 1000 ccm, 20V, bia- 
ło-fioletowy, 5-biegowy, wersja otwarta, moc silnika 150 KM, 
w kraju od 2 m-cy, I właściciel, zarejestrowany, stan idealny, -
14.800 zł (możliwe raty lub zamiana na tańszy). Wałbrzych, 
tel. 0605/55-48-22
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, 1993/94 r., 38 tys. km, 600 ccm, bia- 
ło-czerwono-niebieski, wersja Genesis, po serwisie, przygo
towany do sezonu, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 10.700 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-11,0503/04-51-74 
YAMAHA FZR 600R, 1995 r. stan dobry, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/23-39-67
YAMAHA RD 250,1933 r.. 250 ccm, zielony metalic, po lakie
rowaniu, ścigacz, zarejestrowany + 2 silnik, • 1.800 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-70-95
YAMAHA RD 80,1984 r., 13 tys. km, 80 ccm, LC, 2-suw, bia
ły, centralny amortyzator, chłodzony cieczą, zarejestrowany 
w Polsce, hamulec tarczowy, prędkość maks. 110 km/h, nowa 
zębatka, - 2.300 zł lub zamienię na inny motocykl, do 125 

‘ cm3. Wiadrów, gm. Paszowice, teł. 076/870-12-46 
YAMAHA RD 80, 1986 r., 80 ccm, czerwono-biały, miniści- 
gacz, chłodzony cieczą, dozownik oleju, hamulec tarczowy, 
centralny amortyzator, do poprawek, do rejestracji, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-30-01
YAMAHA RD 80LC, 1984 r., 13 tys. km, 80 ccm, 2-suw, biały, 
centralny amortyzator, oryginalny lakier, nowe opony, maks. 
prędkość 110 km/godz., zarejestrowany w kraju, chłodzony 
cieczą, 6-biegowy, - 2.300 zł. Wiadrów, gm. Paszowice, tel. 
076/870-12-46
YAMAHA X 60OZ ENDURO. 1989 r.. czarny, do sprowadze
nia ze Szwajcarii, > 5.700 zł. Legnica, tel. 076/854-45-42, 
0603/97-45-70
YAMAHA XJ 600S, 1993 r., 600 ccm, ciemnozielony, stan b. 
dobry, - 8.999 zł. Kluczbork, tel. 077/418-10-81,0503/37-71-91 
YAMAHA XJ 900,1996 r., 900 ccm, bordowy, nowe opony, 
klocki, akumulator, bez owiewki, mało używany, - 11.900 zł 
lub zamienię na Cross 250. Nysa, tel. 077/433-65-56, 
0603/32-12-41
YAMAHA XJ 900S, 1996 r., bordowy, nowe opony, klocki ham. 
i akumulator, bez owiewki, mało eksploatowany, • 11.900 zł 
lub zamienię na Cross 250. Nysa, tel. 077/433-65-56, 
0503/32-12-41
YAMAHA XS 500,1978 r.. 500 ccm, kolor wiśniowy, stan b. 
dobry, roczny akumulator, nowy łańcuch, ładny, - 2.500 zł lub 
zamienię na osobowy, diesel. Kalisz, tel. 0604/17-43-38 
YAMAHA XT 595 TENERE ENDURO. 1988 r., 43 tys. km. 
595 ccm, niebieski, sprowadzony w 2000 r., 46 KM, owiewki, 
nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 5.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0607/80-97-95
YAMAHA YZF 600 THUNDER CAT, 1997 r., 19 tys. km. 600 
ccm blokada z alarmem, zarejestrowany, • 16.000 zł lub za
mienię na samochód. Jelenia Góra, tel. 075/755-22-19, 
0503/09-72-65
ZAMIENIĘ MOTOCYKL HONDA VF1000F, 1986/97 r., 1000 
ccm, V4, czerwono-niebieski, nowy olej, filtr, świece, prze
gląd, po regulacji gażników, ukł. wydechowy 4/1, zarejestro
wany jako składak 97 r. + drugi silnik, na Trajkę, do remontu
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lub wykończenia, z dokumentacją. Z małą dopłatą lub na VW, 
Opla, Audi 80, - 6.000 z i: Żary, tel. 068/470^61-56, 
0602/61 -41v3£yKieczorem
ZAMIENIĘ MOTOCYKL KAWASAKI GPX 750,1987 r. 100 
KM, stan b. dobry • na tańszy. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/23-81-65
ZAMIENIĘ MOTOCYKL SUZUKI VS 750 INTRUDER, 1991 
r., 20 tys. km, 750 ccm, czerwony, bez wypadku, oryginalny 
lakier, układ wydechowy Five Stars (głośny), wersja amery
kańska, stan b. dobry • na Suzuki Bandit 1200N. Wołów, tel. 
071/389-43-96
ZAMIENIĘ MOTOROWER SIMSON SR51,1983 r., 7 tys. km, 
50 ccm, niebieski, Elektronie, tylna opona od ścigacza, 4-bie
gowy, nowa owiewka, nóżka, nowy tłok i pierścienie, lakier, 
udokum. pochodzenie • na Hondę MBX 80, Yamahę, Suzuki 
ścigacz, do 125 cm3, zarejestrowany jako motorower, do
1.700 zł + dopłata. Lubomierz, tel. 075/643-04-61

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY prod. Rolmas-Kutno, 
bierny, 3 m, nowy, - 6.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3 m, - 1.100 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
AGREGAT UPRAWOWY LAŃDSBERG 4,8 m, hydraulicz
ny • 4.500 zł; agregat uprawowy Maschio, zęby obrotowe, 3 
m • 4.500 zł; agregat uprawowy 3,2 m, składany - 2.500 zł. 
Nysa, tel. 077/431-22-21, 077/433-25-79 wieczorem 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3.3 m, -  2.000 zł. Przedbo- 
rów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B-231 szer. 5.2 m, 
- 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY, 2001 r. 3.6 m, hydraulicznie roz
kładany, podwójne wałki, • 6.500 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-12-73
BECZKA ASENIZACYJNA NA-25 26001, do ciągnika rolni
czego, • 2.000 zł lub zamienię na przyczepę samozbierają- 
cą. Lewin Kłodzki, tel. 074/866-24-47 do 9 i po 21 
BECZKOWÓZ 1-osiowy, nowa pompa, beczka wklęśnięta 
+ nowa beczka na wymianę, poj. 3000 i, - 2.850 zł. Żary, tel. 
068/375-92-58

BECZKOWÓZ HTS, 1981 r., poj. 10.0001, po remoncie ka
pitalnym, -13.500 zł. Sieroszowice, tel. 076/831-14-91 
BECZKOWÓZ PN-20,1984 r. niebieski, stan b. dobry, techn. 
sprawny, koła 10x15, - 3.100 zł. Żórawina, tel. 071/311-49-92 
BRONA 2.4 m, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wschowa, tel. 
065/540-35-44
BRONA TALERZOWA uszkodzona 1 sekcja, szer. robocza
2.7 m, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 0603/65-85-21 
BRONA TALERZOWA W-241 szer. robocza 2.7 m, - 2.200 
zł. Jelcz-Laskowice, telT 071/318-48-77 - 
BRONA TALERZOWA U-307 szer. robocza 3 m. • 3.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA TALERZOWA typ U-239, mało używana, -1.800 zł. 
Zimna Brzeźnica, gm. Niegosławice, tel. 068/378-11-26 
BUKOWNIK z silnikiem, mak) używany, stan b. dobry, • 1.200 
zł. Paczków, tel. 077/431-67-46 
CIĄGNIK SAM napęd na 4 koła, amortyzatory, resory, silnik 
Syreny, do wykończenia maska i błotniki, zapasowy silnik, • 
850 zł. Gierałcice, tel. 077/439-83-65 
CIĄGNIK SAM most tylny i skrzynia biegów ód Lublina, sil
nik Ursusa C-330, stan b. dobry, pług, brony, kultywator, ko
paczka; - 3.700 zł. Milicz, tel. 071/384-10-35 
CIĄGNIK SAM, diesel 2-cylindrowy, maska Ursusa C-385, 
podnośnik hydrauliczny, pług 2-skibowy, przyczepa, stan b. 
dobry, • 2.400 zł. W ilków Ś l., gm. Kostomłoty, tel. 
0603/45-00-14
CIĄGNIK MTZ-50,1983 r., - 9.000 zł. Zawidów, gm. Suli
ków. tel. 075/778-98-48
CIĄGNIK MTZ-550 82.1984 r.. diesel, duża kabina, łado
wacz, - 8.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-14 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r. z pługiem, -12.000 
zł. Lasowice, tel. 076/843-75-20 po godz. 17 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ sprawny, po koparce, silnik i opony w 
dobrym stanie, do naprawy inst. elektryczna i oświetlenie, -
2.500 zł lub zamienię na spycharkę gąsienicową, betoniar
kę. Głuszyca, tel. 074/880-91-44,0603/51-18-27 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1983 r„  - 4.500 zł. Stary Śleszów, 
gm. Żórawina, tel. 071/311-45-75 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ogrodniczy, z kompletem narzę
dzi, stan b. dobry, • 1.800 zł. Opole, tel. 077/464-62-20 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 opony w  b. dobrym sta
nie, - 7.000 zł. Parowa, tel. 075/732-18-45,0606/31-30-37 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1970 r „  - 4.000 zł. Ocice, 
tel. 075/736-11-72
CIĄGNIK FORTSCHRITT 25.300,1980 r. techn. sprawny, -
5.000 zł. Iwiny, tel. 076/818-98-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT Z-300,1980 r. stan bardzo dobry, 
• 5.100 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZF-303 D, 1984 r „  - 6.000 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-80-47 
CIĄGNIK FORTSCHRITT LT 323A, 1987 r. techn. sprawny, 
-16.000 zł. Iwiny, tel. 076/818-98-42 
CIĄGNIK JHC 724,1980 r., 74 tys. km kopaczka, - 6.500 
zł., tel. 076/871-87-30,0608/47-35-53 
CIĄGNIK KIRÓW K-150, 1984 r. przygotowany do pracy, 
stan b. dobry, -  11.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, teł. 
0600/85-18-36, 0600/85-18-25 
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1989 r. stan dobry • 9.000 z ł+ drugi 
na części, opony, mosty, skrzynia biegów, kabina i inne czę
ści, w całości - 4.000 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37, 
0604/84-98-02
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 390,1994/95 r. 90 KM, ła
dowacz czołowy, przedni napęd z blokadą, przeb. 2450 mtg, 
odpowiednik Ursusa 6014,.- 47.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-95-17

CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1.996 r. 200 KM. kli
matyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, * 125.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK MF-70 stani). dobry, wyposażenie: kosiarka rota
cyjna, kosiarka listwowa, pług do odśnieżania, -1.100 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-51-31 
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ-4K-W prod. czeskiej, w cało
ści lub na części, brak silnika, • 1.100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-83
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKORETTE 220 KF 53D prod. 
japońskie j, 2-kołowy, - 2.800. zł. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
CIĄGNIK URSUS 1634,1996 r., 6842 ccm, 1100 mtg, stan 
b. dobry, • 90.000 zł. Gierałtowlec, gm. Złotoryja, tel. 
0501/48-86-30
CIĄGNIK URSUS C-325,1963 r.. silnik C-330. po remoncie 
kapit., nowa in s i el., nowe akumulatory, maska C-330, ka
bina, przegląd do 03.2002 r., opłacone OC - 7.000 zł. 66-434 
Stańsk, gm. Górzyca, tel. 0606/89-70-13 
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. + pług 2-skibowy, brony 
zawieszane 3-polowe, stan b. dobry, • 6.900 zł. Pielgrzym
ka, woj. legnickie, tel. 0605/13-92-33 
CIĄGNIK URSUS C-328.1970 r. z kabiną, stan b. dobry, 
zmodernizowany na model C-330, - 6.000 zł. Przybysławi- 
ce, gm. Raszków, tel. 062/734-39-54

CIĄGNIK URSUS C-330,1977 r., 1960 ccm przeb. 4000 mtg, 
stan b. dobry,-9.800 zl. Żary, lei. 068/375-92-58 
CIĄGNIK URSUS C-330; 198.tr. zarejestrowany, stan b. do
bry, • 9.500 zł. Toszówice 40, gm. Rudna, tel. 076/843-43-80 
CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r., przeb. 2100 mtg. stan b. 
dobry, nowe opony i akumulator, garażowany, I właściciel, -
10.500 zł. Wołów. teT. 071/389-74-73
CIĄGNIK URSUS C-330,1983 r. zarejestrowany, po remon
cie, stan dobry, - 8.900 zł. Baldwinowice, gm. Ciepłowody, 
tel. 074/810-30-93
CIĄGNIK URSUS C-330, 2001 r. żółty, po remoncie cało
ści, wszystkie części nowe, • 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/843-57-80, 0604/83-14-71 
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-355,1976 r. czerwony, nowy wał, tule
je, oś płaska, kabina, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/843-57-80, 
0604/83-14-71

CIĄGNIK URSUS C-355,1976 r. + ładowacz Tur, stan do
bry, -  5.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK URSUS C-360 + pług 3-skibowy, 2 brony (4 i 5), 
kultywator, sadzarka - 10.500 zł oraz przyczepa samozbie- 
rająca • 2.150 zł lub całość 11.000 zł. Gryfów śląski, tel. 
0608/49-69-36

CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie, - 6.000 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360 oraz pług 3-skibowy, brony, 2 szt., 
sadzarka, kultywator -10.000 zł oraz przyczepa samozbie- 
rająca do siana, • 2.150 zł lub w całości - 10.500 zł. Młyń
sko, gm. Gryfów śląski, tel. 0608/49-69-36 
CIĄGNIK URSUS C-360 przebieg 45 mtg, nowa skrzynia 
biegów, most tylny, zawieszenie przednie, kabina, po remon
cie kapitalnym silnika, - 9.300 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-44 
CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry - 10.000 zł, sadzar
ka, stan b. dobry - 800 zł, agregat uprawowy, szer. 2,7 m, 
stan b. dobry - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-56 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1975 r., - 5.700 zł. Zawiść, tel. 
077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360, 1978 r., 3120 ccm żółty, stan b. 
dobry, nowa blacharka i instalacja oświetleniowa, mało uży
wany w polu, mała kabina, stan ogumienia dobry, • 10.000 
zł. Rudziny, gm. Niegosławice, tel. 068/378-11-71 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. stan dobry, - 6.300 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-88-64
CIĄGNIK URSUS C-360.1979 r.. 250 mtg. po wymianie sil
nika w 1997 r.. zarejestrowany, ubezpieczony + przyczepa 
wywrotka 1-osiowa, pług, brony, kultywator - razem lub osob
no, -10.000 zl. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
CIĄGNIK URSUS C-360.1980r. po wymianie silnika w 1994 
r., po remoncie, nowa instalacja, alternator, akumulatory, 
opony radialne zużyte w 30%, po lakierowaniu, • 7.900 zł. 
Głogów, tel. 076/833-16-26
CIĄGNIK URSUS C-360,1981 r. zarejestrowany, stan b. do
bry, - 8.500 zł. Toszowice 40, gm. Rudna, tel. 076/843-43-80 
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. z przycepą Pilawka, - 8.000 
zł (całość). Srebrna Góra, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/31-25-66
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r., -  6.500 zł. Ocice, tel. 
075/736-11-72
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r., po remoncie kapitalnym 
silnika, kwadratowa kabina, • 8.000 zł. Łubków, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-00-41 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. szeroka kabina, nowe aku
mulatory, nowe oblachowanie, aktualny przegląd technicz
ny, po malowaniu, miękka oś, mało używany, + beczkowóz, 
• 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. mało eksploatowany, stan 
silnika b.dobry, stan ogólny - dobry + pług 3-skibowy, pra
wie nowy + brony podnoszone, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
336-24-23,0600/17-70-15
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. nowe opony, akumulatory, 
szeroka kabina, przegląd do 2001 r., silnik • przebieg 50 
mtg, stan b. dobry, -11.000 zł. Drożków, tel. 068/374-04-94 
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. żółty, duża kabina, stan b. 
dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/843-57-80,0604/83-14-71 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1987 r. stan b. dobry. • 8.000 
zł. Jawor. tel. 076/887-44-11
CIĄGNIK URSUS C-385.1976 r.. -10.000 zł. Ostrówek, tel. 
063/279-95-74
CIĄGNIK URSUS C4011 silnik do remontu. - 2.000 zł. Oci
ce, tel. 075/736-11-72
CIĄGNIK URSUS C-4011,1970 r. stan dostateczny, - 3.000 
zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK URSUS C-902,1983 r., wersja ekspoKowa, przy
wieziony z Danii, stan b. dobry, zarej., nowe akumulatory •
14.500 zł. Kuklinów 26, gm. Kobylin, tel. 065/548-49-43 do 
godz.17
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1982 r. stan techn. b. dobry, •
20.000 zł. 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-1204,1976 r. sprawny, -16.000 zł. Pie
trzyków, gm. Dobromierz, tel. 074/858-61-22 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS U-1222,1986 r., techn. sprawny + pług
4-skibowy, - 23.000 zł.Wrocław, tel. 0501/23-81-28 
CIĄGNIK URSUS U-912,1988 r. czerwony, badanie tech
niczne, zadbany, • 18.000 zł. Zabiele, gm. Kotla, tel. 
076/83.1-80-32,0608/23-42-04 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzebni- 
ca.tei.r071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-914,1990 r. stan b. dobry. - 25.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0502/52-05-26 
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1980 r. stan dobry. • 4.900 zł. Po
pęszyce. gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66
CIĄGNIK ZETOR 12111,1988 r. silnik 6-cylindrowy, nowe 
opony, stan b. dobry, -19.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67 
CIĄGNIK ZETOR 12145,1990 r. 4WD, • 60.000 zł. Turek, 
tel. 063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 16245,1995 r. stan b. dobry, nowe opony, 
- 69.000 zł. Wrocław, tel. 0609/37-29-76 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991i., przebieg 1800 mtg, stan b. 
dobry, mało używany, wspomaganie kier, - 18.700 zł. Wro
cław, tel. 0502/66-11-27,0605/15-35-06 
CIĄGNIK ZETOR 5245,1986 r. napęd przedni, nowe opo
ny, nowy akumulator, nie używany 6 lat, stan b. dobry, •
21.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67
CIĄGNIK ZETOR 7211,1989 r. nowe opony, - 20.800 zł. 
Rawicz, tel. 0601/52-43-94
CIĄGNIK ZETOR 7245,1989 r. sprawny, • 24.000 zł. Jawor, 
tel. 076/872-8247
CIĄGNIK ZETOR 7245,1989 r., przeb. 3.000 mtg, J właści
ciel, faktura zakupu, garażowany, stan b. dobry, - 27.000 zł 
lub zamienię na kombajn Bizon Rekord, Z-058, Z-056. Ja
wor, tel. 0609/37-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r., przebieg 1920 mtg, stan b. 
dobry, przedni napęd, techn. sprawny, po wymianie oleju, -
32.000 zł. Wrocław, tel. 0502/66-11-27,0605/15-35-06 
CIĄGNIK ZETOR 7745,1992 r. 4WD, - 42.000 zł. Turek, tel. 
063/214-10-80
CIĄGNIK ŻETOR 8011,1974 r., po remoncie kapitalnym sil
nika, • 11.500 z ł. ., gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-63 

O  CIĄGNIK ZETOR 8011,1978 r. stan b. dobry, •
9.500 zł. Dłoń 69, tel. 065/547-75-15 01032971
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CIĄGNIK ZETOR 8011, 1984 r. stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0609/37-29-7.6
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1970 r. w ciągłej eksploatacji, 
brak dokumentacji, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamienię na 
kombajn zbożowy. Czernina, tei. 065/543-16-39

O  CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 prod. czeskiej, 
dużo nowych podzespołów, odnowiony i świe
żo lakierowany, z osprzętem: opryskiwacz, gle
bogryzarka, p ług obracany, w ie lorak; stan ide
alny, • 6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 
01033061

O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360,360 
3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ i inne, rów
nież z przednim napędem oraz sprzęt ro ln iczy w 
u m ia rko w a n e j c e n ie . K unów , te l./ fa x  
041/248-81-77, tel. 041/261-1541 01005881

O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360, 
C-360 3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ, T25 i 
inne, również z  przednim napędem oraz sprzęt 
ro ln ic z y  w  um iarkow ane j cenie . Kunów, te l. 
041/248-81-77 (o ra z  fa x ) , 041/261-15-41 
01028231

CZYSZCZALNIA DO RZEPAKU C-Z MAJOR z tryjerami -
3.000 zł. Gliwice, tel. 032/232-91-53 
CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA, - 2.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-72-32
DMUCHAWA DO SIANA, • 150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-93
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY stan b. dobry, - 400 zł. 
Głogów, tel. 076/831-72-19
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY, • 400 zł. Lubin, tel. 
076/846-56-96
DMUCHAWA DO ZBOŻA, • 1.200 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 

O  DO KOMBAJNÓW BIZON typ  Z 050, Z 056, Z 058: 
przystawki do zbioru rzepaku, kosa boczna, stó ł 
szer. 55 cm. Ceny producenta • 4.300 zł/kpi. Opo
le, tel. 077/412-39-08, 0600/13-57-16 03003011

DOJARKA ARCHIMEDES na licencji Alfa-Lawal, prod.

AGROHANDEL s.c. LEGNICA
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261 

tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 
NOWE MASZYNY ROLNICZE

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny
KVERNELAND, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

VADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
UŻYWANE OP006478

Kombajn Bizon BS-Z110, 1996 r.. adaptacja 
do zbioru rzepaku, 1414 mig, sprawny 
technicznie, silnik Martin 145.000 zł
Kombajn Bizon BS Z-110, adaptacja do zbioru 
Kombajn Bizon ZO-56, 1978 r. 13.000 zł
Kombajn Bizon ZO-56, 1966 r. z kabiną, 
szarpacz słomy 28.000 zł
Kombajn Bizon ZO -58,1984 r. 25.500 zł
Kombajn Bizon ZO-58, 1985 r. 26.000 zł
Kombajn Bizon Dynamie Turbo 3B Z115,1999 r., 
header 4,2 m, klimatyzacja, komputer, szarpacz słomy, 
adaptacja do zbioru rzepaku, 600 mtg 183.000 zł
Kombajn Bizon Record Z058 Hydrostatic,
(napęd hydrostatyczny), klimatyzacja, komputer, 
szarpacz słomy, adaptacja do rzepaku, 1997 r.,

' 560 mtg, stan b.dobry 110.000 zł
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr M 3640, 1992 r., 
Hydromat Agrotronic, stan bdb. 120.000 zł
Slewnik pneumatyczny do kukurydzy i buraków, 
6-rzędowy, prod. Rolmasz Kutno, 1996 r., 
sprawny 9.000 zł
Rozsiewacz nawozów, pneumatyczny, ciągany 
18 m, Agromet Brzeg, sparwny techn. . 4.500 zł
Agregat do podorywki dla gleb ciężkich 
i bezorkowego przygotowania do siewu 
Muititiller RAU, szer. 3 m 12.000 zł
Agregat BECKER Rototiler, 3m, 1996 r., 
sprawny, stan b.dobry 11.500 zł
Agregat do podorywki Lemken Szmaragd 9, szer. 
robocza 3 m, stan bdb. 9.500 zł
Kombajn do buraków STOLL V200 
z rozdrabniaczem liści, sprawny techn. 16.000 zl
Pług Rabe Werk, obracany, półzawieszany, 5-skibowy,
*  ramię do wałków + wały (Croskill, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. . 22.000 zł
Pług PHX, 6-skibowy, z doprawiaczami gleby ADX -092, 
zabezpieczenia non stop, zagonowy,
1988 r.. stan bdb. 9.500 zł
Pług PHX, 6-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
sprawny techn. 4.000 zł
Pług PHX, 5-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
z doprawiaczami gleby ADX-092, zagonowy 7.500 zł 
Rozsiewacz nawozów pneumatyczny ACCORD,
18 m, sprawny techn. " 5.000 zł
Przyczepa rolnicza D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogumienia bdb., sprawna techn. 4.500 zł
Zestaw do zbioru buraków MATROT:
Ścinacz do liści, sprawny techn. 3.500 zł
Wyorywacz 1.000 zł
Ładowarka- 3.000 zł

CENY DO NEGOCJACJI

szwedzkiej + intalacja na 6 krów. Cieszów, gm. Świebodzi
ce, tel. 0608/23-41-17 po godz. 17 
GLEBOGRYZARKA - 1.000 zł; przyczepa samozbierająca
- 1.200 zł; kultywator - 500 zł; pług 2-skibowy, nowy typ, - 
400 zł^Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 
GLEBOGRYZARKA CIĄGNIKOWA do remontu (1 łożysko 
do wymiany), stan dobry, - 950 zł. Legmca, tel. 
076/856-01-63 wieczorem, 076/862-01-72 do godz.14 
GLEBOGRYZARKA SOLO spalinowa, 8 noży, z napędem,
- 610 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20
INKUBATOR z zestawem, na 40 szt. jaj gęsi siwej, udostęp
nię technikę lęgu, - 3.700 zł. Pęgów, tel. 071/310-79-04 

O  KLEJENIE BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 
bez demontażu siln ika, dojazd gratis do 50 km. 
L u b in , te l.  076/844-77-60, 0607/68-54-75 
84017531

KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5000,1980 r., • 6.000 
zł. Goszczyna, gm. Domaniów, tel. 071/313-11-56 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5000,1985 r. spraw
ny, z koszem na liście, automatyka, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/10-54-85, 071/372-66-63 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE, 1985 r. nowe opony, 
stan b. dobry, - 4-500 zł. Żórawina, tel. 071/316-45-90 po 
godz. 18
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z-413, 1977 r. - 3.000 
zł. Rozdrażew, tel. 062/722-11-58

KOMBAJN DO BURAKÓW SCHMOTZER BK-3001-rzędo
wy, stan b. dobry, - 2.600 zł. Żary, tel7068W5e92-58 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-50 aktywny wyory
wacz, zbiornik na liście, - 10.000 zł. Kobierno, tel. 
062/721-14-83
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL orkan do liści, wydaj
ność 1.5 ha dziennie, stan idealny, - 4.200 zł lub zamienię. 
Węgry, tel. 071/311-48-89,0607/05-71-09 
KOMBAJN DO LNU LKV na 2 siłowniki, „na ćhódzie” , stan 
b. dobry, + dużo nowych części zapasowych, - 2.000 zł lub 
zamienię na motocykl MZ ETZ. Brzeg, tel. 077/411-23-61 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO Z 643/1,1995 r. stan 
idealny, -16.000 zł. Żagań. tel. 068/377-25-75 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL-800, 1990 r. 
boczny wykop, stan idealny, -13.500 zł. Kazimierzów 2, gm. 
Borów, woj. wrocławskie, tel. 0603/85-57-72 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1984 r. stan b. do
bry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-77-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040 stan dobry, gotowy do 
żniw • 8.800 zł, ładowacz czeski Nujn -1.900 zł, pług 3-ski
bowy - 500 zł. Dobków, gm. Świerzawa, tel. 075/713-43-87 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040,1973 r. garażowany, 
stan dobry, - 10.000 zł. Dziwiszów, tel. 075/713-71-21, 
0603/89-20-95
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1977 r. stan dobry, •
8.800 zł. Paczków, tel. 077/431-71-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,19771., SW-400 stan 
dobry, • 8.200 zł. Ziębice, tel. 0604/38-16-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r. po kapitalnym re
moncie silnika, po remoncie skrzyni biegów, nowe opony, 
nowy akumulator, • 20.000 zł. Dębno Polskie k. Rawicza, 
tel. 065/545-16-62

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r., -  15.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-25-50
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1980 r. na szerokich 
kołach, z kabiną, stan dobry, • 13.900 zł. Popęszyce, gm. 
Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1983 r., po kapitalnym re
moncie, nowa sieczkarnia, - 30.000 zł. Smarchowice Wiel
kie, tel. 077/410-21-33,0608/83-68-28 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056,1983 r. 780 mth, I wła
ściciel, garażowany, stan b. dobry, - 30.000 zł. Nowy Bud k. 
Krapkowic, tel. 077/466-82-32 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1983 r„  1300 mtg, 
silnik Andoria 120 KM, szerokie kbła, rozdrabniacz słomy, 
dużo nowych części, nowe akumulatory, garażowany, I wła
ściciel, przygotowany do żniw, • 22.000 zł. Sulików, tei. 
075/778-72-80
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO-56, 1984 r., SW-400 z 
szarpaczem słomy, przygotowany do żniw, stan b. dobry, -
33.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-96-76
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1986 r.. SW-400. ka
bina, szerokie koła, bez szarpacza, stan dobry, - 22.000 zł. 
Białogórze, gm. Zgorzelec, tel. 075/771-87-45 w godz. 20-8 
rano
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie opo
ny, kabina, garażowany, stan idealny, 430 mth, - 23.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/871-50-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, garażowany, bez kabiny i szarpacza, 
• 27.000 zł lub zamienię na C 363P, U 912, MF-255. Iwona 
Sochacka, 55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. bez kabiny i 
szarpacza, heder na sprężynach, szerokie koła, - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/50-99-68,0600/63-30-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1987 r. z kabiną i szar
paczem, garażowany, • 29.000 zł. Żary, tel. 068/^74-59-97 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1988 r. z szarpaczem 
słomy, - 28.500 zł. Przygodzice, tel. 062/739-80-99 
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-058.1988 r., -
43.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-94-10 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1989 r., - 38.000 
zł. Skalmierzyce, tel. 062/762-49-12
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1989 r., po 
remoncie silnika, w wyposażeniu rozdrabniacz słomy (3-let- 
ni) i stół do rzepaku, stan techn. dobry, - 40.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-08-29
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1990 r. z 
szarpaczem słomy, garażowany, • 60.000 zł. Żary, tel. 
068/374-59-97 i  .
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1994 r. z  siecz
karnią, stan b. dobry, • 77.000 zł. Ożarów, tel. 0603/20-76-45 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1997 r. z 
szarpaczem, - 85.000 zł. Grodków, tel. 077/415-57-00, 
0606/91-11-10
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER, 1986 r., -19.000 zł. 
Stare Bogaczowice. teL 074/845-21-18 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, heder 2.2 m, • 2.500 zł. Pa
szowice, tel. 076/870-10-61 po godz.20 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS; 1967 r., die
sel szer. 2 m, sprawny, - 4.500 zł. Przyborów, tel. 
068/388-68-11
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30, 25,1985 r. 
heder 2.6 m + sieczkarnia, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 30-25, 1986 r. 
heder 2,6 m, sieczkarnia, • 13.000 zł. Wrocław,, tel. 
0607/36-49-13
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 85,1980 r. sil
nik Perkins 6-cylindrowy 120 KM, przebieg 1830 mtg, heder 
3.9 m, kabina, sieczkarnia, wózek do hedera, komputer strat 
ziarna, stan idealny, • 41.000 zł. Kotlin, tel. 062/740-32-15 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 88, 1989 r. 
przebieg 1400 mtg, heder 4.5 m, mało używany, stan ideal
ny, - 75.000 zł. Kazimierzów 2, gm. Borów, woj. wrocław
skie, tel. 0603/85-57-72
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 108,1991 r. 
260 KM, szer. robocza 5.10 m ♦ przystawka do rzepaku, 
stan dobry, - 110.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88 po 
godz. 18
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR, Perkins szer. 
robocza 2.8 m, nowe pasy, akumulator, silnik zapasowy, -
10.000 zł. Stare Strącze, tel. 068/356-6.4-04 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR zielony, szer. 
robocza 3.2 m oraz prasa do słomy, kosiarka rotacyjna i sa
dzarka do ziemniaków, - 20.000 zł (razem). Łubniany, tel. 
077/421-51-58
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY heder 2,7m, stan 
dobry, • 9.200 zł. Kochanowice, woj. śląskie,, tel. 
034/353-36-23
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1980 r. heder
3,60 m, komfortowa kabina, szarpacz słomy, - 22.500 zł., 
tel. 076/871-87-30,0608/47-35-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1985 r. heder 3 
m oraz sieczkarnia, • 19.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99

KOMBAJN ZBOŻOWY DRONINGBORG D WOO, 1979 r. 
silnik Perkins 4-cylindrowy, po kapitalnym remoncie, przy
gotowany do żniw, heder 3,20 m, stan dobry, • 9.500 zł. So
bótka, tel. 062/733-89-13
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1970 r:, diesel czerwony, he
der 2.30 m, chłodzony powietrzem, 4-cylindrowy, stan do
bry, - 8.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-23-08 po godz. 2\ 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-900.1981 r,heder3,60 m. 
komfortowa kabina, szarjjacz-słomy, - 22.200 zł., tel. 
076/871-87-30, 0608/47-35-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66,1984 r. przeb. 100 mth, 
heder 2,6 m, -13.900 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200,1985 r. heder 3,6 m + 
sieczkarnia, - 19.900 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66, 1988 r. heder 2.6 m, -
13.900 zł. Jordanów, tel. 071/316-12-82 

O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT i stoły do 
rzepaku, prod. niemieckiej, elektr. kosa boczna, 
modele 516, 517, 524, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Jo rdanów , te l. 071/316-13-44, 0608/07-75-14 
02025651

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1976 r. he
der 6 m, sprow. z Niemiec, stan techn. dobry - 8.200 zł. Lu
bań, tel. 075/722-19-03
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1978 r., he
der 4.20 m, -11.800 zł. Łubków, gm. Warta Bolesławiecka, 
tel. 076/818-00-41

O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1980 
r. stan dobry, • 10.500 zł. Gubin, tel. 0502/29-48-96 
82001341

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, t980 r. z przy
stawką do kukurydzy, - 11.000 zł. Goszczyna, gm. Doma
niów, tel. 071/313-11-56
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1980 r. po 
remoncie kapitalnym, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0609/37-29-76 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1980 r. ni- 
biesko-biały, silnik IFA, - 8.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-97-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 316, T981 r. kabi
na z wentylacją, heder 6.7 m, - 12.500 zł. Niwica,-tel. 
068/375-35-20
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT T-512,1984 r. z roz
drabniaczem, -12.000 zł. Wieruszów, tel. 071/315-61-00 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 1985 r., -
12.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/91-16-83
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516,1986 r., Ifa, V8 
z kabiną, komputerem, heder 6,5 m na wózku, • 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/10-54-85,071/372-66*3 

O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514, 1987 
r. stan b. dobry, p ilne, - 24.000 zł. Gubin, tel. 
0502/29-48-96 82001351

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516B, 1987 r. ja
snozielony, heder 6.7 m, batonowe 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 512,1987 r., stan 
techniczny i wizualny b. dobry, -14.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51

O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514, 1989 
r. stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, - 28.000 
zł. Gubin, tel. 0600/26-28-06 82001361

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MTWE524,1990 r. 
stan techniczny b. dobry, • 43.000 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-78-63, 0601/87-47-49 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW E-514,1990 
r „  komfortowa kabina, przeb. 2100 mtg, wysyp hydraulicz
ny oraz motowidły wysuwane hydraulicznie, - 27.000 zł. 
Opole, tel. 0600/43-55-66 4
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524,1991 r. 
przeb. 1.600 mtg, stan b. dobry, odbiór z Czech • 35.000 zł 
+ 7% VAT. Strzelin, tel. 071/796-11-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1992 r., 
MDW, oryginalna sieczkarnia, komfortowa kabina z klima
tyzacją, stół do rzepaku, - 45.000 zł. Opole, tel. 
077/435-75-64 po godz. 20,0602/53-92-60 
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL : heder do rze
paku, wydłużony, z własnym hydraulicznym napędem kos 
bocznych, szer. 3 m, zaadaptowany do Bizona - 1.000. zł. 
Gliwice, tel. 032/232-91-53
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 431,1976 r., 6-cy
lindrowy heder 3.20 m, 5 wytrząsaczy, rozdrabniacz słomy, 
stan b. dobry, - 14.000 zł. Mączniki, tel. 062/731-21-25, 
0501/46-40-61
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 930 kabina, szarpacz 
słomy, heder 2,70 m, - 14.000 zł., tel. 076/871-87-30, 
0608/47-35-53
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1980 r. heder 2.8 m 
oraz sieczkarnia, -10.500 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON. diesel stan 
b. dobry, kosa 2 m, - 10.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po 20
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1981 r. 
silnik Perkins, szer. 3 m oraz szarpacz słomy, - 13.000 zł. 
Koźmin Wlkp., tel. 0603/43-10-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1984 r. 
heder 3 m oraz sieczkarnia, -.19.900 zł. Borów, tel. 
0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND, 1984 r. sieczkar
nia, kabina, komputer, pełna hydraulika, silnik Mercedesa 
turbo, • 22.000 zł. Polkowice, teł. 076/847-96-20 po gódz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA czerwony, stan dobry. -
3.200 zł. Łubniany, tel. 077/421 -53-28 

O  KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW GRIMMEz soitow- 
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

KOMBAJNY ZBOŻOWE BIZON SUPER 2 szt.. z kabiną i z 
sieczkarnią, gotowe do pracy, cena 15.000 i 17.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/751-50-38,0608/08-22-45 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, nowy typ, 
nowe zębatki, taśmy prawie nowe, - 2.100 zł, Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-48-77
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW,. 1986 r. niebieska, 2-rzę-
dowa, - 2.100 zł. Żórawina, tel. 071/311-49-92
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1987 r. elewatorowa, b.
mało używana, prawie nowa, - 2.500 zł. Ścinawa, tel.
076/843-57-80, 0604/83-14-71
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1989 r. elewatorowa, stan
dobry, • 1.900 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel.
068/388-92-22,0603/83-55-66
KOSIARKA DO ROWÓW, POBOCZY I SKARP ZETOR
8011, 1980 r. z wysięgnikiem, - 20.000 zł. Świdnica, tel.
074/852-17-28
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 ,OSA\ listwowa, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, dodatkowo części, • 350 zł. Jaroszówka, 
tel. 0605/45-57-09,076/818-14-80 
KOSIARKA DO TRAWY Silnik Tecumseh, el. regulator szer. 
koszenias 50 cm, 4-suw, kosz z regulacją wysokości i na
pędem, - 500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-41-37, 
0605/74-60-12
KOSIARKA DO TRAWY NOVOTRACK .traktorek*. 12 KM. 
szer. koszenia 1 m. 2 noże, • 2.200 zł. Legnica, tel. 
0501/76-82-93

[ NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH ] 
* PĘKNIĘCIA PŁASZCZY WODNYCH * DZIURY * 

Wrocław, tal. 071/372-69-18,0-601 859 884, udzielainy gwarancji

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 76 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.06.2001



KOSIARKA DO TRAWY traktorek, 12,5 KM, czerwony, pro
fil 2-cylindrowy silnik, podwójny kosz, stan b. dobry, - 3.500 
zl. Leszno, tel. 065/533-84-71,0605/23-94-97 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 2-suw .Sabo', - 800 
zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA .Klasse^,"- 250.zł. 
Owiesno, tel. .074/837-58-95
KOSIARKA DO TRAWY SPAtlNOWA .Sabo*, - 350 zł. Owie
sno, tel. 074/837-58-95
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, sprawna - 250 Zł. Wro
cław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, moc 1,15 kW, -110 zł. 
Wrocław, tel. 342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, listwowa, z napędem, -
750 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20

KOSIARKA POKOSOWA E-302 + 3 przystawki, sprawna, -
3.500 zł. Jawor, tel. 076/872-82-47

KOSIARKA POKOSOWA E-303,1990 r. z przyrządem do
rzepaku, - 10.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/419-56-80,
0604/24-63-76

KOSIARKA ROTACYJNA MĘSKO prod. polskiej, stan ide
alny, z wałkiem, -1.800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
KOSIARKA ROTACYJNA. 1986 r.+  zgarniarka .Pająk*, stan 
dobry. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22, 0603/83-55-66 

KOSIARKA SAMOJEZDNA SPALINOWA marki Fiat, stan 
idealny, - 350 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 , 

KULTYWATOR z wałkiem - 550 zł, pług 3-sRiboWy - 300 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-32-79 

KULTYWATOR GRUBER 2 metry z wałem, - 2.700 zł. Nysa, 
tel. 077/431-22-21,077/433-25-79 wieczorem 
KULTYWATOR z wałkiem, po remoncie, szer. robocza 2.2 
m, -1.200 zł. Sidzina, tel. 077/431-82-89 
KULTYWATOR nowy, 2 m - 350 zł. Z łotoryja, tel. 
076/878-59-52

KUPIĘ BRONY ciężkie, .20*. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ-4K-14 do remontu lub 
na części + części. Wrocław, tel. 071/398-81-80 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 w rozliczeniu VW Passat, 
rok prod. 1990, poj. 1900 ccm, diesel, wartość 16.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-73-41 wieczorem 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 lub C-360 3P, Massey-Fer- 
guson 255, ładowacz Cyklop, Troll, UNHZ-500, prasę Z-224, 
rozrzutnik obornika, orkan II. Oława, tel. 071/313-88-87 

KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-328, C-360 może być 
do remontu. Zgorzelec, tel. 075/778-93-02 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, MASSEY - FERGUSON 
255 stan dobry. Zelów, woj. łódzkie, tel. 044/634-28-96, 
0602/75-73-18
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P T-25, U-912, U-914. Lu
bin, tel. 076/842-70-11 po godz. 16 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, 330, 328, 3P T-25 może 
być uszkodz. lub niekompl. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360,385 w rozliczeniu Star 200, 
skrzyniowy. Kolsko, tel. 068/352-41 -68 

KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-363 P, C-330, MF-255, U-912 
U-914, Zetor 7211,5211, lub z przednim napędem. Radom, 
tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912, U-914, U-924. Strzelin, tel. 
071/392-34-37

KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR, 120 KM przedni napęd. Nowogro
dziec, tel. 075/736-77-93
KUPIĘ DMUCHAWĘ DO SIANA I ZBOŻA małą, kpi. z silni
kiem. Prudnik, tel. 077/436-87-87 
KUPIĘ KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, BOLKO 
oraz kopaczkę elewatorową, prasę Z-224. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY i do kukurydzy, w rozlicze
niu samochód BMW 320,1966 r„  38.000 zł. Słubice, tel. 
095/759-31-75
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD lub SU
PER, z szarpaczem. Osiek, tel. 071/301-54-37 
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1984/86 
r. z sieczkarnią - do 13.000 zł. Strzegom, tel. 0604/33-06-48 
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY samojezdną, traktorek, szer. 
koszenia 0.8-1 m, z koszem, do 2000 zł. D. Kasprzak, 69-100 
Rybodce 17, gm. Słubice
KUPIĘ KULTYWATOR 2,2 m. Lubin, tel. 0606/80-89-10 

KUPIĘ MIESZALNIK PASZ 500 kg, do 800 zł. Pakosław, 
tel. 065/547-82-50
KUPIĘ PŁUG GRUBER obrotowy, 4-skibowy, o szer. 3 m, 
wał Cambella. Gliwice, tel. 032/232-91-53 
KUPIĘ "ŻMIJKĘ" DO ZBOŻA. Strzelin, tel. 071/392-34-37 
ŁADOWACZ .widłak”, zawieszany, do ciągnika, • 1.200 zł. 
Munisko, tel. 043/841-96-87
ŁADOWACZ CYKLOP stan b. dobry, prod. polskiej, - 4.500 
zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-74-48 
ŁADOWACZ CYKLOP UNH 250 zamontowany na Starze 
28, - 4.500 zł. Lądek Zdrój, te l. 074/814-82-32, 
074/814-80-85 do godz. 15
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. techn. sprawny, - 5.000 zł. 
Pustków Wilcz., tel. 0601/96-21-05 

ŁADOWACZ SAM ciągnik rolniczy, 65 KM, szerokie zasto
sowanie w gospodarstwie i na budowie, • 3.600 zł. Głogów, 
tel. 076/833-16-26
ŁADOWACZ TUR 1 do C-330, kompU stan b. dobry, -1,800 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16^35 
ŁADOWACZ TUR 2 do ciągnika C-360 -1.800 zł, TUR 5 do 
ciągnika U-385, U1614 - 6.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-95-17 

ŁADOWACZ TUR 2,1991 r. łyżka + widły, - 1.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-46-50
ŁADOWACZ UNHZ 500,1979 r. prod. czeskiej, stan techn. 
dobry, - 3.000 zł. Przybysławice, gm.-Raszków, tel. 
062/734-39-54
ŁADOWACZ WIR 08,1989 r. do rozładowywania wagonów
1 załadunku, odpowiednik UNHZ 750, kabina podnoszona,
2 łyżki o poj. 0.3 i 0.5 m 3,4 łapy, 2 pompy, prod. czeskiej, -
5.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-72-22 
MASZYNY ROLNICZE:, 1982 r. kombajn Bizon Z 056, z 
przystawką do kukurydzy lub osobno - 27.000 zł, kosiarka 
pokosowa do trawy Fortschritt E 301, - 5.500 zł. Blizanów, 
tel. 075/751-08-57
MASZYNY ROLNICZE : CIĄGNIK WLADIMIREC T-25 A2. 
1980 r., 1460 ccm, stan b. dobry; wóz konny, zaczepiany do 
ciągnika, gumowe koła, stan dobry; kultywator, zawieszany, 
szer. robocza 2.30 m; pług 2-skibowy; obsypnik do Ziemnia
ków, • 6.900 zł. Raciborowice, tei. 076/818-97-73 
MASZYNY ROLNICZE : KOSIARKA DO TRAWY wysokiej, 
spalinowa, silnik 10 KW, nóż 60 cm, - 820 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-54-37
MASZYNY ROLNICZE: KOSIARKA ROTACYJNA skład, hy
draulicznie - 1200 zł, ciągnik ogrodniczy prod. czeskiej z 
przyczepką i kosiarką listwową - 2500 zł. Lipa, gm. Bolków, 
tel. 0608/89-51-46
MŁOCARNIA drewniana, z ok. 1930 r., prod. niemieckiej, 
napędzana pasem, w ciągłej eksploatacji. -  5.500 zł. Mirsk, 
tel. 0608/35-52-16. woj. jeleniogórskie 

O  MYJKI DO ZIEMNIAKÓW I INNYCH WARZYW. 
Nowa Sól, tel. 0601/75-86-64, 068/356-11-73 po 
godz. 20 87026631

OBCINARKA DO CEBULI mało używana, 8 wałków, na ło
żyskach, napędzana wałkiem przekaźnikowym, stan b. do
bry, - 2.800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-38

OBCINARKA DO CEBULI, 1999 r. + sortownik, - 8.000 zł. 
Stary śleszów, gm. Żórawina, tel. 071/311-45-75 
OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW solidny - 350 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-59-52
OPRYSKIWACZ prod. holenderskiej, szer. robocza 18-21 
m. poj. zbiornika 800 I, mieszalnik środków chemicznych, 
stan b. dobry, - 2.300 zł. Proszków, tel. 0717317-43-56, 
0600/87-65-39.,
OPRYSKIWACZ PLECAKOWY 40 lt - 800 zł. Św. Katarzy
na, tel, 071/311-65-07
OPRYSKIWACZ PLECAKOWY sadowniczy, spalinoWy, -150 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-19-10 
OPRYSKIWACZ, 1977 r. 3001, stan dobry, - 350 zł. Popę
szyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22, 
0603/83-55-66

OPRYSKIWACZ KWAZAR ogrodniczy, o poj. 121, -150 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-22-97 

OPRYSKIWACZ PILMET zbiornik, poj. 1000 I, plastikowy, 
bez otworów, - 350 zł. Witoszów Dolny, gm. Świdnica, tel. 
074/853-80-54
ORKAN II do zielonek i słomy, stan idealny, - 3.300 zl. Beni
ce, gm. Krotoszyn, tel. 062/721-25-33 po godz. 18 
PARNIK ELEKTRYCZNY (podgrzewacz wody), 220 V, poj. 
80 I, moc 1600 W, stan b. dobry, - 250 zl. Legnica, tel. 
076/856-01-63 wieczorem, 076/862-01-72 do godz.14 
PARNIK ELEKTRYCZNY H040/010, 220 V, 1400 W, 100 I. 
mało używany, -100 zł. Nysa, tel. 0605/29-58-36 
PASZOCIĄG LINOWY kompletny, -10.000 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-91-05
PŁUG 2-skibowy - 250 zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-52 
PŁUG ATLAS, 1991 r. stan b. dobry, - 4.500 zł. Mikołajowi- 
ce, tel. 076/858-20-77
PŁUG EBERHARD 3-skibowy, obrotowy, - 2.700 zł. Nysa,
tel. 077/431-22-21, 077/433-25-79 wieczorem

PŁUG FORTSCHRITT B-200 5-skibowy, stan dobry, - 2.000
zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03

PŁUG GRUDZIĄDZ czerwony, 5-skibowy, nowy, - 3.000 zł.
Dzierżoniów, tel. 074/830-27-63
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, nowy typ, 5-skibowy,
-1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy, nowy typ •
700 zł i 5-skibowy - 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy, - 900 zł. Ocice, tel. 
075/736-11-72
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, do głębokiej orki, -1.100 zł. 
Stoszowice, tel. 074/818-12-73 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, stan b. dobry, - 800 zł. Szpro
tawa, tel, 068/376-67-21,0604/72-56-29 
PODAJNIK DO ZBOŻA dł. 4 m, -1.050 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
PRASA DO SŁOMY CLAAS, 1995 r. wysokiego zgniotu, -.
6.500 zł. Lubin, tel. 076/749-30-79 
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 85,1986 r., 14.500 
zł i Claas Rollant 34 • 16.500 zł, 2 szt., zwijające, stan b. 
dobry. Nowogrodziec, tel. 075/731-63-14 

PRASA DO SŁOMY CLASS ROLAND rolująca, stan b. do
bry, -15.000 zł. Kalisz, tel. 062/734-21-64,0608/19-61-39 
PRASA DO SŁOMY FAHR RIVALE 20 czerwona, stan techn. 
b. dobry, po remoncie głównym, mało używana, • 5.500 zł 
lub zamienię na konie., tel. 0603/99-92-49 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K 442 stan tech. b. do
bry, - 4.200 zł. Olbrachcice, tel. 077/436-57-24 
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL, - 45.000 zi. Przed
borów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 

PRASA DO SŁOMY NEW HOLLAND 2000r., z kompute
rem, owija siatką - 50.000 zł, prasa zwijająca Z230, z 89r., 
sprawna - 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRASA DO SŁOMY Z-224,1981 r. stan dobry, - 7.000 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-87-99
PRASA DO SŁOMY Z-224,1981 r. prod. polskiej, garażo
wana, I właściciel, techn. sprawna, stan b. dobry, -  6.500 zł. 
Drożków, tel. 068/374-04-94
PRASA DO SŁOMY Z-224.1988 r. z przeciwwagą, • 7.700
zł. Głogów, tel. 076/831-56-75
PRASA DO SŁOMY Z-224/1, -10.000 zł. Skalmierzyce, tel.
062/762-49-12
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca - 3.500 zł lub zamienię 
na prasę wysokiego zgniotu, możliwa dopłata. Wałbrzych, 
tel.. 074/847-35-60.0503/68-99-94 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, przystosowana do 
ciągnika, - 450 zł. Borów, tel. 071/393-31-69 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA CLAAS karuzelowa, -1.100 
zł. Nysa, tel. 0608/80-44^97
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, konna lub do cią
gnika. - 400 zł. Oława, tel. 071/303-39-66 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA konna, -120 zł. Oława, tel. 
071/303-39-66
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 2-bębhowa, szer. 2,7 m, -
1.200 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 

PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, -1.000 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa - 400 zł, 
beczka ocynkowana, poj. 2200I -  450 zł. Bolków, tel. 
0604/15-54-31
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA taśmowa, prod. cze
skiej, -1.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-46 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa. -1.100 
zł. Oława, tel. 071/303-39-66
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, po re
moncie kapitalnym, -1.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-35-44 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA CLASS, - 3.500 zł. Nysa, 
tel. 077/431-22-21,077/433-25-79 wieczorem 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. niemieckiej, na ko
łach 15*, stan b. dobry, - 4.700 zł. Nysa, tel. 0606/55-77-24 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 050 stan b. dobry, -
3.000 zł. Zimna Brzeźnica, gm. Niegosławice, tel. 
068/378-11-26
PRZYCZEPASAMOZBIERAJĄCAT-050/1,1988 r. stan ide
alny. do siana i słomy, garażowana, I właściciel, mało uży^ 
wana, - 4.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-02-78 wieczorem 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY GERINHOF, 1989 r. do 
kombajnu Bizon, z systemem rozdrabniającym, - 25.000 zł. 
Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY CLASS, 1996 r. 6-rzędo- 
wa, hydraulicznie rozkładana, - 8.000 zł. Goczałków, tel. 
074/855-92-48
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T-088, - 3.800 
zł. Jawor, tel. 076/872-82-47
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, burty i podłoga po wy
mianie, - 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy z zastawami do kiszo
nek - 4000 zł, prod. 86 r., wybierak kiszonek - 2000 zł, siew- 
nik do buraków Gama • 2000 zł, heder do zbioru kukurydzy 
do sieczkami Fortschritt E281. Kobierno, tel. 062/721-23-46 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, po remoncie kapital
nym • 2.500 zł; rozrzutnik obornika. 2-osiowy, stan dobry -
2.000 zł; kosiarka, stan dobry - 1.200 zł; rozsiewacz nawo
zów, lejowy - 400 zł oraz śrutownik bijakowy, • 1.000 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/818-13-67
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1986 r., 50 tys. km ład. 
6t, nowe opony, stan dobry • 2.700 zł. Drożków, tel. 
068/374-04-94
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowe, ceny od 
1100-1500 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36,0606/26-95-46

ROZSIEWACZ NAWOZÓW VłKON szer, 12 m. 2 sztuki o 
poj. 400 i 700 kg, - 2.200 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-21-32
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LB-600 zawieszany, rozsiew 
10-16 m, stan b. dobry, - 2.050 zł. Legnica, tel. 076/858-22-79 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .KOS* dostosowany do ciągni
ka, stan techniczny idealny, - 800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-28
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerZowy, 600 li
trów, - 1.400 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21, 077/433-25-79 
wieczorem
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 300-600I -
1.000-1.300 zł, roztrząsarka do siana, prod. niemieckiej -
1.000 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21,0605/21-95-23 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 800 kg, ^-talerzo
wy, stan b. dobry, -1.400 zł. Nysa, tel. 0606/55-77-24 

ROZSIEWACZ NAWOZÓW nowy, ocynkowany, -1.100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-22-97

ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 kg, rozrzut 12 
m. stan b. dobry, • 2.000 zł. Wądroże W ielkie, tel. 
076/887-43-35,0605/04-25-55 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, 1980 r. RCW-3 i RCW-5, do nie
wielkiego remontu, stan dobry, • 1.200 zł. Popęszyce, gm. 
Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3,1983 r. stan b. dobry, -
1.500 zł. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-92-22,0603/83-55-66 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA, 1989 r. taśma łańcu
chowa, hydrauliczny napęd talerzy, ład. 3.51, stan b. dobry,
- 3.000 zł. Jawor, tel. 076/870-84-11

ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po naprawie, 
nowa taśma, • 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZSIEWACZE NAWOZÓW poj. od 300 do 750 litrów, cena 
od  650 do 1.500 zł. Przedborów. tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW, 1984 r. produkcji czeskiej, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/29-18-63 
SCHŁADZARKA DO MLEKA, - 1.600 zt. Głogów, tel. 
076/834-26-42
SCHŁADZARKA DO MLEKA od 200 I do 2000 I •
2.000-8.000 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0501/24-22-68 
SCHŁADZARKA DO MLEKA od 100-3001, stan b. dobry, 
dowóz, transport, cena od 1.400 zł. Opole, tel. 077/437-63-38 
SCHŁADZARKA DO MLEKA prod. niemieckiej, poj. 6001, 
elektroniczny wyświetlacz temperatury, • 3.100 zł. Wiązów, 
tel. 071/393-11-82
SCHŁADZARKI DO MLEKA poj. od 200 do 800 litrów, cena 
od 1.700 do 3.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E281C 3 szt., z 84 i 88r., 
sprowadzone z Niemiec, stan b. dobry, ceny od 7.000-12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA połowa, zaczepiana, z dwoma przyrządami,
- 2.500 zł. Bralin, tel. 062/781-23-32 
SIECZKARNIA. - 300 zł. Lubin, tel. 076/846-56-96 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 C samobieżna, stan 
bardzo dobry, - 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-73-18 po 
godz. 20
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY prod. niemieckiej, 1-rzę- 
dowa, - 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36, 
0606/26-95-46
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, - 1.800 zł. 
Nysa, tel. 077/431-22-21,077/433-25-79 wieczorem 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY jednorzędowa, prod. za
chodniej, stan b. dobry, -1.400 zł. Nysa, tel. 0608/80-44-97 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY firm Mengele. Pottinger, 
John Deere, cena od 2.000 do 2.300 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99,0608/83-18-71 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY I ZIELONEK FORT
SCHRITT E 281E b. mało używana, stan b. dobry, -18.000 
zł. Głogów, tel. 076/831-56-75 
SIEWNIK lejkowy, + wałek, • 400 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-12-73
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA, -1.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 0603/43-10-95
SIEWNIK DO KUKURYDZY EBERHARD, - 2.300 zł. Nysa, 
tel. 077/431-22-21,077/433-25-79 wieczorem 
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW MONOSEM 6-rzę- 
dowy, z wysiewaczem nawozu, nie używany, • 25.000 zł. Ro
goźnica, tel. 074/855-92-48
SIEWNIK ZBOŻOWY prod. niemieckiej, szer. robocza 2.5 
m, z możliwością podłączenia agregatu uprawowego, leje 
plastikowe - 2.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36, 
0606/26-95^46
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 3,2 m, stan 
dobry, • 5.000 zł. Lasowice, tel. 076/843-66-22 ■; 
SIEWNIK ZBOŻOWY konny, przerobiony na ciągnikowy, 
szerokość 2 m. ilość wysiewu regulowana przekładnią zę
batą, drobno- i gruboziarniste zboże, • 800 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-09-28
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, -1.100 zł. Ocice, tel. 
075/736-11-72
S|EWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. rob. 4.5 m, - 2.700 zł 
lub zamienię na zboże w tej cenie. Stoszowice, tel. 
074/818-12-73
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN stan dobry, • 300 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-67-21.0604/72-56-29 - 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR-5 szer. robocza 4 m. z za- 
prawiarką, - 4.000 zł. Ścinawa Nyska, woj. opolskie, tel. 
0600/51-75-19
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1986 r. szer. 270 cm, -
1.900 z ł. .. gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-63 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1986 r. techn. sprawny, 
na małych kołach, - 1.400 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-12-06
STOŁY DO RZEPAKU różne wymiary, z kosami pionowymi
- 2.000-5.000 zł., tel. 076/871-87-30.0608/47-35-53 
SUSZARNIA DO KUKURYDZY, - 2.500 zł. Borek Strzeliń- 
ski, tel. 071/393-05-60
SUSZARNIA DO KUKURYDZY bębnowa, prod. holender
skiej, na olej opałowy, - 50.000 zł. Goczałków, tel. 
074/855-92-48 .
SUSZARNIA DO KUKURYDZY oraz zboża> daszkowa, z ko
szem zasypowym, piec na miał, podajnik pochyły, - 8.000 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-96 

ŚCINACZ DO TRAWY, - 1.900 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99, 0608/83-18-71 
ŚRUTOWNIK na walce, • 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK. -150  zł. Lubin, tel. 076/844-73-11 wieczo
rem
ŚRUTOWNIK uniwersalny, używany 4 mies, -1.100 zł. Owie
sno, tel. 074/837-58-95.
ŚRUTOWNIK tarczowy, 7.5 kW, - 1.000 zł. Podlesie, gm. 
Niemcza, tel. 0607/10-73-15
ŚRUTOWNIK bijakowy, silnik 11 kW, mało używany, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 071/310-61-73 
ŚRUTOWNIK JAK bijakowy. nowy, silnik 11 kW, -1.100 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-92-92 
ŚRUTOWNIK - MIESZALNIK 850 kg, - 3.690 zł. Przedbo
rów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
WAGA INWENTARZOWA do 1000 kg, - 900 zł. Siechnice, 
tel. 071/311-56-75
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. siedmorzędowy, za
czepiany do ciągnika, stan b. dobry, - 1.500 zi. Nieciszów, 
gm. Oleśnica, tel. 399-04-61

WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji, • 1.000
zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-55
WÓZ KONNY na gumowych kołach, z zaczepem do silnika
rolniczego, -170 zł. Legnica, tel. 076/866-48-85
WÓZ KONNY przystosowany do ciągnika, - 400 Zł. Lubin,
tel. 076/846-56-96
WYCINACZ DO KISZONEK stan b. dobry, -1.900 zł. Pacz
ków, tel. 0608/80-44-97
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS U 912,1984 r. stan dobry - na 
mniejszy. Jawor, tel. 0607/11-78-28 
ZAMIENIĘ PŁUG ATLA§ 4-skibowy, zabezpieczenie hydrau
liczne, na rozrzutnik obornika Fortschritt, tandem. Wrocław, 
tel. 0600/63-30-62
ZAMIENIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 ciągany, 5 m, 
na siewnik zbożowy Poznaniak, zawieszany. Wrocław, tel. 
0600/63-30-62
ZBIORNIK NA MLEKO o poj. 450 I, 2-letni, - 4.500 zi lub 
zamienię na większy. Kobylin, tel. 065/548-21 -94

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

AGREGAT UPRAWOWY: belka U-902, hydraulicznie skła
dana • 1.200 zł, belka z kultywatorami, rozkładana, szer. ro
bocza 5.4 m - 3.000 zł, przystawka do kukurydzy FKA-451 
M, prod. węgierskiej -12.000 zi. Ścinawa Nyska, woj. opol
skie, tel. 0600/51-75-19
CIĄGNIK : kabina, • 1.300 zł. Koźmin WLKp., tel. 
062/721-60-93
CIĄGNIK; opony 750-20 (nowa), 650-16C, 750-20,650-20, 
825-20, 14.9-34 • 50-100 zł. Żagań, tel. 068/478-29-40, 
068/477-56-63,0602/19-79-03 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ typ budowlany; silnik, kpi. w czę
ściach, nowe wtryskiwacze, głowica po remoncie -1.200 zł. 
Głogów, tel. 076/833-16-26

CIĄGNIK BIAŁORUŚ : silnik, • 600 zł. Świdnica, tel. 
074/853-49-74,0604/80-28-42 
CIĄGNIK FORTSCHRITT; skrzynia biegów, -1.000 zł. Zim
na Brzeźnica, gm. Niegosławice, tel. 068/378-11-26 

CIĄGNIK IMT : kupię różne części lub cały ciągnik. Zelów, 
woj. łódzkie, tel. 044/634-28-96,0602/75-73-18

KOSY BOCZNE, STOŁY DO RZEPAKU 
do BIZONA - 2056, 2058, REKORD 

p r o d u k c j a  -  m o n t a ż  -  s e r w i s
Smarchowice Małe 33 

_________tel. 077/410-30-92 opoi2383

CIĄGNIK MTZ 82 : przedni napęd kompl., stan b. dobry, -
1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ 4K-4 prod. czeskiej, napęd na
4 koła, skrzynia biegów, most kpi., zwolnice, - 900 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-83
CIĄGNIK SAM silnik ANDORIA HC-231, S-15 KM. Kępno.
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK SAM : silnik S 320 diesel Andrychów, most skró
cony, skrzynia biegów Star, przód 40/11 oraz inne części do 
zmontowania ciągnika, -1.750 zł. Raków, gm. Oborniki Śl.. 
tel. 071/310-81-88
CIĄGNIK URSUS C-328, diesel: silnik, po remoncie kapi
talnym, na dotarciu. Oława, tel. 071/303-39-66 
CIĄGNIK URSUS C-330: kabina, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-16-35
CIĄGNIK URSUS C-330 : koła do uprawy międzyrzędzi, - 
500 zł. Głogów, tel. 076/831-56-75 
CIĄGNIK URSUS C-360 kupię: opony tylne, 5 sztuk, w  do
brym stanie. Głogów, tel. 076/831-56-75 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina starego typu, - 200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
CIĄGNIK URSUS C-360 silnik, blok, skrzynia biegów, zwol
nice, most, kolumna kierów., koła, obciążniki, blachy, pod
nośnik, oś przednia, pochwy, zaczepy, obudowa skrzyni i 
inne. Kępno, tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabiny, nowe, z błotnikami, z do
stawą do klienta, • 1.850 zł. Koźmin Wlkp., gm. Krotoszyn, 
tel. 0601/82-22-86
CIĄGNIK URSUS C-360 kupię gwiazdy do kół, do między-
żerdzi. Paczków, tel. 077/431-71-21

CIĄGNIK URSUS C-360: oś przednia kpi., nowa -1.000 zł,
kolumna kierownicza, nowa - 400 zł. Strzegom, tel.
0603/96-16-05
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina - 250 zł, chłodnica wody - 
100 zł. Wołów. tel. 071/389-01-06 
CIĄGNIK URSUS C-360.1980 r. po remoncie silnika, skrzy
ni, kolumny, nowy zbiornik, most tylny, zwolnice, koła przed
nie, siedzenie i inne, • 2.200 zł. Popęszyce, gm. Nowe Mia
steczko. tel: 068/388-92-22,0603/83-55-66 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P : silnik, koła 10x15, 4 sztuki, 
nowe, - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/843-57-80.0604/83-14-71 
CIĄGNIK URSUS C-385 blok silnika, nowy. Kępno. tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385, ZETOR 8011: wał korbowy (I szlif) 
z panewkami, przedni podnośnik TUZ z wałkiem przekaźni
kowym. Rawicz, tel. 065/546-95-17 
CIĄGNIK URSUS C-45 kupię części: przednia oś, rozrusz
nik, tłok, świeca, ukł. hamulcowy, zaczep, sprzęgło. Ząbko
wice śląskie, teł. 074/818-19-02 
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25 blok silnika + części. Kępno, 
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1970 r. części do skrzyni bie
gów, podnośnik, wkłady panewkowe (nowe) i inne. Kobyla 
Góra, tel. 062/731-74-29
CIĄGNIKI różne marki: kabiny, - 1.300 Zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-60-93

O  CIĄGNIKI FORTSCHRITT, IFA kombajny, sprze
daż części zamiennych, serwis na miejscu. Bie
lany Wr., ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81012281

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIK, KOMBAJN : s iln i
ki, po naprawie głównej, na wymianę łub bez. 
Skup s iln ików  używanych., te l. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81012301

KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALłS: 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 łub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY różne marki: kabiny, - 2.500 zł. Koź
min Wlkp., tel. 062/721-60-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : części silnika SW-400 + ze
staw naprawczy, - 900 zł. Bralin, tel. 062/781-28-63 - 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: heder 3 m, z podbierakiem, 
- 850 zł. Kałków, gm. Otmuchów, tel. 077/435-69-12 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kabiny. • 2.500 zł. Koźmin 
WLKp.. tel. 062/721-60-93

I  CZĘŚCI 00 CIĄGNIKOWI 
T-25, MTZ-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130

KOPAREK BIAŁORUŚ IOSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

LESZNO, ul. KRÓLOWEJ JADWIG110 
TEL. 065/529-94-16 opmokb 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO-40 : klepisko, stan do
bry, - 200 zl. Mikolajowice, tel. 076/856-20-77 

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 40 : różne części, używane. 
Miroslawice, tel. 071/346-13-36,0601/85-44-35 -
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : pompa wtryskowa (turbo i 
.zwykła", nowa) - 500 zł, filtr powietrza (nowy) -100 zł, blok 
silnika, głowica, koła zębate, wałki do skrzyni biegów, półoś 
do układu jezdnego, inne. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano 
i wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON kupię: przystawkę do rze
paku. Wołów, tel. 071/389-74-59 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : silnik SW-400, po remon
cie kapitalnym, z gwarancją. Zielona Góra, tel. 
068/327-18-09 j
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kosa boczna, hydraulicz
na, kompletna, - 2.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-09-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1977 r . : silnik SW-400, sita, 
rozsiewacz, rozdzielacze, wysączacze, chłodnica, regula
tor obrotów, koła (przednie i tylne),.- 4.900 zł. Popęszyce, 
gm. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-92-22,0603/83-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : heder, stan do
bry, - 3.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD ZO-58:2  podajni
ki pochyłe, stan dobry, - 1.000 zł IszL  Mikolajowice, tel. 
076/858-20-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD kuplę: rozdzielacz, 
łańcuch kłosowy i ziarnowy. Węgry, tel. 071/311-48-89, 
0607/05-71-09
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-050, Z-056. 
2001 r . : kabiny, nowe, 10 szt., z dostawą do klienta, - 3.200 
zl. Koźmin Wlkp., gm. Krotoszyn, teł. 0601/82-22-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT: kosy, wytrząsacze 
i inne nowe i używane. Lubin, tel. 076/842-53-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E516, E517: kosy, 
nowe i inne części. Lubin, tel. 0604/31-96-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 255:2  tylne 
felgi z oponami (napompowane), wym. 12-4-32, • 1.050 zł. 
Przezdrowice, tel. 071/316-30-49 
KUPIĘ KULTYWATOR GRUBER podorywkowy, szer. 3 m - 
w cenie do 4000 zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
ŁADOWACZ CYKLOP : łyżka nowa, oryginalna, - 200 zł. 
Ziębice, tel. 074/816-09-64

OPONA ROLNICZA 4 sztuki. 1Ó.0/75-15.03, nowe - 150 
zł/szt. Legnica, tel. 076/722-85-24 po godz. 16 
OPONY 16.9 x 28,16.9 x 34,12.5 x 20,12.5x 18,14.5 x 20, 
1300 x 20,1200 x 18,10 x 20,16 x 20,14.9 x 28 - od 100 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-38-04

OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-731-16 
OPRYSKIWACZ : pompa z wałkiem, • 300 zł lub zamienię 
na zboże paszowe. Jawor, tel. 076/887-44-11 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K-442: różne. Rozdra
żew, te l 062/722-11-80,0605/37-55-05 

ROZRZUTNIK OBORNIKA : wałek - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98

AR TYKU ŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

GRYKA ok. 5 ton, w okolice Bolesławca, - 60 zł. ., tel. 
0600/72-06-72
JAJA świeże, możliwy transport, cena od 0.20 zł/szt. Ochla,
tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99
JĘCZMIEŃ 2300 kg - 40 zł/metr. Brzeg Dolny, tel.
071/319-54-06,0600/32-03-57
JĘCZMIEŃ OZIMY 101- 54 zł/m. Jawor, tel. 076/872-82-47
KUKURYDZA 101 - 580 zł/t. Głuchów Górny, gm. Trzebnica,
tel. 071/312-75-76
KUKURYDZA paszowa, 50 t  • 550 zł/t. Prusice, teł. 
071/312-51-15

KUKURYDZA cena - 550 zł/t. Syców. tel. 062/786-98-10 
KUPIĘ AGREST porzeczki (czarne i czerwone), aronię, jeży
ny, jagody, wiśnie, śliwki, głóg, jarzębinę, róże, .spad / jabł
kowe, kwiat lipy. Golczewo, tel. 0606/38-57-12 
ORZECHY WŁOSKIE łuskane - 10 zł/kg. Wrocław, tel. 
0602/63-65-21
OWIES • 520 zł/t. Głogówek, tel. 077/437-66-65 po godz. 21 
OWIES 5 t - 450 zł/t. Głuchów Górny, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-75-76
OWIES 3-41, cena - 500 zł/t. Jelenia Góra, tel. 075/751-50-38, 
0608/08-22-45
PSZENICA ok. 8 1, cena 550 zł/t. Budziwojów, gm. Chojnów, 
tel. 076/819-19-46
PSZENICA 150 t - 600 zł/t. Gierałtowiec, gm. Złotoryja, tel. 
0501/48-86-30
PSZENICA - 600 zł/t. Głogówek, tei. 077/437-66-65 po 
godz. 21
PSZENICA 251 - 580 zł/t. Głuchów Górny, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-75-76

PSZENICA 60 t - 600 zł/t. Legnica, tel. 076/858-22-79. 
0608/50-18-78
PSZENICA Kobra, 40 1 - 590 zł/t. Osetno, tel. 065/543-35-93 
PSZENICA ROMA CLUT 65 ton - 570 zł/tona. Wielowieś, tel. 
076/843-27-04
PSZENICA konsumpcyjna - 570 zł/t. Zagrodno, tel. 
076/877-34-50
PSZENICA JARA oraz ozima, wysokoglutenowa, cena - 60 
zł/kwintal. Gęsice.gm. Domaniów, tel. 071/302-73-46 . 
PSZENICA KONSUMPCYJNA 70 t  - 61 zł/q. Jawor, tel. 
076/872-82-47

PSZENICA OZIMA 40t - 600 zł/t. Wrocław, teł. 071/789-46-95. 
311-40-95, 0602/49-54-29 .
PSZENICA PASZOWA 6 t  - 550 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65 po godz. 16
SIANO luzem - 50 zł/t. Gola, gm. Prusice, tel. 071/312-60-75 
SIEMIĘ LNIANE cena zależnie od jakości - od 80 gr do 2 
zł/kg. Młyńsko, gm. Gryfów śląski, tel. 075/781-33-60 
WYSŁODKI SUCHE brykietowane, duża ilość - 350 zł/t. Brzeg 
Opolski, tel. 077/419-56-80,0604/24-63-76 
ŻYTO - 450 zł/t. Lubań Śląski, tel. 0602/12-78-40
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✓ GRYKI
✓ ZBÓŻ PASZOWYCH

Umożliwiamy rozliczenie nawozami 
lub środkami ochrony roślin.

Lwówek Śląski, ul. A. Struga 2 
tel. 075/782-55-03, 782-55-04, 

782-22-32, 0-502 66 11 46, 0-502 66 11 27

OGRODNICTWO
CZARNOZ1EM 12 t • 170 zł. 22 t - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/364-51-26
FIGURY OGRODOWE fontanny, gazony, kolumny, tralki be
tonowe, od 30 zł. Wroęław, tel. 071/364-35-93,0602/81-16-60 

O  FOLIE OGRODNICZE , skrzynki na owoce i wa
rzyw a, inne . W roc ław , u l. M yd lana  3a, te l. 
071/348-77-41 01027121

FONTANNA OGRODOWA rzeźba z kamienia, b. efektowna, 
wys. 200 cm, • 2.500 zł. Kanienna Góra, tel. 0607/21 -85-23 

HUMUS czamoziem, I kl., pod wyrównanie terenu, trawniki, 
13 ton, z transportem, w cenie od 180 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 0606/22-38-79
HUMUS z transportem • 180 zł/10 t. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-42
HUMUS czamoziem, kl. I, duże ilości - 220 zł, 13 ton, z trans
portem. Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
HUMUS ziemia II i III kl., z transportem, - 350 zł. Wrocław, tel. 
090/38-70-04,0501/63-15-89
HUMUS czamoziem, duże ilości, I klasa, 13 ton z transpor
tem - 200 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości najlep
szego gatunku ńadającegosię bardzo dobrze na plantowa
nie i wyrównywanie terenów po zakończonej budowie i za
kładanie trawników, cena 10 zł/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HUMUS CZARNOZIEM bardzo dobry, klasa I, sypki, idealny 
na zakładanie trawników, ogródki, cena od 200 zł za 12 1, z 
transportem. Wrocław, tel. 071/338-26-44,0604/34-79-86 
KAMIEŃ DO OGRODÓW otoczaki, głazy, duży wybór - od 
160 zł/t. Kiełczów. tel. 071/398-84-55 

O  KAMIEŃ DEKORACYJNY (różne rodzaje), do ogro
du, na skalniaki, ścieżki, możliwość transportu • 
120 zł/t. Wrocław, tel. 071/357-75-90 02027531

KORA luzem i w workach • 3.50 zł/60l. Wrocław, tel. 
0601/84-56-42
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. 065/529-61-96
KORA SOSNOWA 1201, drobno mielona, w workach - 6 zł/szt. 
Lubin, tel. 076/844-91-25

O  KORA SOSNOWA mielona, w  workach po 60 litrów 
- 4.5 z ł/worek. „TARGPIAST” , Radwanice, tel. 
071/311-73-13,0601/84-67-30 02027191

KOTWICA ozdoba na posesję, ogród, duża, z transportem, • 
1.000 zł. Wilczyce, tel. 0601/72-12-13 
KRZEWY ozdobne, w doniczkach: tuja zachodnia, 90 cm - 9 
zł/szt., cyprysy, 60-70 cm • 10 zl/szt., laurowiśnia • 10 zł/szl, 
bukszpan, 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i 
inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98
KUPIĘ GRZYBNIĘ PIECZARKOWĄ. Kamienna Góra. tel. 
075/744-29-65 po godz. 18
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ SZKLARNI ocynkowaną w całości 
lub w elementach, prod. ukraińskiej, bułgarskiej. Żagań, tel. 
068/377-65-39 wieczorem
KUPIĘ TUNEL FOLIOWY 7 x 30 m, stan dobry. Pęczków, tel. 
071/317-48-24
KUPIĘ TUNEL FOLIOWY typ oleśnicki, wym. 30x7 m. z pro
stymi bokami. Wrocław, tel. 071/315-14-06, 071/315-11-67, 
0501/96-20-97
KWIAT FIKUS okazy proste i rozłożyste, wys. 1-2 m, cena - 
100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-31-03 .
KWIAT PALMA duży, wys. 2.5 m, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/361-38^27
ŁUBIANKI NA TRUSKAWKI • 90 gr/szt. Siechnice, tel. 
071/311-53-21
OBORNIK KOŃSKI, • 25 zł /przyczepa. Sulistrowiczki, tel. 
071/316-32-01
OBORNIK KROWI I KOŃSKI przyczepa samochodowa ok. 
700 kg, z dowozem na działkę, Wrocław i bliskie okolice, cena 
70 zł. Wrocław, tel. 071/373-25-55 po godz. 20,0604/64-02-92 
OCZKO WODNE niebieskie, w kształcie nerki, dł. 170 cm, 
szer. 120 cm, gł. 50 cm, - 200 zł. Legnica, tel. 076/722-75-35 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czamoziem, okolice Namysłowa. Opole, 
tel. 0608/74-93-31
RDEST AUDERTA pnącze długo i obficie kwitnące, przyrost 
roczny ok. 6m - 7 zł/szt. Zielona Góra, teł. 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 
ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI nowy, z silnikiem Tecumseh, 
3.5 KM, - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-31-75 
SKRZYNIE NA KWIATY duże, toczone, narożniki, wym. 
120x50x40 cm, -140 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
SKRZYNKI NA WARZYWA I OWOCE białe, plastikowe • 9 
zl/szt. i małe, plastikowe - 2.50 zł/szt. Chocianów, tel. 
076/818-53-90
ŚWIERKI różne gatunki, do nasadzeń, z własnej plantacji,

wys. do 2,5 m, cena 15 zł oraz sosna. Trzebnica,.tel. 
071/387*01-20,071/312-12-77 
TUJA BRABANT na żywopłoty, wys. 60-80 cm, cena od 5 
zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/05-86-87 
TUJE na żywopłot • 6 zł. Wrocław, teL 071/368-72-63 
TUNEL FOLIOWY 7 m x 30 m, sztywna konstrukcja, szklane 
szczyty, uchylne okna, 2 szt • 2200 zł/szt. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-22-81
TUNEL FOLIOWY 6x30 m, oszklone szczyty, stan dobry. Dą
bie, gm. Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
WAPNO MAGNEZOWE cena z transportem - 45 zł/t. Rawicz, 
tel. 065/547-52-23,0603/68-78-62 
ZIEMIA OGRODNICZA I klasa, czamoziem, 13 1 - 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, 
czarna, pulchna, 101, z transportem do Wrocławia, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/314-92-40,0602/63-31-61

ZWIERZĘTA
HODOWLANE

BYCZKI 2-miesięczne, 2 sztuki - 5 zł/kg. Ocice, tel. 
075/736-11-72
BYK czarno-biały, 7-miesięczny, - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/783-31-03
BYKI 4 szt, - 550 zł. Mariusz Łabowski, 57-103 Grzegorzów 
1, gm. Kondratowice
CIELAK czarno-biały, cena - 4.50 zł/kg. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0601/58-81-46
GOŁĘBIE garłacze angielskie i pawiki czarne, cena 50-100 
zł/para. Sława, tel. 068/356-65-83 
GOŁĘBIE POCZTOWE 14 szt., pary rozpłodowe, z dokumen
tacją rasy Meulemans, czerwone barwiste i czerwone pstre - 
1500 zł/14 szt. Wołów, tel. 071/389-27-45 
GOŁĘBNIK .domek góralski", wym. 120x70x50 cm, • 360 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
JAŁÓWKA cielna, czarno-biała, • 2.000 zł. Polski Świętów, 
gm. Głuchołazy, tel. 077/439-70-51 
JAŁÓWKA ok. 600 kg, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 324-91-40 
JAŁÓWKA RASY JERSEY 6 mies. cielna, - 1.600 zł. Kilia
nów, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 0605/24-65-32 
KLACZ gniada, rasy wielkopolskiej, - 3.500 zł. Ocice, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/736-10-40 
KLACZ wielkopolska, gniada, chodzi w zaprzęgu, źrebma - 
3.000 zł, kozy dojne młode - 50 zł/szt., króliki rasy olbrzym 
belgijski • 25 zł, świnki wietnamskie rasowe -100 zł/szt. Wał
brzych, tel. 0502/52-05-26
KLACZ 8-letnia, spokojna, chodzi pod siodłem, idealna do
hipoterapii, kasztanka, dobra matka, - 5.000 zł lub zamienię
na źrebaka. Zachowice, tel. 071/31-88-15 po godz.20
KLACZ 14-miesięczna, spokojna, gniada, - 2.400 zł. Ząbko-
wice Śląskie, tel. 074/818-13-67
KLACZ, 1997 r. zaźrebiona, - 3.400 zł. Racławice, tel.
077/437-57-76
KLACZ RASY MAŁOPOLSKIEJ 4-letnia, ujeżdżona, spokoj-

KOŃ pełnej krwi angielskiej, wzrost 164 cm, 2-letni, gniady, 
do sportu wyczynowego, - 7.500 zł lub zamienię na traktor 
lub przyczepę do przewozu koni. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
KOZA dojna i 2 małe kózki, - 200 zł. Oleśniczka, tel. 
071/315-38-96
KOZY dojne oraz młode, cena od 100 zł/szt lub zamienię na 
prosiaki. Wrocław, tel. 071/372-33-05 
KROWA czarno-biała, 75% HF, po drugim wycieleniu, termin 
wycielenia 17.06.2001 r, - 2.400 zł. Głogów, tel. 076/831-72-19 
KROWA cielna, termin wycielenia 06.06.01 r. Górzyca, tel. 
076/840-88-31
KROWA mleczna, czarno-biała, 6-letnia, cielna • 1.600 zł oraz 
jałówka czarna, 15-miesięczna -1.100 zł i jałówka 6-miesięcz- 
na - 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-31-03 
KROWA czarno-biała, zacielona, 7-letnia oraz druga, 5-let- 
nia, z cielakiem 2-miesięcznym, • 2.500 zł. Toszowice 40, gm. 
Rudna. tel. .076/843-43-80
KROWA 2 szt., jedna z cielakiem, druga cielna, • 3.200 zł. 
Walim, tel. 074/845-74-16
KRÓLIKI rasy kalifornijskiej, nowozelandzkiej, wybitnie plen
ne, wcześnie osiągające dojrzałość rozpłodową zaszczepio
ne -12 zł/kg. Dychów, tel. 068/391-39-33,0603/03-47-23 
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zł/kg lub za zboże. Malujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15,411-75-02 po 18
KRÓLIKI nowozelandzkie, białe i kalifornijskie, z fermy króli
ków rasowych -17 zł/szt. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, 
tel. 0502/56-75-33
KRÓLIKI OLBRZYMIE belgijskie, z fermy królików rasowych
- 20 zł/kg. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 
0502/56-75-33
KUC PONY czarno-biały, 2-letnia klacz, przystosowany pod 
siodło, • 3.000 zł. Lubawka, tel. 090/66-20-58 
KUCE WALIJSKIE klacze 4 i 7-letnie, szlachetna półkrew i 
Wlkp., ze źrebakami i zażrebione, ujeżdżone w siodle i do 
zaprzęgu, spokojne, - 7.000 zł. Wołów, tel. 071/389-27-45 
KUCYK SZETLANDZKI duży wybór, różne umaszczenie, wy
sokość - od 1.500 do 3.500 zł. Podgórki, tel. 075/713-71-87 

KUPIĘ KONIA zimnokrwistego, nadającego się do pracy w 
losie. Wrocław, tel. 0603/12-38-31 
KUPIĘ RYBY : karp, sum, szczupak. Wrocław, tel. 
0603/13-30-71
KURY nioski, powyżej 1 roku - 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17,0608/52-43-06 
NOŻYCE DO STRZYŻENIA OWIEC, - 300 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/738-13-08
OGIER rasy wielkopolskiej, 1 roczny, kasztan, biała grzywa i
ogon, białe 2 skarpety, dobre papiery, zadbany, • 3.000 zł.
Bolesławiec, tel. 0607/54-81-67 po godz. 17
OWCE 3 sztuki, +1 tryk, - 700 zł. Nowy Dwór k. Sycowa, tel.
062/785-50-11
PAWIE 2-letnie, para, • 900 zł. Wilkowice, tel. 065/534-11-47 
PENSJONAT DLA KONI 23 ha pastwisk, tereny leśne - 400 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
POIDŁA DLA BYDŁA, nowe, ze sztucznego tworzywa - 20 
zł/szt. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
PROSIAKI 40 szt. -100 zł/szt. Jawor, tel. 0609/37-12-95 
PRZYJMĘ DO STAJNI DWA KONIE zapewnię utrzymanie, 
ładne tereny, cena • 300 zł/m-c. Oleśnica, tel. 0609/53-42-88 
SIEĆ RYBACKA na drgawicę, wym. 50 x 2 m, średnie oczka,
- 500 zł. Ochla. tel. 068/321-10-02.0600/38-58-99 . 
ŚWINKI WIETNAMSKIE - 80 zł/szt. Wilkowice, tel. 
065/534-11-47

ŚWINKI WIETNAMSKIE, -120 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-01 
ULE - 250 zł/szt. Lubin, tel. 076/844-73-11 wieczorem 
ULE WARSZAWSKIE z pszczołami -100 zł/śzt. Rędzin, tel. 
071/346-21-52 '
ULE WIELKOPOLSKIE z pszczołami, 17 szt. - 200 zł/ul. Le
gnica, tel. 076/862-89-33
ULE WIELKOPOLSKIE 3 szt., z drewnianej płyty, 1 z psz
czołami, 2przygotowane do wpuszczenia roju, -150 zł. Prosz
ków, gm. środa Śląska, tel. 071/317-43-24 
ZAMIENIĘ WIRÓWKĘ DO MIODU na 3 ramki, nie używaną 
na rower górski, stan dobry. Złoty Stok, tel. 074/817-50-16

ZW IERZĘTA
DOMOWE

AKWARIUM nowe, z profesjonalnym osprzętem, 2 filtry, grzał
ka z termostatem, z dużymi rybami pieięgnicami i fototapetą 
z tyłu. Brzeg, tel. 077/411-23-61 
AKWARIUM 5001, - 900 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-68-93 
AKWARIUM 250 I, z oświetleniem, -150 zł. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
AKWARIUM 5001. - 350 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
AKWARIUM poj. 1001 z pełnym wyposażeniem + ryby, -100 
zł. Wrocław, tel. 071/329-29-27 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER reproduktor, syn 
amerykańskiego zw. świata i europy, Sindefar ,S* Freda, duża 
głowa, gruba kość, b. dobry grzbiet, ciemnoczerwony, zapra
szamy do krycia suk., możliwa sprzedaż psa za równowar
tość 2 dobrych szczeniąt. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po 
godz.18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych medali- 

; stach, proporcjonalnie zbudowane, ładne głowy, szerokie klat-
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na, 154 cm, nadaje się do rekreacji i hipoterapii, zaźrebiona, 
lubi dzieci + ogierek rasy arabskiej, 20-miesięczny + siodło i 
ogłowie, nowe - 8.000 zł/całość. Jawor, tel. 076/874-13-47 po 
21
K U C Z RASY WIELKOPOLSKIEJ szpakowata, 3-łetnia, z
pełnym rodowodem, chodzi w zaprzęgu, wysoka, - 5.000 zł.
Przytocznica, tel. 062/731 -53-59
KLATKI oraz urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych.
Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18
KLATKI DO HODOWLI LISÓW pojedyncze, ocynkowane,'-
25 zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78
KONIE wałachy, para zaprzęgowa, identycznie wyglądające,
4-letnie, nie boją się ruchu ulicznego, inne końie sportowe i
rekreacyjne, Szetlandy, Haflingery, Deutsche Reit Pony, We-
Ish Pony, od 3.500 zł. Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko, tel.
0606/61-23-82
KONIE pełnej krwi angielskiej, klacz 6-letnia, gniada* 162 cm, 
z hodowli w Strzegomiu, do hodowli, rekreacji, b. spokojna - 
7.000 zł, wałach 10-letni, ciemnokasztanowy, 154 cm, przy
gotowany do rajdów długodystansowych i skoków - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-05-96.0001/26-54-38 
KOŃ klacz 3-letnia, gniada, ładnej budowy, - 3.500 zł. Oleśni
ca, tel. 0609/53-42-88
KOŃ źrebak, 11-miesięczny, gniady, zgrabnej budowy, spo
kojny, do zaprzęgu i pod siodło, - 1.500 zł. Paczyn, tel. 
0601/66-94-71

NAJSTARSZY W POLSCE 
ZAKŁAD TRESURY PSÓW

Tadeusz Trzciński 
Wrocław  
tel. 0-608 299 361 

H OP001710 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.

na, doskonałe pochodzenie, budowa, umaszczenie, dosko
nała psychika, wystawowe, - 1.500 zł. Wrocław,, tel. 
071/336-90-38

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czarny, biały kra
wat, reproduktor. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BASSET HOUND, szczeniaki z rodowodami • 1.200 zł/szt. 
Świdnica, lei. 074/853-71-74,0601/57-76-45 
BASSET HOUND szczenięta po czempionach, cena -1.200 
zł/szt. Wałbrzych, tel..074/848-55-29 
BEAGLE szczenięta z rodowodem i bez, sprowadzane także 
z zagranicy -1.000,1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/89-48-10 
BERNARDYN 10-miesięczny+ duża, ładna buda, - 400 zł. 
Gostyń, tel. 0502/40-38-05
BERNARDYN suczka, 9-miesięczna, książeczka zdrowia, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/341-66-51 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY 7-tygodniowe, szczenięta, za
szczepione, mocnej budowy, - 500- zł. Ostrów Wlkp., tei. 
062/735-67-43, 0606/13-34-11
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, odrobaczone,'  
książka zdrowia, mocnej budowy • 350 zł. Smolice, gm. Ko
bylin. tel. 065/548-21-32 do godz. 17

• ZAKŁAD ;
SZK O LEN IA  

PSÓW
Szkolim y p s y  Indywidualnie I  grupowo  

w  zakresie PT, IPO, PS. 
Polecamy z w łasnej hodow li 

szczenięta owczarka niem ieckiego  
z  rodowodem FCI.

Krzysztof Kiwak, DOMASZCZYN 33f 
gm. Długołęka k. Wrocławia

teL 071/399-86-63; 0-600 911 714
http ://www.psyanfo.pl/kiwak/_______

ki piersiowe, wielki temperament, czarne z białymi znacze
niami -1.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po godz.18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, psy i 
suczki, po interczempionie. zwycięzca Austrii, Czech, Słowa
cji, dobra psychika i budowa, - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-95-29
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER roczna suczka, • 

' 250 zł. Legnica, tel. 0607/51-84-44 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER dwa pieski, żółty i 
piaskowwy z białymi znaczeniami, 7-miesięczne, mocnej bu
dowy, ładne, zadbane, zaszczepione, -1.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-17-15
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 wy
bitnym rodowodem, po czempionie Czech, zwycięzcy wystaw, 
Copryght Tipit z Hanky I doskonałej matce Jaśmin Tobasco. 
Świdnica, tel. 074/640-23-64
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER wystawowe am- 
staffy, po czempionie Czech, zwycięzcy wystaw (m.in. Zwy
cięzca świata Pośr. Klasy - Mediolan 2000), Copyright Tipit z 
Hanky i doskonałej suce Jaśmin Tobassco, - 2.000 zł. Świd
nica, tel. 074/840-23-64 4
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta z ho
dowli Tobasco, ojciec ćzempion Polski Portland Sasquehan-

BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodowodowych 
rodzicach, mocna budowa, odrobaczone, rodzice do wglądu, 
od 400 zł do 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
0606/92-75-53
BOKSER szczenięta, po rodowodowych rodzicach, odbroba- 
czone, zaszczepione, książeczka zdrowia, z hodowli, • 400 
zł. Słup, gm. Jawor, tel. 076/870-83-47 
BOKSER szczenięta pręgowane i żółte, odrobaczone, • 330 
zł. Sośnie, tel. 062/739-15-08

BOKSER pręgowane, po rodowodowym ojcu, zaszczepione, 
odrobaczone - 320 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-77-23
BOKSER złoty z białymi dodatkami, mocna budowa, psy i 
suczki, odrobaczone, zaszczepione, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
BUDA DLA PSA - 1?0 zł/szt. Oława, tel. 071/313-15-31 
BUDKA DLA KOTA z drapakiem, rurą, leżakiem, obita futer
kiem, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/343-23-08 
BULDOG AMERYKAŃSKI szczenięta, psy, suczki, mocnej 
budowy ciała, zaszczepione, odbrobaczone. • 550 zł. Broń- 
czyn, tel. 043/829-36-31 po godz. 20 

O  BULDOG FRANCUSKI • suczka pręgowana, 3-mie- 
sięczna, po doskonałych rodzicach, medalistach. 
Wrocław, tel. 071/783-50-00 02027801

BULL TERRIER szczenięta, z elitarnym pochodzeniem, ro
dowodowe pieski i suczka, cena -1.200 zł oraz przyjmę psa 
na okres wakacji. Jurcz, tel. 0608/82-00-75 
BULL TERRIER 10-miesięczny, zaszczepiony, odbrobaczo- 
ny, - 450 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/781-63-74 
CHIŃSKI GRZYWACZ szczenięta nagie i owłosione, po Mło
dzieżowym Zwycięzcy Europy, w cenie 1500-3000 zł. Koto- 
wice, tel. 071/302-93-01 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0229 www.autogiel- 
da.com.pl)

CHOW-CHOW szczenięta, z rodowodem, po czempionach 
Polski, wystawowe, doskonałe dla dzieci i domu, nie hałasu
ją  -1.399 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25.0502/84-48-47 

O  COCKER SPANIEL 12-tygodniowy, zaszczepiony, 
cena • 350 zł, jam niki gładkowłose, 7-tygodnio
we, zaszczepione, cena • 180 zł, foksterier szorst
kowłosy, 2-miesięczńy, zaszczepiony, cena • 300. 
z ł, 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 szczenięta, • 300 zł. Długołęka, tel.
. 071/314-94-37 

COCKER SPANIEL szczenięta po rodowodowym ojcu, ksią
żeczka zdrowia - 350 zł. Sowiny, gm* Bojanowo, tel. 
065/545-76-25
COCKER SPANIEL rude suczki, cena 280-300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-55-29

COCKER SPANIEL szczenięta, umaszczenie rude i łaciate, 
b. ładne, b. długie uszy, rodzice do obejrzenia, z wieloletniej 
hodowli - od 280 do 330 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/848-55-29 
COCKER SPANIEL szczenięta. - 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL, 8-tygodnioWy, zaszczepiony, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0503/87-49-99
COCKER SPĄNIEL.szczenięta, b. ładne, hodowla własna, ro
dzice do obejrzenia, czarne - 240 zł, rude - 290 zł. Złotoryja, 
tel. 076/877-54-81

DALMATYŃCZYK 2-miesięczne szczenięta, czarno-białe - 
100 zł/sżt. Bolesławiec, tel; 075/644-90-37 
DALMATYŃCZYK pieski i suczki, w czarne i brązowe kropki, 
pó rodowodowych rodzicach, odrobaczone, zaszczepione, - 
350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
DOBERMAN 1.5-roczna suka, czarna podpalana, łagodna, 
uszy nie kopiowane, - 200 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 
074/819-49-14
DOBERMAN szczenięta 7-tygodniowe, odrobaczone, ksią
żeczka zdrowia, -180 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-35. 
0607/82-95-83

DOBERMAN 2-letnia suka, brązowa, * 150 zł. Legnica, tel. 
076/873-86-01
DOBERMAN szczenięta 7-tygodniowe, czarne i grafitowe, - 
250 zł. Ligota Wielka, tel. 071/398-86-96 
DOBERMAN szczeniak, pies, 7-tygodniowy, czarny podpa
lany, po dużych rodzicach, • 250 zł. Szczawno-Zdrój, tel. 
074/843-22-27,0606/98-91-43 
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, ciemnorude, elitarne 
pochodzenie, po wielokrotnych zwycięzcach wystaw, bez ro
dowodu - 700 zł, z rodowodem - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/66-40-44,0602/12-66-69 

DOG DE BORDEAUX szczenięta rodowodowe, po czempio
nach, z czarną maską -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-97 
DOG NIEMIECKI szczenięta, 7-tygodniowe, czarnej maści, 
zaszczepione, - 350 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-60-46 
FILA BRASILEIRO szczenięta, - 2.000 zł. Myszków, tel. 
0608/63-16-93
FILA BRASILEIRO 2-letnia suka hodowlana, płowa, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/364-46-97 

O  FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „DOG SERWIS” 
oferuje szkolenie psów (PT, PD, PS) na indywidu
alne zamówienie. Sprowadzimy psa każdej rasy i 
wyszkolimy w  kierunku wybranym przez nowego 
właściciela. Gwarantujemy wysoką jakość usług 
i 3-letnią gwarancję na każdą usługę. Serdecznie 
zapraszamy. Żary, tel. 0607/67-92-07 03003401

FOKSTERIER szczenięta, - 300 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
FOKSTERIER SZORSTKOWŁOSY tri color, 9-tygodniowa 
suczka, • 250 zł. Legnica, tel. 076/856-33-10 
GOLDEN szczenięta z rodowodem i bez -1.100 i 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0606/89-48-10
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, szczepione, bez rodowodu, odrobaczone, książeczka 
zdrowia, ju ż  do odbioru, • 1.100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-68-89 po godz.20,0608/66-04-70 
JAMNIK szczenięta 5-tygodniowe (psy i suczki), • 200 zł. Ja
wor, tel. 076/870-07-81 -
JAMNIK suczka 9-tygodniowa, książeczka, -140 zł. Pudlisz- 
ki, tel. 065/573-85-07,0608/76-35-59 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 10-tygodniowe, - 200 zł. Tułowice, 
tel. 077/460-09-00
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY czarne podpalane, odrobaczone, 
-120 zł. Sieroszowice, tel. 076/831-12-93 
JAMNIK MINIATUROWY krótkowłose, rude, zaszczepione, 
odrobaczone, pieski, suczki, - 300 zł. Myślinów, tel. 
076/871-80-31
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
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, 05.01/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00534 www.autogiel- 
da.com.pl)
KOT - krzyżówka kotki norweskiej z persem, - 220 zł. Oława, 
tel. 071/313-48-19
KOT HIMALAJSKI, PERSKI , kocięta niebieskookie, ceny 
250-300 zł. Wrocław, tel. 071/783-46-58 
KOT MAINE COON kocięta rodowodowe. • 1.70Ó zł. Wro
cław. tel. 071/784-45-56
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, różne 
umaszczenie, książeczki zdrowia, cena 200-220 zł. Legnica, 
tel. 076/722-77-05
KOT PERSKI kocięta rodowodowe, książeczka zdrowia, cena 
200-220 zł. Legnica, tel. 076/850-63-75,0603/35-47-00 
KOT PERSKI kocięta rodowodowe po czempionie, zaszcze
pione - od 500 zł. Wrocław, tel. 071/354-57-38 
KOT PERSKI kocięta 7-9-tygodniowe, szynszylowe, bia- 
ło-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 - kocięta 7-tygodniowe, -  200 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-80-69 
KOTY małe, b. ładne, oddam w dobre ręce. Wrocław, tel. 
071/398-83-96
KOTY PERSKIE po rodowodowych rodzicach, różne kolory,
- 250 zł. Brzeg, tel. 0608/35-17-64
KOTY PERSKIE, 6-tygodniowe, po kocurze z rodowodem - 
150-180 zł. Legnica, tel. 076/850-72-56'
KOTY PERSKIE od 200 zł. Sieradz, tel. 043/827-22-39 . 
KUPIĘ DOBERMANA szczeniaka. .Wrocław, tel. 
071/322-67-39
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO długowłosego, od 4 do 
6 miesięcy, najlepiej suczkę bez rodowodu. Wrocław, tel. 
0609/47-53-56
KUPIĘ ROTTWEILERA szczeniaka. Wrocław, tel. 
071/322-67-39
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras. Bielany Wrocławskie, tel. 
0604/92-37-03
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/735-67-43,0606/13-34-11

KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel.
0604/92-37-03
LABRADOR szczenięta z rodowodem, 3 suczki, 1100-1200 
zł. Błaszki k. Sieradza, tel. 043/829-20-94 
LABRADOR - szczenięta rodowodowe, od 1.300zł d o i.800 
zł. Krotoszyn, tel. 0606/69-24-87.
LABRADOR 8-tygodniowa suczka, biszkoptowa, - 1.500 zł. 
Piotrowice, tel. 0601/55-19-92 

LABRADOR doskonałe psy rodzinne, szczenięta z rodowo
dem i bez, możliwość-dowozu - 1.000 i 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/89-48-10

LABRADOR szczenięta biszkoptowe i czarne - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/373-18-94
LABRADOR - RETRIEVER szczenięta, • 800 zł. Ziębice, tel. 
074/819-32-59
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MASTINO NAPOLETANO szczeniak 8-miesięczny, błękitny, 
po rodowodowych rodzicach, mocnej budowy, ułożony, kom
plet szczepień, - 900 zł. Wałbrzych, tel. 0600/64-41-14 
MOPS szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 - 
NOWOFUNDLAND - szczenięta szczepione, odrobaczone, 
dowóz bezpłatny oraz Golden Retriever, Beagle, szczenięta 
od 900 zł do 1.200 zł. Nowy Targ, tel. 0501/50-92-59 
ODDAM KOTKA w dobre ręce. Wrocław, tel. 0603/67-22-34 
ODDAM KOTY w dobre ręce, perskie i zwykłe. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-87-22,0602/66-29-19 
ODDAM KOTY 5-tygodniowe. Źerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-32-39
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO długowłosego. 8-let
nia suka, czarna podpalana, wychowana w domu, lubi dzieci. 
Wrocław, tel. 071/341-48-43,0601/75-82-22 
ODDAM SZCZENIĘTA mieszańce, w dobre ręce. b. ładne. 
Wrocław, tel. 071/349-42-62
OWCZAREK KAUKASKI 8-miesięczna suczka, czujna, bar
dzo dobra do pilnowania/książeczka zdrowia, wszystkie 
szczepienia. - 450 zł. Leszno, tel. 065/575-15-28 wieczorem
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OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 5-tygodniowe, po zwy
cięzcy wystawy światowej, wilczaste, ciemne - 400-450 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-77-74 
OWCZAREK KAUKASKI suczka, 7-miesięczna, zaszczepio
na, książeczka zdrowia, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/341.-66-51 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i krótkowłose, po tre
surze, do pilnowania i obrony - 2.000 - 3.000 zł. ., tel. 
075/762-17-47,0602/19-81^7 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczenięta, czarne 
podpalane, z rodowodem, - 1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86
OWCZAREK NIEMIECKI czarny podpalany, po rodowodo
wych rodziach • szczepione, 8-tygodniowe szczenięta, wła
sna hodowla, cena - 400 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0609/44-32-32

OWCZAREK NIEMIECKI czarny podpalany - po rodowodo
wych rodzicach, z własnej hodowli, 8-tygodniowe, szczepio
ne - 400 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755-45-16 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, pies z rodowodem, 
mocna budowa, zadbany, po zwycięzcy kraju, idealny do obro
ny i stróżowania, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/76T-70-61 
OWCZAREK NIEMIECKI - szczeniak rodowodowy, piesek, 
po utytuowanych rodzicach, wolnych od dysplazji, dokumen
tacja kynologiczna FGI -  700 zł oraz dorosłe, wyszkolone z 
zakresu posłuszeństwa i obrony, od 1.500 zł do 2.000 zł. Kęp
no, tel. 062/782-37-84 ,
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, rodowodowy, po rodzi
cach użytkowych, szczenięta 8-tygodniowe, czarne podpala
ne, -1.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-00 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, - 350 zł. Kosiska, gm. 
Jawor, tel. 076/857-45-14
OWCZAREK NIEMIECKI pies 8-miesięczny, czarny, podpa
lany, - 600 zł. Krotoszyce, tel. 076/887-82-91 
OWCZAREK NIEMIECKI czarny, podapalany, suczki odro
baczone, 2-miesięczne -180 zł/szt. Małuszów, gm. Jawor, tel. 
076/873-86-38
OWCZAREK NIEMIECKI suka 15-miesięczna, z książeczką, 
szczenięta 2-miesięczne, odrobaczone, zaszczepione, z ksią
żeczkami, cena 250-350 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 długowłosy, grubej kości, po rodo
wodowych rodzicach, - 500 zł. Strzelin, tel. 071/392-67-02 

OWCZAREK NIEMIECKI czarne podpalane, 8-tygodńiowe, 
dwa psy i jedna suczka, pies - 80 zł, suka - 60 zł. Świerzawa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0602/87-08-47 po godz. 19 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, suka 7-miesięczna 
rodowodowa, czarna, podpalana, mocnej budowy, ładny włos, 
po czempionach oraz suka 3-miesięczna, także po czempio- 
nach • 2.100 i 1.600 zł. Wrocław, tel.471/327-99-92, 
0607/62-50-63
OWCZAREK NIEMIECKI piękne suczki, 5-mies., czekają na 
nowych właścicieli, rodowód FCI, doskonała psychika i bu
dowa, kpi. szczepień, wyprawka, prof. domowa hodowla •
1.500 zł. Wrocław, tel. 0503/37-02-17 

OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowe szczenięta po dosko
nałych rodzicach, zaszczepione, odrobaczone, zadbane, do 
odbioru od zaraz, b.ładnie zbudowane, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/341-48-43,0601/75-82-22 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, długowłose, rodowodo
we, po doskonałych rodzicach - 1.500 zł/szt. Wrocław, tel. 
315-70-18
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowłosy i długowłosy, psy i 
suczki, czarne podpalane, po rodowodowych rodzicach, moc
nej budowy, odrobaczone • od 550 do 650 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI 6-miesięczne, kontowane, tatuowa
ne - 550 zł oraz jeden dorosły - 1.500 zł. Żary, tel. 
0602/82-91-58
OWCZAREK NIEMIECKI 6-letni pies, rodowodowy, wystawia
ny, doskonała ocena, czarny podpalany, duży I silny, - 800 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-54-69
OWCZAREK PODHALAŃSKI 3-miesięczny, po dużych, uro
dziwych rodzicach, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/372-33-05 
OWCZAREK PODHALAŃSKI śnieżnobiałe, pieski i suczki, 
mocnej budowy, po rodowodowych rodzicach, odrobaczone, 
- 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK SZETLANDZKI miniaturka, -400 zł. Leszno, tel. 
065/529-67-27
OWCZAREK SZETLANDZKI szczeniaczki (małe lessi), śnia
de, po championach z linii amerykańskiej, z najlepszej ho
dowli w Polsce, 99-2000 r., do odbioru w lipcu, szczepione i 
odrobaczone - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-14 po 
godz.20,0606/47-90-13
OWCZAREK SZETLANDZKI miniatura owczarka Collie, 
szczenięta rodowodowe po wieloktomym czempionie, z re
nomowanej hodowli domowej, książeczka zdrowia, wypraw
ka, możliwe raty, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-11 
OWCZAREK SZKOCKI owczarek szetlandzki, wspaniałe, wy
bitnej klasy szczenięta rodowodowe, po czempionach, reno
mowana hodowla, książeczka zdrowia, wyprawka, możliwość 
hotelu i rat, mile widziani przyszli wystawcy (szczenięta wy
stawowe), pełny serwis informacyjny cena 1.000-1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-49-31,0600/27-26-46 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE 2.5-miesięczne szczenięta, 
zaszczepione, odrobaczone, książeczki zdrowia, złote i tri- 
kolor. - 300 zł. Gostyń, tel. 065/572-24-40 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta, czarno-białe, 
brązowo-białe, zaszczepione, odrobaczone, książeczka zdro
wia - 300 zł/szt. Leszno, tel. 065/529-42-20 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta 6-tygodniowe. - 
250 zł. Zielona Góra, tel. 0607/74-58-01 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta 7-tygodniowe. 
zaszczepione, odrobaczone, -  330 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-24-93
PAPUGA LORA wielka (edectus roratus), zielona papuga 
wielkości amazonki, młoda, wykarmiona ręcznie, bezpośred
nio od hodowcy. Wrocław, tel. 071/354-36-98 
PAPUGI NIEROZŁĄCZKI mutacja niebieska i biała, młode, 
bezpośrednio od hodowcy, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-98 
PINCZER MINIATUROWY szczeniaki, rodowodowe, po mul- 
ticzempionie, - 700 zł. Lądek Zdrój, 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)
PSY dorosłe, 2-łetnie, różne rasy -  700 zł, psy szkolone PT, 
PO, PS. certyfikat -1.500 DEM/szt. Żary, tel. 0602/82-91-58 

PUDELKI miniaturowe, szczenięta po rodowodowym ojcu, 
książeczka zdrowia - 380 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-76-25
RATLEREK szczenięta, - 450 zł. Bielany Wrooławskie, tel. 
071/311-12-83
RATLEREK suczka, czarna podpalana, 6-tygodniowa, -350 
zł. Sława, tel. 0603/52-70-19
RATLEREK miniaturowy, .sarenka', szczenięta o różnym 
umaszczeniu, rodzice do wglądu, od 400 zł do 600 zł, repro
duktor czeka na suczki. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
0606/92-75-53
ROTTWEILER suczka, wiek 6 miesięcy, odrobaczona, szcze
piona, z książeczką szczepień, po psie z rodowodem, z do
kumentacją, - 400 2 . Kłodzko, tel. 074/871-31-38 
ROTTWEILER oddam psa 5-letniego. Pieszyce, tel. 
074/836-51-78
ROTTWEILER pies, czarny, podpalany, posłuszny, dobry do

pilnowania, 2-letni, zadbany, zaszczepiony, - 300 zł. Radzi- 
I ków, gm,Łagiewniki, tel. 0603/03r0Q-12 &  mb . » 

ROTTWEILER"8-tygódłiibwe szczeriięta, odrobaczone, 
szczepione, odbiór po 01.07,2001 r., cena od 200 zł. Zabło- 
ćie, gm. Nowogrodziec, te l.075/736-12-02,0600/50-91-07 
RYBY DO OCZKA WODNEGO .KOI" pomarańczowo-biale - 

: 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/37-49-99.
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE, - 0.70 Zł/s żł; Wrocław, tel. 
071/342-04-64 .
SETER IRLANDZKI szczenięta - 400.'z l Bofków, tel. 
075/741-31-47,075/741-37-75 
SETER IRLANDZKI pies urodzony 05.12.2000/., wszystkie 
szczepienia, książeczka zdrowia, łagodny dla dzieci I doro
słych, - 550 zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-03 
SETER IRLANDZKI szcżehlęta, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78 .

SETER IRLANDŻKI szczenięta po rodowodowych rodzicach, 
odrobaczone, - 350 żł. Ziębice, tel. 074/819-12-38 
SHAR PEł szczenięta, mocnej budowy, kolor piaskowy, r 1.300 

. zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-77-79,074/832-51-90 

SHAR PEI szczenięta 4-miesięczne, szczepione, odrobaczo
ne, -1.300 zl. Lasocice, tel. 065/533-83-63 
SHIH-TZU szczenięta czarno-białe, 3-kolorowe, po rodowo
dowym ojcu, posiadam reproduktora - 550 zł/szt. Łagiewniki, 
tel. 071/393-94-77,0604/43-63-88 
SHIH-TZU szczenięta, bez rodowodu, biało-złóte, zaszcze
pione, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/785-61-67,071/372-26-28 
SHIH-TZU szczenięta, rodowodowe, biało-złote, zaszczepio
ne, długowłose, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/372-26-28, 
0503/79-89-80
SHIH-TZU szczenięta 9-tygodniowe, pieski odrobaczone, za
szczepione, po rodowodowych rodzicach, - 550 żł. Wrocław, 
tel. 0603/62-42-98 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00539 www.autogielda.com.pl) 
SHIH-TZU piękny biało-złoty reproduktor, po czempionie, wie
lokrotnym zwycięzcy klubu i rasy, daje piękne, duże mioty. 
Wrocław, tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, rodowodowe, wilczaste, nie
bieskookie, zaszczepione, odrobaczone, -1.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/44-22-51
SYBERIAN HUSKY szczenięta, 8-tyg.. popielate - 350 zł. Pro
chowice. tel. 076/858-56-43.076/856-12-96 
SYBERIAN HUSKY reproduktor, Młodzieżowy Czempion Pol
ski i Zwycięzca Klubu 2000, BIS, CWC, atrakcyjne warunki 
krycia • szczeniak lub 800 zł. Ziełęcice, tel. 077/411-36-15, 
0604/05-95-77
SZNAUCER z rodowodem i bez rodowodu - 400 zł i 1.400 zł. 
Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85r97 

SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, z rodowodem, 
.pieprz i sól” , zaszczepione, odbrobaczone. Kłodzko, tel. 
074/867-63-34

SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI, szczenięta, z najlepszej hodowli w 
kraju, cena 1500-1800 zł. Legnica, tej: 076/854-37-16 
SZNAUCER OLBRZYMI 2-letnia suka, oddam w dobre ręce. 
Wrocław, tel. 0503/79-18-51
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, wyjątkowe umaszcze- 
nie pieprz i sól, po czempionach; ojciec Ch.Pol. CACIB, mat
ka Ch. Pol. wielokrotna złota medalistka. wspaniały obrońca 
i przyjaciel rodziny, b.dobra psychika -1  600 -1 800 zł. Wro
cław, tel. 0600/28-82-79
SZPIC MINIATUROWY czarny, roczny, po złotych medali
stach, -  700 zł lub zamienię na ratlerka szczeniaka lub pin
czera. Wołów, tel. 071/389-17-22 
TERRARIUM dla węża lub gekona, -150  zł. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67
TERRARIUM DLA WĘŻA lub gekona, wykończone, z oświe
tleniem. -130 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta, odbroba
czone, zaszczepione, książeczka zdrowia, metryka, wypraw
ka, ojciec Ml. Ch., Ch. PI., White Diamant O La La James 
Bond 007, chętnie dla wystawców, - 2.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-72-41
WHIPPET szczenięta, po championce, zaszczepione, odro
baczone, 3 mies., brązowe i srebrne pręgowane • 800 zł. Strze
lin. tel. 071/392-12-75
WIEWIÓRKI KOSZETNICZKI młode, cztery szt, - 35 zł za 
sztukę. Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 399-04-61 

O  YORKSHIRE TERRIER • szczenięta po rodowodo
wych rodzicach, książeczka zdrowia, • 900 zł. Wro
cław, tel. 071/354-40-45,0608/70-01-62 02027911 

YORKSHIRE TERRIER 2-letni piesek, miniaturka, rodowo
dowy, po doskonałych rodzicach - czeka na suczki do pokry
cia. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-43 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta 3-miesięczne, zaszcze
pione, rodowodowe, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-30-50 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odbiór 04.06.2001 r. -
1.000 zł/szt. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77,0604/43-63-88 
YORKSHIRE TERRIER 3-miesięczna suczka, popieiato-be- 
żowa, - 700 zł. Nysa, tel. 077/433-60-45 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, książeczka zdrowia, za
szczepione, -1.000 zł. Opole, tel. 077/466-1 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, zaszczepione, odbroba
czone, książeczka zdrowia, - 1.000 zł. Wrócław, tel. 
071/341-28-41
YORKSHIRE TERRIER piękny rodowodowy 3-miesięczny 
piesek, po młodzieżowym czempionie Polski, czempionie 
Polski, zwycięzcy rasy i wystaw, obustronne pochodzenie po 
czempionach, zaszczepiony, odbrobaczony, -1.500 zł. Wro
cław, teł. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER 2 reproduktory, młodzieżowy czem
pion Polski, zwycięzca rasy i wystaw, obustronne pochodze
nie po czempionach oraz doigi piękny wielokrotny zwycięzca 
wystawy i rasy, syn zwycięzcy świata, Europy, czempiona 9 
krajów, oczekują na suczk^do krycia. Wrocław, tel. 
071/328-91-70,0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, bez rodowodu, miniatu
rowe, długowłose, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-26-28, 
0503/79-89-80
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, po rodowodowym Ojcu, 
zaszczepione, odrobaczone -  1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/348-59-63 po godz. 17
YORKSHIRE TERRIER MINIATUROWY 7-tygodniowy. - 900 
zł. Piotrowice, tel. 0601/55-19-92, woj. wrocławskie 
ZAMIENIĘ COCKER SPANIELA szczeniaka, 8-tyg., bez ro
dowodu - na suczkę, czarną lub rudą, może być starsza. Woj- 
cieszyn, tel. 076/877-54-81 .
ZAMIENIĘ RYBY AKWARIOWE Molihezje czarne na Mieczy
ki, 3 sztuki. Wrocław, tel. 071/342-04-64

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI ujędrnia ciało, likwi
duje cellulitis, spala tkankę tłuszczową, profesjonalny, do ga
binetu odnowy biologicznej, prod. niemieckiej Śympathoform, 
- 4.900 zł. Lubań, tel. 075/646-45-00 
APARAT DO FIZYKOTERAPII DIADYNAMIC DD8 z kablami 
dla pacjenta, stan idealny, -1.000 zł. Lubin, tel. 0604/91-59-41 
APARAT DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC z pilotem, - 
1.625 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI elektr., wyświe
tla również puls*- 70 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL MB-70 sa- 
mopompujący, nadgarstkowy, -1 9 0  zł. Wrocław,, tel. 
0503/31-71-77
APARAT SŁUCHOWY zauszny, nowy, nie używany, gwaran
cja, prod. niemieckiej, - 500 zł. Lubin, tel. 0604/91 -59-41 
APARAT SŁUCHOWY zauszny, nowy, nie używany - 320 zł. 
Lubin, tel. 076/849-34-27 .
APARAT SŁUCHOWY Geers, - 500 zł, Wrocław, tel. 
071/787-31-96
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po opera
cji krtani, prod. niemieckiej, • 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-77-77

O  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 z ł i solarium 
P h ilip s  • 650 zł. Legnica, te l. 076/866-34-07 
84017901

BUCIKI ZDROWOTNE DLA DZIECI b. dobrej jakości - 70 zł, 
wkładki prostujące palce nóg dzieciom i dorosłym - 22 zł. Wro
cław, ul. Gwiaździsta 61/10
BUTLA TLENOWA medyczna + reduktor z nawilżaczem, od- 
sysaczem, podwójny (dla 2 osób), nowy, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 784-45-10 -
BUTY ORTOPEDYCZNE dla dorosłych i dzieci, b. dobrej ja
kości - 70 zł. Wrocław, tel. 071/361-65-00 
CHODZIK REHABILITACYJNY na kółkach, prod. zachodniej, 
stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 po godz. 16

*  KOSMETYKI PRZYSPIESZAJĄCE OPALANIE 

» LAMPY
*  PROFESJONALNE KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE 

00 GABINETÓW KOSMETYCZNYCH
* WOSKI I AKCESORIA DO DEPILACJI OP012386

"BAGAT“,ul. Solicka 6,Szczawr 
tel. (074) 840-27-82, (074)843-86-09;:

ŁÓŻKO ORTOPEDYCZNE regulowane, do rehabilitacji, bez 
materaca, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 
po godz. 16
METANABOL 5 mg. prod. polskiej, 100 szt. • 80 zł, testoste
ron, prolongatum 100 mg, 10 amp. - 60 zł, Omnadren, Peritol 
i inne. Chojnów, tel. 0608/48-12-44 
MIKROMOTORY, TURBINY STOMATOLOGICZNE cena 50% 
wartości. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 0604/71 -66-24, 
0602/81-52-87
ODCIĄGACZ DO POKARMU AVENT -100 zł. Wrocław, tel.
071/784-86-21,0607/69-71-32
PERFUMY różnych zachodnich firm, oryginalne marki, ceny

K O R O N A  S T O M A T O L O G I A  I
PEŁNY ZAKRES, WYBIELANIE ZĘBÓW Hallera 155/6
K O R O M 1 T  P O R C E L A N O W E  iPon.-pL 10 - 19 oi

FEROMONY damskie i męskie, cena od 120 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
FOTEL KOSMETYCZNY nowy, na gwarancji, -1.800 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-53-04
KONSOLE FRYZJERSKIE czamo-marmurowe, lustra trójkąt
ne, stan b. dobry - 500 zł/2 szt. Piława, tel. 074/837-26-40 
KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchętniej .pisarski*. Wro
cław, tel. 071/361-42-32,0601/72-84-85

od 120 zł/50 mg, okolice Legnicy. 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 
REDUKTOR DO TLENU MEDYCZNEGO + butla z tlenem, - 
450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-64-79 
SAUNA FIŃSKA kabina 150 x 100 cm - 2.500 zł, kabina 240 
x 150 cm - 4.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, 145x80 cm, piec Harvia, 220 
V, kamienie, kabina drewniano-akrylowa, możl, instalacji

CENTRUM MEDYCZNE
N IE M IE C K A  A P A R A TU R A  “ B IC O M ” + U Z N A N I L E K A R Z E
G W A R A N T O W A N A  L IK W ID A C J A  P A L E N IA  (już po 1 wizycie u lekarza), 
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo)
ALERGIE, ASTMA - BEZBOLESNE TESTY1 .
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii); G ^ *
BEZOPERACYJNIE, SKUTECZNIE:
TARCZYCA, WRZODY, MIĘŚNIAKI, CUKRZYCA. NADCIŚNIENIE,
REUMATYZM, ZATOKI, BÓLE. NERWICE. PORAŻENIA, EPILEPSJA,
BIELACTWO, ŁUSZCZYCA,MOCZENIE NOCNE, Inne trudne choroby;
IM P O T E N C JA  (V IA G  RA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
G IN E K O L O G IA  (specjaliści) -  antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
B E ZK R W A W E  -  usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży.naczynek, odcisków, trądzika 
IR Y D O LO G IA  -  analiza chorób z tęczówki oka + ziołoleki
O D C H U D Z A N IE  (cellulitis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, “L-KARNITYNA", “CHITININ"
S K L E P  - ziołoleki, pierwiastki prof. Podblelskiego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne,
VILCACORA (licencjonowany przedstawiciel Londynu). s o l a r i u m  t u r b o  - n a j t a n i e j  iii

WROCŁAW, UL. CHROBREGO 35 , TEL. 071  3 2 9  3 3  7 0

O

KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
LAMPA DO SOLARIUM na twarz, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/373-51-49 .
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON ZEPTER nowa, cena fabr.
2.500 z ł,-1.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-01 ,  ,

O  VIAGRA • lekarstwo dla mężczyzn, oryginalna ta
bletka z USA, cena 100 mg ■ 55 zł, 50 mg - 42 zł. 
Wysyłką na cały kraj, dyskrecja zapewniona. Ka* 
towice, tel. 0501/34-19-17 03003311

O  VI AG RA • tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% sku
teczności. Cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł. Dys
krecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. Katowi- 

'ce ; lei. 0607/07-06-69 03003321

LEKARSTWO na kamicę nerkową, bezoperacyjnie likwiduje

RTG

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA - DENTi 
NOWOŚCI i

• Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów

• -Protezy szkieletowe bez metalu
• Żel do próchnicy (bezboleśnie)
• Wybielanie zębów
• Ortodoncja-aparaty stale, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

uJ. P o w s ta ń c ó w  Ś l. 159  te l. 78 5  40  44 
u l.  P re tf ic z a  8 te l.  365  48  4 8 -
u l. R y d y g ie ra  35 te l*  329  60  96
u l.  D o k e rs k a  28  te l.  353  56  79

kamienie, prod..zachodniej, - 400 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-74-61
LEKARSTWO b. skuteczne, ziołowe, na choroby alergiczne, 
nieżyt pyłkowy, astma oskrzelowa i inne, 2 porcje - 65 zł/por
cja. Wrocław, tel. 071/336-57-07 rano i po godz. 20 
LEKARSTWO anabolityczne: Decadurabolin, 200 mg • 32 zł, 
Winstroi Depot, Metanabol, Ohnadren, Testosteron, Testovi- 
ron, Clenbuterol, hormon wzrostu i inne, możliwa wysyłka. 
Zgorzelec, tel. 0608/27-55-45
LEKARSTWO DECA DURABOLIN • 45 zł/ampułka; Omna
dren 250 - 50 zł/opakowanie; Metanabol - 49 zł/100 tabletek; 
Propionicum, 50 ml • 55 zł/10 ampułek; Prolongatum - 36 
zł/opakowanie; Meta. prod. polskiej • 19 zł/20 tabletek; spa- 
lacz tłuszczu dla kobiet - 65 zł/kuracja miesięczna. Wrocław, 
tel. 0605/28-05-45
LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek w opako
waniu, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-65^30 
LEKARSTWO SPIROPENT prod. niemieckiej, 100 tabletek - 
90 zł, Metanabol, 100 tabletek • 45 zł, Retaboll, 5 ampułek - 
50 zł, Test Propionat, 50 mg, 10 ampułek - 50 zł, Testanat, 
100 mg - 65 zł/10 ampułek, Omnadren, Clomid, Winstroi, 
Deca, Agiovirin, Proviron. Polkowice, tel. 0503/69-07-96 
LEKARSTWO VIAGRA tabl. 100 mg - 60 zł, 50 mg - 40 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-99-35
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży wy
syłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)

prysznica w kabinie, składane drewniane ławy, + wyposaże
nie, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/359-51-42 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00541 
www.autogielda.com.pl)

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 VW 12 od 25.000 zł, Black Po
wer od 15.000 z ł i inne. Ceny hurtowe i detalicz
ne, transport, montaż zegar sterujący gratis. Te
ren całego kraju. Raty, leasing, serwis, Słupsk, tel. 
059/842-14-76,0603/55-77-35 81013381

O  SOLARIA profesjonalne, renomowanych firm . Er
goline, wszystkie modele od 35/300/600, Avangar- 
de, Uwe, Miami Sun, Sunal i inne. Do każdego 
zakupu solarium • transport na terenie całego kra
ju , montaż oraz el. zegar sterujący gratis. Zapew
niamy serwis, akcesoria kosmetyki, lampy, czę
ści zamienne. Sprzedaż wysyłkowa, detaliczna. 
S łu psk , te l. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81013371

SOLARIA nowe i używane - od 2.000 zl. Hamburg, tel. 
0049/17-17-58-57-61,0049/41-06-62-29-97 

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 T 160 W - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-31-96 01033881

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm  - Er
goline, UWE i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „o d  A  do Z” , gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów Fitness i siłowni. Wrocław, tel. 
071/363-31-96 01033871

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • Er
goline, UWE i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od  A  do Z", gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, tel. 
071/363-31-96 01030671

SOLARIUM 1-stronne, zamykane od góry, prod. niemieckiej, 
10 lamp, zadbane, - 550 zh Jaworzyna Śląska, tel. 
0608/87-80-82
SOLARIUM inst. 220 V, używane w domu, stan b. dobry, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
SOLARIUM 45-lampowe, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/48-84-63
SOLARIUM ALISUN, 1996 r.28 + 3 lampy, technicznie spraw
ne, sterowane elektronicznie, • 2.200 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-63 po 18.0501/00:74-40 
SOLARIUM ERGOLINE 35/3 białe, zamykane ręcznie. - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 do godz. 18 
SOLARIUM ERGOLINE. 43-lampowe, 4-stronne, moc 100 W, 
nowe lampy TX - Milenium białe, profesjonalne, gruba profi
lowana pleksa, sterownik nawiewu, - 11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-92-91,0604/56-53-66

SOLARIUM ERGOLINE, 1996 r. 44+33 Ultra Turbo, trarjs- 
port, montaż, sterowniki, -16.500 zł. Żary, tel. 0609/02-74-00 
SOLARIUM GOLF 62-lampowe ♦ 12 lamp na twarz, automa
tycznie zamykane, stan b. dobry, • 13.000 zl. Świdnica, tel 
074/852-64-80
SOLARIUM GOLF 40/6 lampy 80-100 W16.000 zł oraz sola 
rium DrKern 42/3 - 11.000 zł, stan dobry, ręcznie zamykane 
wentylacja, sterownik. Wrocław, tel. 071/351-82-52 
0503/72-48-03
SOLARIUM KETTLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp, 4 wen 
tylatory, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95 
0605/43-73-16 fS Ę Ę Ę Ę Ę  1  •
SOLARIUM MEGA SUN 58-lampowe, 5 lamp na twarz, prod 
niemieckiej, z pilotem, stan b. dobry, dodatkowo 2 płyty,
12.000 zł (możliwe raty). Świdnica, tel. 074/640-85-33 lub, 
0606/95-66-52
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3100 V, 3 lampy na twarz 400 V. 
nowe lampy 100 V;- 2500 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
SOLARIUM MIAMI SUN, 1996 r. 35 + 4 lampy, - 3.000 zł. 
Długołęka: tel: 071/^15-20-63 po 18,0501/00-74-40 
SOLARIUM SUN VISION C12, - 5.670 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
SOLARIUM SUNAL 34/3,.2 sztuki, stan b. dobry, serwisowa- 

. ne, 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 28/3 automatyczne, - 2.200 zł. Wał
brzych. tel. 074/846-19-48 do godz. 18 
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY od 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-76-94. 0604/71-66-24,0602/81-52-87 
STERYLIZATOR AVENT elektryczny, do butelek dla niemow
ląt, stan b. dóbry, -'120 zł. Wrocław, tel. 071/321-19-55 
UNIT STOMATOLOGICZNY Pro-Dent (szwedzki), z końców- 

. kami, fotel, lampa, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-88, 
*■0502/35-57-40
URZĄDZENIE DO USYPIANIA. - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/355-75-89
WANNA DO HYDROMASAŻU AMANDA nowa. z dezynfek
cją, cena fabr. 9.000 żł, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-01 
WINDA HYDRAULICZNA dla osoby niepełnosprawnej, wy
sokość podnoszenia 3.80 - 4.00 m, udźwig 3500 kg, sterowa
nie z platformy - 8:540 zł z VAT-em i montażem. Wrocław, tel. 
071/786-86-77, 0608/19-58-90,071/780-95-46 (praca) . 

WKŁADKI DO BUTÓW ortopedyczne, prostujące palce rtóg,
- 22 zł. Wrocław, tel. 071/361-65-00
WOSKOWNICA DO USUWANIA OWŁOSIENIA na aplikato- 
ry, stan b. dobry, - 200 zł. Kiełczów, tel. 071/398-42-50 
WÓZEK INWALIDZKI nowy, nie używany, prod. niemieckiej, 
stan idealny, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48, 
0503/74-15-11
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, światła, kierunkowskazy, 
mało używany, nowe opony, stan b. dobry, - 2.400 zł. Milicz, 
tel. 0605/03-77-47
WÓZEK INWALIDZKI nowy, prod. polskiej, • 600 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-74-61
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI składany, mało używany, stan b. dobry
- 600 zł. Wrocław, tel. 357-91-70
WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej kla
sy, - 3.000 zł. Lubnica, gm, Wielichowo, teł. 061/443-32-90 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • AC0238 www.autogielda.comjil)

WÓZEK INWALIDZKI MEYRA nowy, koła na szybkozłącza, 
hamulce dla osób towarzyszących, ̂  1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA akumulatorowy, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-98-42

WÓZEK INWALIDZKI SOPUR lekki, nowy. koła na szybko
złącza, hamulce dla osób towarzyszących, regulowana wy
sokość, -1.600 zł. Wrocław, teł. 071/785-96-08 
WÓZEK ORTOPEDYCZNY niklowany, typ .Ortop.Germany’
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/786-86-77, 0608/19-58-90, 
071/780-95-46 (praca)
WÓZKI INWALIDZKIE nowe, elektryczne, 3- i 4-kołowe. -
2.900 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-06 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO firmy Bio- 
tronic, z meblami, nowe, nagwaranqi, fotel kosmetyczny, va- 
pozon, darsonwal, lampa-lupa i inne, • 6.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-69-92.0602/10-13-51 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-57-36.071/787-36-24 

WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO firmy Weila.
- 4.000 zł. Wilczyce, tel. 071/399-06-17

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE" FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, poś red n ic tw o . T ranspo rt. W rocław , te l. 
071/363-77-45,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON VIKTORIAII80 basów, stan dobry, • 250 zł. Kie- 
tlice, tel. 074/837-58-63
AKORDEON WELTMEISTER120 basów, futerał, stan b. do
bry -1.100 zł; Weftmeister, 80 basów, futerał, stan b. dobry - 
•600 zł. Głogów, tel. 076/834-68-51 
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, klawiszowy, stan b. 
dobry, - 450 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-96-53 
AKORDEON WELTMEISTER 40 bas - 300 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-05-66
AKORDEON WELTMEISTER SERINO nieużywany. 80 ba
sów, miech, czerwony, 8 registrów • 1000 zł. Weltmeister 60 
basów, 5 registrów, stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/785-76^31
ARANŻACJE MUZYCZNE SFM na zamówienie, duży wybór 
utworów w GM/XG na imprezy. Jelenia Góra, tel. 
075/702-13-41
DO WYNAJĘCIA SALA z przeznaczeniem na próby zespo
łów muzycznych, z kompletnym wyposażeniem firm Yamaha, 
Hohner, Marshall, Celestion, Shure - 8 zł/h. Wrocław, tel. 
071/353-07-85,0501/94-75-27 
EFEKT GITAROWY MXR prod. USA. 1972 r., Distortion Plus. 
- 350 z ł, Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
FLET POPRZECZNY YORK stan b. dobry, -1.000 zł. Legni
ca, tel. 0003/22-24-29
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ Traugott Berndt, stary, 
niesprawny, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/808-29-03 
FORTEPIAN LIEHR dł. 175 cm, z metalową płytą, po remon
cie, stan dobry. - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0801/57-47-01 
FORTEPIAN WENZEL • 1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
002/592-05-00
FUTERAŁ DO SAKSOFONU ALTOWEGO stan b. dobry, - 
200 zł. Nakło, woj, opolskie, tel. 0503/77-08-13 
FUTERAŁ NA GITARĘ BASOWĄ, - 130 zł. Lubin, tel. 
070/840-70-35,0001/50-18-94 
FUTERAŁ NA GITARĘ KLASYCZNĄ. - 100 zł. Lubin. tel. 
070/840-70-35,0001/50-18-94 
GITARA GIBSON SV nowa, - 4.000 zł. Szprotawa, woj. zielo
nogórskie, tel. 0604/80-75-93
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GITARA LES PAUL prod. japońskiej + futerał, - 950 zł, Trzeb
nica. tel. 071/387-21-49
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fute
rał, stan b. dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83-00 
GITARA AKUSTYCZNA TORELLA stan idealny, - 280 zł. Lu
bin, tel. 076/846-76-35,0601/50-18-94 
GITARAAKUSTYCZNA DURANGO prod. hiszpańskiej, czar
na, duże pudło, wycięcie, 6-strunowa, stan b. dobry, ciepłe, 
głębokie brzmienie, możliwość korekty siły naciągu szyjki - 
350 zł. Wołów, tel. 071/389-32-05 po godz.22 
GITARAAKUSTYCZNA duża. koncertowa, regulowany gryf, 
z 1967 r., znakomite wykonanie i brzmienie, prod. niemiec
kiej, stan idealny, - 340 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
GITARA BASOWA LUNA stan bardzo dobry, mało używana,
- 90 zł. Nowa Ruda, tel. 0608/40-75-77
GITARA ELEKTRYCZNA robiona na zamówienie, ruchomy 
mostek, futerał, kable, stojak stan idealny, - 750 zł. Jaworzy- 
na Śląska, tel. 074/858-82-52
GITARA ELEKTRYCZNA 12-strunowa, czerwona, stan b. do
bry, -130 zł. Lubin. tel. 076/846-76-35,0601/50-18-94 
GITARA ELEKTRYCZNA Yamaha Pacifica 604W, mostek i 
blokowane klucze Wilkinson, 2 single, 1 humbucker z prze
łącznikiem, kolor wiśniowy, -1.350 zł. Wrocław, tel. 345-44-28, 
0502/83-40-87.

GITARA ELEKTRYCZNA prod. japońsko-amerykańskiej, fir
my Emperador Teddy’s Musie z 1972 r., replika SG Gibson, 
znakomite brzmienie, futerał, - 1.200 zł. Wrocław, teL 
0502/93-25-31
GŁOŚNIK GITAROWY BECKER prod. USA, 12", 8 om, 70 W,
-120 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, -1.000 zł. Wrocław,
tel. 349-13-88,0602/75-99-30
KEYBOARD GEM PK 7 stacja dysków SMP, 100 stylów, każ
dy w 4 odmianach, 384 barwy, - 2.000 zł lub zamienię na 
GEM-WK 3, łub inny, z dopłatą 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/873-60-93,0605/41-95-46 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy fu
terał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 '
KEYBOARD ROLAND E-14 5 oktaw, dynamiczna klawiatu
ra, zasilacz, futerał, instrukcja, stan b. dobry, - 650-zł. Wro
cław, tel. 0608/85-44-51
KEYBOARD TECHNICS KNSX920 profesjonalny, 128 ryt
mów, aranżer, 250 barw, sekwenser, stacja dysków, - 2.200 
zł lub zamienię na sprzęt nagłaśniający. Gostyń, tel. 
065/572-65-55
KEYBOARD YAMAHA PSR 520 karta pamięci, sztywny po
krowiec, zasilacz, - 1.350 zł lub zamienię na piecyk basowy. 
Biedrzychowice, teł. 0607/45-82-83 
KEYBOARD YAMAHA PSR-740, najlepszy model, nowy, w 
kartonie, • 4.300 zł. Lubin, tel. 0603/75-82-03 
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowa, na gwarancji, instruk
cja w języku polskim, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32 

KEYBOARDY Korg iS-50, - 3.300 zł oraz Roland G-800, -
4.300 zł. Oleśnica, tel. 0607/40-11-81, 071/314-14-28 po 
godz! 18
KLARNET UBEL system francuski - 700 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-05-66
KOŃCÓWKA MOCY SMOUND 2 X 150 W. mato używana - 
600 zł, kolumny estradowe Fender, 300 W, 8 Ohm, 2 szt., 
kupione 01.2001 r. • 1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-46-51 
po godz. 19,0605/14-30-03
KOSTKA DO GITARY BOSS PLANGER nowa, - 250 zł. Szpro
tawa, woj. zielonogórskie, tel. 0604/80-75-93 
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER stan techniczny obojęt
ny. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-88-63
KUPIĘ KEYBOARD ENŚONIO ESQ-1, SQ-80, VFX SD. 
ASR-10, R8, R8MKII. Wałbrzych, tel. 074/665-65-30 prosić 
Roberta
KUPIĘ PERKUSJĘ. Leszno, tel. 0607/75-68-29 
KUPIĘ SMYCZEK prod. niem. lub francuskiej, z nazwiskiem 
lutnika.., tel. 0600/22-06-58
MODUŁ BRZEMIENIOWY KORG NS5R system SMF, GM, 
GS, XG. -1.100 zł. Olesno, tel. 034/359-61-42 
MULTIEFEKT GITAROWY KORG 6 pedałów, duża ilość efe- 
ków z zakresu: reverb, deiay, chorus, fleanger, możliwość wła
snej dźwięku. - 430 zł. Lubin, tel. 0605/64-24-46 
MULTIEFEKT ZOOM 505, - 400 zł. Wrocław, tel. 345-44-28, 
0502/83-40-87
ORGANY CASIO CTK 811 EX na gwarancji, stacja dysków, 
dynamiczna klawiatura, zasilacz, nie używane, najnowszy mo
del, -1.600 zł. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 po godz. 19 
ORGANY VERMONA SK/86 elektroniczne, 5 oktaw, dużo 
funkcji, stojak, • 150 zł. Wrodaw, tel. 0503/50-96-49 
ORGANY YAMAHA 630 ze stacją dysków, używane w domu, 
stan idealny, pilne, - 1.350 zł. Wrocław, teł. 071/316-62-40, 
0504/90-63-85
PERKUSJA AMATI zestaw rozbudowany + blachy Sabian, •
1.200 zł. Oleśnica, tel. 0607/08-60-97 
PERKUSJA POLMUZ bogaty zestaw + części zamienne, - 
370 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-09 
PERKUSJA POWER BEATkomplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 

O  PIANINA I FORTEPIANY - strojenie, renowacja, po
ś re d n ic tw o  kupna  i sp rze da ży  (w w w .av i- 
s ta .e m it.p l) . M a rc in  M iku ła , O le śn ica , te i. 
071/398-63-22,0501/31-10-30 80011121

PIANINO przedwojenne, nastrojone, z  metalową płytą, -1.200 
zł. Brzeg Opolski, tel. 0607/31-64-15 
PIANINO wykonane na licencji USA, wysokie, kolor ciemno
brązowy, 3 pedały, z metalową płytą, 10-letnie, stan b. dobry,
- 3.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-88,0606/22-86-42 
PIANINO ciemnobrązowe/powojenne, po remoncie i stroje
niu, • 2.000 zł. ścinawka średnia, gm. Radków, tel. 
074/871-55-19
PIANINO GARN, -1.600 zł + taboret do pianina - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-16-83
PIANINO LEGNICA, 1985 r. 3 pedały, okleina bukowa, stan 
dobry, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-42-97 
PIANINO OFFBERG, stylizowane, prod. eksportowa, - 7.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-06-96 
PIANINO PAUL JANSSEN, BRESLAU czarne. - 3.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-88-64
POWER MIKSER SMOUND 6 dwa wejścia, 2x150 W, - 550
zł. Wrocław, tel. 0607/63-88-18
SAKSOFON CONN M-20 altowy + kufer, - 2.500 zł. Wałbrzych,
tel. 074/841-62-26,0603/33-28-87
SAKSOFON WELTKLANG tenor - 1.000 zł. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/592-05-66
SAKSOFON TENOROWY B brak korka pod ustnik, - 450 zł.
Nowa Ruda, tel. 0608/40-75-77
SKŁADANKI MUZYCZNE DYSKOTEKOWE na CD (Dream
Dance, Viva Hits, Club Rotation), nowości, wysyłka -12 zl/szt.
Jelenią Góra, tel. 0605/06-84-08
SKRZYPCE z jaworu oczkowego, wiedeńskie, 1920 r. -1.000
zł. „ te l. 0600/22-06-58
SKRZYPCE LP.SCHUSTER ok. 1920 r., stan b. dobry -1.000 
z ł. ., teł. 0600/22-06-58
SYNTEZATOR KORG M1 stan b. dobry,'Instrukcja polska, 
torba, karta brzmień, - 2.100 żł. „  tel. 0600/87-89-97 
SYNTEZATOR ROLAND X P 10 na gwarancji - 1700 zł oraz 
wzmacniacz gitarowy Laboga, 50 W - 450 zł. Głogów, tel. 
076/835-52-45

SYNTEZATOR ROLAND D 50 - 1700 zł, keyboard Yamaha 
PSR 420 -1000 żł. Grębocice, tef-0606/18-83.-53 
SYNTEZATOR ROLAND E-16, jj 950 zł. Opole, (el. 
0609/36-92-86
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 6.5 oktawy, stacja dys
ków, - 2.400 zł. Opole, tel. 0609/36-92-86 .
SYNTEZATOR YAMAHA AIN1Xwirualny, analogowy, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/53-87-39,071/357-04-07 
SYSTEM BEZPRZEWODOWY DO GITARY, - 400 zł. Szpro
tawa, woj. zielonogórskie, tel. 0604/80-75-93 •, -
TALERZE PERKUSYJNE - formuła Paiste 502, nowe - 880 
zł, -10  zł. Wrocław i okolice, tel. .0606/74-31-11 
UTWORY SMF -1  zł, MD - 3 zł, nowości, testy, spis gratis, 
tanie demo 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, te|. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WERBLE HARCERSKIE fi 327 x 2 szt, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/783-65-67,0601/15-39-62 
WIOLONCZELA kpi., po korekcie, smyczek, futerał, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/315-94-72 
WZMACNIACZ FENDER 40 W. z przesterem i reverbem, stan 
b. dobry, - 400 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
WZMACNIACZ GITAROWY 100 W, kolumna Marshall + 
wzmacniacz Elektric Sound, 2 kanały + gitara el. Reuther • 
850 zł. Wołów, tel. 071/389-32-05 
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO SUNN moc 45 W, stan 
b. dobry, - 220 zł. Lubin, tel. 076/846-76-35,0601/50-18-84 
WZMACNIACZ GITAROWY ECHOLETTE 2 wejścia, czysta 
barwa dźwięku, - 300 zł. Lubin, tel. 0605/64-24-46 
WZMACNIACZ GITAROWY MARSCHALL 75 W, używany, z 
ES-em i .przesterem’ , -1.200 zł. Pastuchów, gm. Jaworzyna 
Śląska, tel. 074/850-82-50,0503/35-15-11 
WZMACNIACZ YAMAHA 4x150 W, + mikser 12-kanałowy, - 
620 zł. Nakło, woj. opolskie, tel. 0503/77-08-13 
ZAMIENIĘ KEYBOARD KORG i5S + instrukcja po polsku, 
CD ROM (style, barwy, SMF-y), zamienię, z moją dopłatą, na 
K^rg iX300, i30, bez HD. Chojnów, tel. 076/818-87-14 

ZAMIENIĘ WZMACNIACZ GITAROWY amerykańskiej firmy 
Echolette, 2 wejścia, czysta barwa dźwięku - 320 zł, na sub- 
woofer, w podobnej cenie. Lubin, tel. 0605/64-24-46

ANTYKI
AKWARELE CHMIELEWSKIEGO, 1962 r. scenka rodzajo
wa, -1.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/28-09-70 

Ó  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 
do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrum enty, wyroby z metali, szkła, ceram iki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02026981

APTECZKA, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
BIBLIOTECZKA LUDWIK FILIP narożna, szuflada, bardzo 
bogata, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/21-14-07 
BIELIŹNIARKA EKLEKTYCZNA ciemny orzech. - 850 zl. 
Jelenia Góra, te l:075/752-16-94 
BIURKO EKLEKTYCZNE kolor orzechowy, -1.500 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-19 
BRYCZKA KONNA. • 2.900 zł. Wrocław, tel. 0603/24-17-15 
BRYCZKA KONNA, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-88-21 
CZĘŚCI STOLIKÓW MASZYN DO SZYCIA Victoria, Na- 
umann - 50 zł/szt lub zamienię na części starych rowerów, 
motocykli. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
DOKUMENTY z Kamiennej Góry, od XVIirw., większa ilość • 
400 zł, rysunki zamków, pałaców z pocz. XIX w. - od 50 zł/szt. 
„  tel. 0605/746-18-16
DOKUMENTY b. stare, grafiki -  od 5 zł/szt.., tel. 075/746-18-16
DOROŻKA siedzenia typu viś a’vis, - 7.000 zł. Opatówek, tel.
062/761-81-40,0605/31-89-10
GRZEJNIK GAZOWY ozdobny - 300 zł. Wrocław, tel.
0604/73-65-24
HEŁM wzór 40/50, stan idealny, kompletny -1 5  zł/szt., heł- 
mofon czołgowy, stan idealny, kompletny - 35 zl/szt., hełm 
niemiecki, model policyjny z okresu II Wojny światowej, z grze
bieniem i emblematami, kompletny • 150 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05

O  KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. do
bry, bardzo ładne, okazja, pilne, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 

KAFLE PIECOWE i kominkowe, gładkie j  grawerowane, róż
ne kolory - od 5 do 10 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/341-73-33 
KANAPA SECESYJNA, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
KARETA ok. 1900 r., początek XX w, • 9.800 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-49-77
KOMODOKREDENS LUDWIK FILIP, - 300 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-27-69
KOMPLET GABINETOWO-SALONOWY międzywojenny, 
kredens + pomocnik, komoda z nadstawką + ławka zabudo
wana, bogato zdobiony, dębowy, wnętrze mahoniowe, stan 
idealny, - 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
KREDENS duży, demny dąb, międzywojenny, wym. 195 x 
180 x 70 cm - 2.500 zł, kuchenny, z nadstawką sosnowy, 
wym. 180 x 180 x 67 cm - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
KREDENS + bufet+ szafa z początku wieku, orzechowe, stan 
dobry, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0604/46-55-71 
KREDENS pałacowy, z nadstawką, - 5.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-07-62
KREDENS EKLEKTYCZNY orzechowy, wys. 2.60 m, bogato 
zdobiony, po renowacji, - 8.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
KREDENS PRZEDWOJENNY pokojowy, -1.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-01-24
KRZESŁA różne, od 150-300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
KRZESŁO BIEDERMEIER orzechowe, -100 zł. Wrocław, tel. 
0502/21-14-07
KRZESŁO EKLEKTYCZNE 6 szt., orzech wioski, wykończo
ne ra fią  - 230 zł/szt. Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0605/67-67-58
KSIĄŻKA „WILD UND HUND" 1935 r., niemiecka, wyd. Ber
lin, dotycząca polowań, 1200 stron, twarda oprawa, złocenia, 
inne książki, -100 zł. Szprotawa, tel. .068/376-39-57 
KUFER skrzynia ludowa, wym. 105x63x55 cm, -175 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93
KUPIĘ BAGNETY do KBK'AK, noże szturmowe, hełmy Woj
skowe i Obrony Cywilnej, kaski .ORMQ!,,ZOMO", tarcze mi
licyjne i inne. Wrodaw, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BIURKO i biblioteczkę. Wrocław, tel. 0603/88-71-04 
KUPIĘ DOKUMENTY sprzed XX w. i stary mlecz. „  tel. 
0605/746-18-16
KUPIĘ KABURY do P08, P38, hełmy, bagnety, szyldy i tabli
ce emaliowane, niemieckie, z okresu II Wojny światowej, ga
zety do 1945 r. Wrocław, tel,.0603/76-55*05 
KUPIĘ MEBLE szafy, komody, bieliźniarki, biblioteczki, witry
ny, biurka, stoły, obrazy i szkło. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-72-89 do godz.18,075/781-62-49 po godz.18 
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrodaw. tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ PORCELANĘ SORAU, TILLOWITZ przedwojenną m. 
in. wazony, cukiernice, figurki, świeczniki itp, Wrocław, tel. 
364-54-28

KUPIĘ STARE MEBLE do renow acji- Kłodzko,~tel. 
0605/37-7341 f;

KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 07f/387*21-53 
KUŹNIA PRZEDWOJENNA, - 15.000 zł. Oława; tel. 
071/313-91-90 *
LODÓWKA poniemiecka, w drewnianej obudowie, - 200 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-72-55 . .
LUSTRO EKLEKTYCZNE wys. 148 cm, szer. 88 cm, - 200 zł. 
Legnica, tel. 076/862-32-37
LUSTRO EKLEKTYCZNE, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
ŁOŻE podwójne, międzywojenne, masywne, w fornirze, oryg. 
sprężyny, stan idealny, - 590 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-04-45 
MAGIEL ręczny, żeliwny, ok. 100-letni, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, - 800 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-58-07
MAGIEL SEILER przedwojenny, 3-wałkowy, ręczny, spraw
ny, .- 300 zł. Kowary, tel. 075/761-30-72,0603/47-32-05 
MAGLOWNICA z ok. 1930 r.. oryginalna, w ciągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, - 4.000 zi. Mirsk, tel. 0608/35-52-16 
MAGNETOFON GRUNDIG szpulowy, lampowy, .na chodzie”. 
Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER z około 1930 roku, • 250 zł. 
Mirków, tel. 071/315-11-38
MASZYNA DO SZYCIA DURKOPP napęd nożny, podstawa 
metalowa, ażurowa ze znakiem firmy, obudowa drewaniana, 
sprawna, • 250 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. 
Zgorzelecka 13
MASZYNA DO SZYCIA, 1936 r. drewniana zabudowa, orygi
nalna, napęd, nożny, stan b. dobry; - ‘3.500 zł. Mirsk. tel. 
0608/35-52-16
MASZYNA DO SZYCIA BUTÓW poniemiecka, -1.000 zł. Le
win Brzeski, tel. .077/412-72-55 
MASZYNY DO SZYCIA ód 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-51*66,0602/43-32-11 
MEBLE szafy, bieliźniarka, łóżka, kredensy kuchenne, do re
nowacji, od 200 zł/szt. Gajków k. Wrocławia, tel. 
071/318-52-47
MEBLE w okleinie czereśniowej i orzechowej, szafy, bieliź
niarki, stoły, krzesła, kredensy, komody, sofy, kanapy, fotele, 
ramy do obrazów, duży wybór mebli sosnowych, po renowa
cji, od 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE pokojowe, do renowacji, poniemieckie, - 700 zł. Le
win Brzeski, tel. 077/412-72-55 

MEBLE poniemieckie, różne, cena od 50 zł do 200 zł. Wro
daw, tel. 071/344-77-91
MEBLE szafy, komody, bieliźniarki, kufry, stoły, krzesła - od 
300 zł. Wrodaw, tel. 071/329-26-61 wewn. 61,0601/41-84-96 
MEBLE przedwojenne: kredens + pomocnik, kolor jasny, stół 
okrągły rozkładany na dwanaście osób, stan dobry, -1.800 
zł. Zielona Góra. tel. 068/321-25-69 
MEBLE DĘBOWE z okresu międzywojennego, kredens po
kojowy, bufet pokojowy, szafa 3-drzwiowa, stół na 12 osób, 
toaletka, szafki nocne - od 200 do 1.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-88-64
MEBLE EKLEKTYCZNE kredens • 3.600 zl, 6 krzeseł, orzech 
-1.400 zł, kredens myśliwski z rzeźbionymi postadami zwie
rząt • 4.800 zł, bufet na lwich łapach - 4.000 zł, lustro i bieliź
niarka -600 zł, biurko i biblioteka międzywojenne, dąb -4.000 
zł, stół duży na lwich łapach -2.700 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
MEBLE LUDWIK FILIP biblioteczka 2-drzwiowa, bibliotecz
ka 1-drzwiowa, komoda, - 2.000 zł. Ciepłowody, tel. 
074/810-37-01

O  MEBLE ANTYCZNE - duży komplet (kredens z po
mocnikiem +,jadalnia) • 19.000 zł, zamienię na 
monetę, odznaczenie, gramofon, radio itp., w tej 
cenie., tel. 061/853-28-32 03003421 .

MEBLE: szafa, stół, skrzynia i inne, - 1.5Ó0 zł. Lubin, tel. 
076/843-57-80, 0604/83-14-71. *
OKUCIA MEBLOWE zamki, zawiasy • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/73-65-24
PIEC KAFLOWY przedwojenny, narożny, biało-zielony, -
3.000 zi. Sarnowa, gm. Rawicz, tel. 065/546-08-53 
PIEC KAFLOWY stojący na stopkach, przedwojenny, • 400 
zł. Wrodaw. tel. 0502/87-41-67 
PIECYK BURGER H-301 .koza’ , po remoncie - 400 zł. Wro
daw, tel. 0604/73-65-24
RADIO STERN 7E lampowe, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-65-67.0601/15-39-62 
SANKI przedwojenne, wyk. w Szrenicy, - 200 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 0603/28-09-70
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY. - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/349-16-83
SERWANTKA EKLEKTYCZNA stan dobry -600 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-27-69 ...
SOFA ART DECO po renowacji, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/21-14-07
STOLIK z okrągłym metalowym blatem, ornamentyka o mo
tywach Dalekiego Wschodu - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-24
STÓŁ okrągły, rozkładany, wym. 240 x 110 cm - 2.000 zł, 6-bla-
towy, prostokątny, wym. 360 x 1Ó0 cm - 2.000 zł, inne od
400-800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-16-94
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, teł, 065/520-83-00,0605/06-97-09
STÓŁ EKLEKTYCZNY owalny, toczone nogi, - 350 zł. Kro-
snowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/48-48-16
STÓŁ LUDWIK FILIP niciak, mahoniowy, • 1.500 zł. Lubań,
tel. 0607/32-62-31 ’
SZAFA 3-drzwiowa z lustrem i 2-drzwiowa, bufet dębowy 2 
szt., biblioteka dębowa 2-drzwiowa, z kryształowymi szyba
mi, lustro orzechowe eklektyczne • od 1000 zł. Komorniki, tel. 
071/317-27-22
SZAFA SECESYJNA orzechowa, • 400 zł. Wrodaw, tel. 
0502/21-14-07
SZAFKA BIEDERMEIER umywalka, - 300 zł. Jelenia Góra, 

. tel. 075/752-16-94
ŚRUTOWNIK HASSJA kompletny, przedwojenny, • 1.000 zł.
Bielany Wr., tel. 071/311-22-81
TOALETKA szary marmur, • 800 zł. Jelenia Góra, tel.
075/752-16-94
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 
WOZY KONNE małe wózki do ogrodu, stare meble i wiele 
innych starod, ceny od 30 do 720 zł. Osiek 8, gm. Lubin, tel. 
076/842-83-84
WYCINANKI z  Czarnego papieru - 100 zł/szt. Wrodaw, tel. 
.364-54-28
ZEGAR mosiężny, wys. ok. 1 m, z 1602 r., do postawienia na 
stojaku, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
ŻEGAR STOJĄCY .baba", stan b. dobry, - 35.000 zł. Nysa, 
tel. 0604/14-84-96
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER przedwojenny, na-
ścienńy,:  290 zł, tel. 0605/746-18-16
ZEGAR WISZĄCY „GUSTAW & BECKER” 2 sztuki • 400 zł.
Lewin Brzeski, tel. 077/412-72-55
ZEGAREK złoty, próba 583, waga 54 gramy, antyk, • 1.350
żł. Wałbrzych, tel. 0606/37-15-29

RÓŻNE 
KUPIĘ

AUTOMAT ZAROBKOWY Dart (lotki), Golden Real Magie. 
Lubin, tel. 0608/25-72-00
BUTELKI puste, po markowych perfumach np. Kenzo, Boss, 
Chanel, możliwość stałej współpracy. Wrocław, tel. 
0606/53-00-45

O  BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0 ,751, piwo, 
wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

CZASOPISMO „MARKETING I RYNEK”  BM, logistyka i inne 
z ekonomii, wszystkie pozycje. Wrocław, tel. 0501/09-89-58 
FOLIA LDPE-PP względnie czysta. Wrocław, tel. 
071/315-37-26,0503/98-58-04 
KOMIKSY stare: .Żbiki', „Janosiki", „Relaxy” i inne. Wrocław, 
tel. 0503/72-50-07
KONTENER METALOWY. Wysoka, tel. 0605/93-05-59 
KSIĄŻKA .Powszechne Dzieje Kultury Fizycznej”, autora T. 
Wroczyńskiego. Pieszyce, tel. 0606/83-61-21 
KUCHNIA POLOWA duża, na 4 garnki/Leszno, tel. 
0609/37-09-94

KURTKA motocyklowa długa. Jelcz-Laskowice, woj. wrocław
skie, tel. 0607/23-81-65
ŁOŻYSKA TOCZNE. Ścinawa, tel. 0604/55-75-54

Nowo otwarty

PUNKT SKUPU PALET
ul. Reymonta 10 (naprzeciwko więzienia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

MATERIAŁY KRAWIECKIE: rękaw, kieszeniówka, podszew
ka, materacówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
MATERIAŁY DO LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO ni
tro, benzyna ekstrakcyjna. Wrocław, tel. 071/355-75-95 
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE. Lubin, tel. 0502/68-20-55 
MIERNIK METEX M 3850. Wrodaw, tel. 0501/15-38-28 
NASZYWKI NARAMIENNE stopnie wojskowe US Army, naj
chętniej z akcji .Pustynna Burza” i wojny wietnamskiej, rów
nież nazwiska. Wrodaw, tel. 0502/85-73-97 
ODPADY POLIAMIDOWE. Wrocław, tel. 071/339-20-45, 
0602/76-28-77
ODZIEŻ WOJSK „US ARMY”  bluzy, spodnie, kurtki, pasy, 
ładownice i inny ekwipunek wojskowy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ OPAŁOWY. Głogówek, tel. 077/437-66-65 po godz. 21 
PLAKATY, FOLDERY i inne rzeczy związane z Mercedesa
mi 107, 114C, 123C i 116. Wrocław, tel. 0503/70-84-47, 
071/341-13-37
POROŻE JELENIA każdą ilość. Bolesławiec, tel. 
0604/91-22-40 (Daniel)
PUNKTY KONKURSOWE PEPSI, oraz Coca-cola -1  zł/20
szt. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
STÓŁ DO GRY .Piłkarzyki” , do baru. Środa Śl., tel.
0607/04-70-00
STYCZNIKI nieużywane, typu ID1, ID2, ID3, ID4. IDX23, 
IDX31, IDX41, ID7, TSM1, możliwy dojazd, różne iloścK Wro
cław, tel. 0607/25-13-18
STYCZNIKI ID, IDX różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY 2 szt. • 1.500 zł/szt. 58-521 
Czernica 122, gm. Jeżów Sudecki 
ZBIORNIK STALOWY pow. 10.0001, otwierany z przodu. Wro
cław, tei. 0604/39-30-22
ZDJĘCIA PIŁKARZY i klubów piłkarskich z całego świata. 
Wrodaw, tel. 071/348-98-25

O  ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, kabli, 
silników, transformatorów i spawarek. Zaprasza
my do s ta łe j w spó łp racy. PHU „D U A L ” , te l. 
0607/38-85-21 01031611

FtÓŻNE
O  „AMEBA”  ZŁOM METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek - sku
pujemy, oferujemy wysokie ceny! Również w ió r 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81013351

AUTOMAT ZAROBKOWY. stół piłkarski”, wrzutnik na mo
nety 2 zł - 1.800 zł lub zamienię na flipery. Bolesławiec, tel. 
0602/15-28-24
AUTOMAT ZAROBKOWY .stół piłkarski Italia', na monety 2

HURTOW NIA S 
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UŻYWANEJ o 
Jawor, tel. 0-603 782 336

zł, podświetlany • 2.100 zł lub zamienię na flipery, lub stół 
bilardowy. Bolesławiec, tel. 0602/73-12-28 
AUTOMAT ZAROBKOWY stojący, gra video, -1.500 zł. Lu
bin, tel. 0601/76-06-54
AUTOMAT ZAROBKOWY zręcznościowy, typu .łapka” na 
maskotki, • 4.000 zł. Śdnawa, tel. 076/843-69-86 
AUTOMAT ZAROBKOWY .łapacz maskotek', nowy, - 7.000 
zł. środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka” -1.500 zł lub wydzier
żawię. Wrodaw, tel. 071/373-90-50,0501/62-47-04 
AUTOMAT ZAROBKOWY Fliper, marka Wiliams, rok 1989, - 
800 zł lub zamienię na owocówkę. Wrocław, tel. 
071/787-96-12,0502/86-07-46 
AUTOMAT ZAROBKOWY FLIPER ,SHAQ 0'NEAL”. 1995 r. 
serwisowany, - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-72-23
AUTOMATY. ZAROBKOWE do salonu gier. monitory 21", 6
szt - 500 zł/śzt.., tel. 0502/02-37-50
AUTOMATY ZAROBKOWE typu bujak, z melodiami i innymi

r ODZIEZUŻYWANA |
SORT Z NIEMIEC |

cena, - 8 zł/1 kg 5
powyżej 500 kg, cena, - 6 zł/1 kg o
K ło d z k o , u l. W y s p ia ń s k ie g o  40  

V  te l. 074 /865 -51 -69 , 0-601 88 3 0 1 7  J

dźwiękami - od 3000 do 6000 zl. Jawor, te!. 076/870-23-41 po 
godz.2$ |
AUTOMATY ZAROBKOWE flippery : Adams, Terminator, Cyc- 
lone i inne - od 800 zł. Nysa, tel..0608/58-51-25 
AUTOMATY ZAROBKOWE flipery High Speed-Williams oraz 
Big Guns-Williams na monety 1 zł - 700 zł/szt. Stronie Śl., tel 
0601/42-14-76
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ do odbioru natychmiast, ko
lor i model do wyboru, 36 rat spłaconych. Lubin, tel. 
076/840-87-69, po 20
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-77-42
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ spłacone 2.200 zł - za 500 
zł. Wrodaw, tel. 0502/26-46-53,071 /342-16-48 
AUTOSYSTEM DAEWOO NUBIRA możliwość zamiany mo
delu + tygodniowe wczasy dla 2 osób, wartość 1760 zł - sprze
dam za 1400 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-72-35 
AUTOTAK FIAT PALIO WEEKEND z możliwością zmiany na 
Punto, wpłacone 36 rat i ostatnia rata, łączna wartość 21.000 
zł, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-67-76 
BECZKA DĘBOWA wys. 2.5 m, średn. 2.5 m, na altanę, bar, 
stan idealny, - 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 . 
BECZKA OCYNKOWANA poj. 10001, nowa. - 450 zł.Oleśni- 
ca, tel. 071/398-31-35.
BECZKI ALUMINIOWE na mleko. poj. 151 - 30 zł. 201 - 40 zł, 
25 1 - 50 zi. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
BECZKI PLASTIKOWE .Boryszew”. zakręcane i hoboki. do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/339-72-81 
BRANSOLETKA ZŁOTA do zegarka damskiego, nowa, waga 
30 g - 30 zł/g. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
BRANSOLETKA ZŁOTA damska, sygnet złoty męski, łańcu
szek, próba 585, wszystko po 30 zł/1 gram. Wałbrzych, tel. 
074/665-23-22 lub 0608/10-50-92 

O  BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING MERKEL • 7.200 zł, 
dubeltówka (Bock) • 1.400 zł, dubeltówka (Bock) - 
250 z ł . ., tel. 062/730-38-47 03003341

BRYCZKA KpNNA nowa. - 1.500 zł. Krajanka 2. gm. Cza
stary, woj. kaliskie
BRYCZKA KONNA 2 szt., 5-osobowa i 10-osóbowa, cena -
2.000 i 3.000 zł. Prusice, tel. 071/312-5341,071/312-63-41 
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml. ok. 30 tys. sztuk, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
BUTELKI PO ORANŻADZIE z transporterami, 100 kpi. - 4,5 
zł/kpi. Miszkowice, tel. 075/742-64-86
CHODZIK DZIECIĘCY CHICCO - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001 r. - 2 zł/szt. Zielona Góra, 
tel. 0605/23-51-77 .
CZASOPISMA EROTYCZNE z CD-ROM, cena 4 zl/szt. Zie
lona Góra, tel. 0605/23-51-77
CZASOPISMO ,^UTO GIEŁDA” - 0,80 zł/szt, Wrocław, tel. 
071/346-47-80
CZASOPISMO „EASY ENGLISH” 140 numerów, kpi. 140 lek
cji, nowy, nie używany, 6 segregatorów + 70 kaset, • 500 zi. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-11-00 
CZASOPISMO „FILM”  z lat 1995-1997 • 3 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 071/348-98-25
CZASOPISMO „ŁOWIEC POLSKI”  roczniki 1952 h  do 
1979 r., oprawione oraz od 1980 r. do 1999 r., nie oprawione 
oraz roczniki od 1918 r. do 1950 r. • 60 zł/rocznik lub w cało- 
śd, - 2.000 żł. Wołów, tel. 071/389-93-98 
CZASOPISMO „MOTOCYKL" od numeru 1/94 do 12/99.., 
tel. 0602/31-73-20
CZASOPISMO „MOTOR” . 1987/88 r. w segregatorach - 70 
zł, .Młody technik* 82/89 r., różne • 22 zł/szt. -Nakło, tel. 
077/464-47-86
CZASOPISMO „MUZYKA MISTRZÓW”  numery 1-51,-260 
zł. Wrodaw, tel. 071/783-65-67,0601/15-39-62 
CZASOPISMO „PRZYJAZNY PC”  numery od 1 do 10 - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/359-21-86 
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE bez dodatków syntetycznych, od 
50 kg dowóz gratis w granicach Wrodawia - 2.46 zł/kg. Wro
cław, tel. 781-71-94 do 17
DIODY PROSTOWNICZE 200 A z radiatorami, -  25 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45
DRABINKA OZDOBNA na klatkę schodową, dla dziecka, - 
40 zł. Wrodaw, tel. 0600/4349-31 
DREWNO KOMINKOWE • 110 zł/m3. Jordanów, woj. wro
cławskie, tel. 0603/40-2741
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrodaw, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1. tel. 071/349-21-09 
DREWNO OPAŁOWE możliwość transportu - 40-50 zł/m3. 
Wałbrzych, tel. 074/880-10-94 
DREWNO OPAŁOWE paczkowane, worek - 20 zł. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
ENCYKLOPEDIA PWN 12-tomowa +-suplement, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-35-83
ENCYKLOPEDIA ŚWIAT I ŻYCIE z 1933 r., wyd. Lwów, - 600 
zł. Wrodaw, tel. 071/328-35-83 _
ENCYKLOPEDIA ZDROWIA DZIECKA kpl.jn Z segregato
rach - 250 zl. Wrodaw, te!. 0605/2441-20 
FOTELIK DZIECIĘCY, rozkładany, stan dobry, mało używa
ny, ze schowkiem, - 200 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-32-10 
GARSONKI modny fason, wykrojone, dó przeszycia, 90 szt. 
‘ 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/18-35-45 4
HUŚTAWKA DZIECIĘCA GRACO pokojowa, nakręcana na 
korbkę - 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
KASETON REKLAMOWY w kształcie damskiego buta, efek
towny, wys. 120 cm, nowy, idealny jako reklama eleganckich 
sklepów obuwniczych,'- 700 zł. Ziębice, tel. 0606/99-05-65 

KATALOGI MODY i inne zachodnie, na rok 2001, kolorowe, 
grube, cienkie, ok. 300 szt., całość, -150 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-72-15 .
KLOCKI LEGO kilka zestawów, mało używane, - 400 zł. Pa- 
niowice, tel. 071/310-76-72 prosić Wojtka 
KLOCKI LEGO TECHNIC CYBERMASTER klocki ze zdal
nym sterowaniem z komputera, cd-rom do obsługi, kilka po
jazdów, - 200 zł. Leszno, tel. 065/540-25-51 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA HO prod. niemieckiej. Marklin, 10 
wagonów, domki, wiadukty i inne elementy, • 180 z i . ., tel. 
0600/61-03-58
KOLEJKA ELEKTRYCZNA HO dodatkowo makieta (nigdy nie 
rozkładana), -150 zł. śdnawa, tel. 0601/05-59-49 
KOLEKCJA TROFEÓW ŁOWIECKICH 120 porostków sar
ny, 35 poroży jelenia, 2 ślimy muflona, - 50.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0602/49-57-78
KOŁA DREWNIANE - 50 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/734-77-80
KOŁA DREWNIANE z obręczami i piastami na osi 1/2 wozu, 
dwa zestawy - 400 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 0601/14-63-35 
KONTENER NA MĄKĘ 3 tys. kg, opróżniany pneumatycznie
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(pompa sprężona ze skrzynią biegów auta lub z silnikiem 
elektr.) -1000 DM. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-64 
KONTENERY HANDLOWE, 2001 r. białe, do handlu obwoź
nego, atest Sanepidu, na kwiaciarnie 6.5x3.5x2.3 m, - 8.000 
zi., tel. 0607/41-75-06
KONTENER SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNY 2 blachy 
trapezowej, ocieplony, 23 m2, przenośny, inst. el. + siła, 3 
okna, 2-drzwiowy, nadaje sięrównieź na domek letniskowy -
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-11,0605/61-30-70 
KORYTA KAMIENNE z piaskowca, dł. 160 Cm, szer. 50 cm, 
wys. 30 cm - 200 zł/szt. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-12-06
KOSZULKI ADIDAS Nike, Reebok, letnie • od 30 zł. Wrocław, 
tel. 787-47-71
KSIĄŻKA .Rysunek zawodowy wyrobów atrystycznych' -125 
zł, .Nowy podział terytorialny* • 35 zł, .Poradnik ślusarza na
rzędziowego, wzorcarza* - 45 zł. Kłodzko, tel. 074/067-88-93 
KSIĄŻKI W. Łysiaka: .Napoleonida" • 20 zł, .Perfidia* - 20 zł. 
.Cesarski poker” • 20 zł. Wrocław, tel. 071/348-98-25 
KSIĄŻKI kryminalne, 400 szt. • 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
363-25-54,339-11-52

O  KURNIK prod. czeskiej, alum iniowy, 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 KROJU I SZYCIA ESKK - 50 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/642-26-61
KURS JĘZYKA ANGELSKIEGO ESKK dla początkujących, 
z kasetami - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-26-61 
KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ESKK dla początkujących, 
32 lekcje, książki, kasety, nowy, stan idealny, nie używany, - 
400 zł. Złoty Stok, tel. 0600/88-95-16 
KURTKA SKÓRZANA RAMONESKA, na wzrost 175-180 cm, 
stan idealny, - 200 zł. Walim, tel. 074/845-70-60 po godz. 18 
KURTKA SKÓRZANA motocyklowa, firmy .Harley Devidson”, 
rozmiar .L*. stan idealny; Wałbrzych, tel. 074/665-85-94 
KURTKA SKÓRZANA RAMONESKArozm. XL, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0502/31-79-73
KURTKA SKÓRZANA nie lakierowana, męska, mało używa
na, brązowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/346-54-24, 
0607/23-99-26
LAMPY nowe: pd85, pcf801, pce82, pl504, pcl805, py88, 
pci86, ey86, dy86, f180 Tesla. Lubin, tel. 076/847-62-28 lub 
842-42-28
LAMPY JARZENIOWE z kloszem. 2x40 W, - 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
LAMPY JARZENIOWE 2 szt., 130 cm x 22 cm - 65 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0606/64-92-21

LAMPY ULICZNE 16 szt. - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 363-44-54 
USTYZ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH Oświęcim i Mau
thausen, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czer
wonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
MEGAFON MT-1, - 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MIENIE ZABUŻAŃSKIE, - 30.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-98-09
MILITARIA menażka, manierka, ładownica, łopatka wojsko
wa, kombinezon .OP1', chlebak wojskowy, kurtka .moro’ , nie
zbędnik, telefon połowy, łącznica połowa, rękawice, szelki, 
pasy skórzane, parciane, hełm, plecak - 5,40 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
MIOTŁA BRZOZOWA około 200 szt., cena • 4 zl/szt. Gęsice, 
gm. Domaniów, tel. 071/302-73-46 
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą profilowaną, 
możliwy transport i montaż - od 1.500 zł: Strzegom, tel. 
074/855-30-47,074/855-68-04 .
NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobami, które pomogą wyjechać na 
pobyt stały do Niemiec lub innego państwa. Wałbrzych, tel. 
074/840-25-20,0606/35-61-91 
NIANIA ELEKTRONICZNA zasięg 200 m, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
NOSIDEŁKO-BUJACZEK CHICCO, stan b. dobry, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-02-85
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE BEBE-COMFORT na gwarancji, •
320 zł. Wrocław, tel. 787-39-99
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI do 10 kg, z budką, z
funkcją fotelika samochodowego - 150 zł. Wrocław, tel.
071/341-20-22,0503/94-25-12
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO • 100 Zł. Wrocław, tel.
071/784-86-21,0607/69-71-32
OBRAZY różne, ręcznie malowane, - od 100 zł/szL Gryfów
ŚL. tel. 075/781-47-24
O  ODZIEŻ nowa, prod. niem ieckiej firm y „Hańess” , 

„M &H” , damska, męska, dziecięca • atrakcyjne 
ceny. Wrocław, tel. 071/349-50-22 02027441

ODZIEŻ ROBOCZA, WOJSKOWA importowana • od 12 zł. 
Wrocław, tel. 781-71-94 w g. 9-17 
ODZIEŻ UŻYWANA po likwidacji sklepu, wieszaki i stojaki 
(koła). Świdnica, tel. 074/854-13-45 wieczorem 
ODZIEŻ WOJSK „US ARMY” bluza .Woodland* - od 35 zł, 
rozmiar, S, M, L, .Pustynna Burza’  - od 50 zł, spodnie .Wo
odland*, rozmiar S, M, L - od 50 zł, plecak .Alice" -170 zł, 
manierka, ładownica, szelki, pasy, czapki .Woodland* - od 30 
zł,, idealne dla myśliwych, wędkarzy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05

O  OKULĄRY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie
cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 3 zł. 
L eg n ica , te l.  076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

OPRAWY DO LAMP z żarówką sodową 400 W, 2 szt, - 200 
zł. Żagań, tel. 068/477-56-63,068/478-29-40,0602/19-79-03 
OSCYLOSKOP OS-301, - 220 zł lub zamienię na telewizor 
14' albo rower górski, używany. Wałbrzych, tel. 074/666-64-08 
po godz. 20
PALETY 118x79x14 cm, nie euro 118x79x14, duża ilość, cena 
- 7 zł/szt. Nowa Sól, tel. 0603/69-67-22 
PARALIZATOR 300 kV, mały, poręczny, idealny dla kobiet, 
nie wymaga zezwolenia, - 250 zł. Wrocław, tel. 0504/93-56-92 

PASTA DO LUTOWANIA prod. niemieckiej, 125 g -  8 zł. Wro
cław, teł. 071/336-48-84,0602/88-21-81 
PASY KUNOWE różne, wym. 10404000, możliwy dowóz, 
cena np. 1100 - 5 zł. 4000 -15 zł. Legnica, tel. 076/854-72-28, 
0603/31-44-54
PIERŚCIONEK Z BRYLANTEM 0,3 karata, w białym złocie, 
sz lif amsterdamski, - 1.600 zł. Lewin Kłodzki, tel. 
074/869-81-37
PISTOLET GAZOWY ROHM 9 mm, prawie nowy, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-46-87
PISTOLET GAZOWY 2 magazynki, kabura, niemiecki, - 500 
zł lub zamienię na telefon GSM, Wizję TV, Cyfrę +, Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 0501/97-96-25.
PLAN „WYSTAWEK* w Niemczech oraz spis punktów gazu 
LPG, - 50 zł. Nowa Sól. tel. 068/355-53-10.0608/07-90-16, 
PŁASZCZ firmy ZARA, wiosenno-jesienny, przywieziony z 
Francji, rozm. 38, futrzany kołnierz, modny krój (czarny, dłu
gi), - 290 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
PŁASZCZ SKÓRZANY męski, XL. ciemnopopielaty, stan b. 
dobry, -160 zł. Wołów. tel. 071/389-60-16 
PRĘT MOSIĘŻNY ciągniony, fi 5 mm, 50 kg - 5 zł/kg. Świdni
ca, tel. 074/852-03-70 po 18
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem nieuleczalnie cho

ry, nr konta Bank Zachodni S A  2724155 Wrocław, z góry 
dziękuję..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ sytuacja zmusza mnie 
do tego, z góry dziękuję, K.B. SA O/Leszno 
15001517-101510076586. Leszno, tel. 065/520-69-36 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ ze względu na tragiczną 
Sytuację, mamy wiele długów, mąż zdecydował się na sprze
daż nerki, wychowujemy niepełnosprawnego syna, z góry 
dziękuję za każdą złotówkę, Bank Śląski O/Opole, nr konta 
105015-04-2248112357. Opole, tel. 0609/36-92-86 grzecz
nościowy
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie nr 8,30 km 
od Wrocławia w kierunku Kudowy Zdrój, dobra widoczność 
- 2.000 z ł/rok.., tel. 0602/47-27-85 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie Nysa • Głu
chołazy. Nysa, tel. 077/433-60-41 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ • miejsce na bilboard 
oraz płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt • 100 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0605/35-71 -37 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA POSESJĘ przy głównej trasie 
Wrocław-Oława. Oława, tel. 071/313-91-88.0603/48-53-23 

PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD DAEWOO LANOS 
codzienna trasa Jelenia Góra - Szklarska Poręba, parko
wanie pod wyciągiem na Szrenicę. Jelenia Góra, tel. 
075/642-76-66 po godz. 18
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD osobowy. Niegosła
wice, tel. 068/378-13-44
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Caro 1995 
r., atrakcyjny wygląd, przebieg ponad 2000 km miesięcznie. 
Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
PRZYJMĘ ZŁOM nieodpłatnie, odbiorę własnym transpor
tem, rejon Żar i okolic, Lubuskie. Tuplice, tel. 0607/78-83-17 
w godz.9-21
ROŚLINY SUSZONE do kompozycji kwiatowych, dmuszek 
• 20 zł/kg, kapar - 7 zł/kg, nasiona wiesiołka i inne rośliny. 
Głaniszew, woj. łódzkie, tel. 043/829-44-76,0605/72-26-74 
SANDAŁKI nr 24, - 20 zł. Wrocław, tel. 071/353-54-13 

SANDAŁY DZIECIĘCE nowe. skórzane, rozm. od 19,5 do 
21,5, 300 par - 5 zł/parę. Strzelin, tel. 071/392-18-52, 
392-25-29
SIATKA MASKUJĄCA nowa, w pokrowcu, wym. 11x12 m, • 
700 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
SIATKA MASKUJĄCA 10x10 m, nowa, - 350 zł., tel. 
074/832-09-73,0605/45-53-61 
SPODNIE dla kobiety w ciąży, długie, popielate, sztrukso
we, firmy Sandro Jeans, stan b. dobry, cena • 40 zł. Wro
cław. tel. 071/783-95-74

O  SPODNIE HUGO BOSS, koszulki Nike, Adidas.
Legnica, tel. 0607/24-48-25 84018381

SPODNIE LEVTS 501 różne rozmiary i kolory, cena 120 
zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/321 -25-69 
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycja: stokrotki i marge- 
ritki z zielonymi listkami, b. elegancki i ładny, - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/321-26-45 po godz.19,0600/15-63-79 
STYCZNIKI ID, ID X : ID 3, ID 4, ID 6, ID 7, IDX 23, IDX 31, 
IDX 41 oraz SV 400, nieużywane, możliwość wyst. faktury 
VAT. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
SUKNIA ŚLUBNA kolor biały, oryginalna, prod. włoskiej (mo
del Romantica), rozm. 38, na wzrost 160-164 cm, - 420 zł. 
Czernica, tel. 071/318-02-16
SUKNIA ŚLUBNA, z krótkim rękawem, rozmiar 38-40, ra
miona i talia zdobione małymi różyczkami, góra z gipiury; 
dół gładki na 6 halkach, b. elegancka, kupiona w sklepie, 
stan idealny + dodatki, • 650 zł. Legnica, tel. 076/856-33-48, 
076/862-00-37
SUKNIA ŚLUBNA oraz bolerko z żakardu i półmatowej sa
tyny (niemnącej się), fason francuski, elegancka, bez zdo
bień, rozmiar 38-40, po czyszczeniu, - 500 zł. Lubin, tel. 
076/722-67-37,0605/52-18-43 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, wzrost 170 cm, krótki 
rękaw, wełon rękawiczki, stroik czyszczona, - 500 zł. Pacz
ków, tel. 0601/05-03-97

SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42-44, wzrost 165 cm, z krótkim 
rękawem, góra z gipiury + perełki, delikatna, + welon i  ręka
w iczki, -  450 zł. Polkowice, tel. .076/749-61-98, 
0603/29-70-73
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 36/38, wzrost 170 cm, typ 
retro, rękaw 3/4 (poszerzany od łokcia), gorset haftowany, 
zdobiony różyczkami, dekolt karo, dół gładki, szeroki, halka 
na kole, podpinany tren, b. elegancka + rękawiczki i stroik. •
1.000 zł. Siekierzyce, gm. Mściwojów, tel. 076/872-84-26 
SUKNIA ŚLUBNA koloru ecru, rozm. 38/40, góra gorset de
likatnie haftowany, dół na kole, modny fason, b. elegancka 
+ welon, rękawiczki, stroik • 450 zł + buty w kolorze ecru • 
50 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-57 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42-44, na 165 cm, dwuczęściowa, 
góra gorset jasny ecru, dodatki, - 550 zł. Wałbrzych, teł. 
074/848-84-36
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, prosta i elegancka, biała, 
długa, rozszerzana do dołu, krótki rękaw, gorset z gipiury 
jaśmin*, dół z satyny, wymiary 168x73x91, -  300 zł. Wro
cław. tel. 0607/30-63-16,071/339-72-90 
SUKNIA ŚLUBNA kolor kremowy, rozmiar L, bardzo ele
gancka, z dodatkami, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/787-29-69 
SUKNIA ŚLUBNA .Cymbellihe-France*, nowa, sznurowa
na z tyłu, dół z gipiury, skromna a zarazem b. elegancka, 
rozm. 38/40, wzrost 168 cm, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0605/31-63-52
SUKNIA ŚLUBNA w kolorze ecru, rozmiar 36/38; wzrost 160 
cm, model 2001, 2-częściowa, gorset żakardowy, sznuro
wany z tyłu, na ramiączkach, spódnica z szantungu na kole, 

'stroik, welon, rękawiczki, wyczyszczona, ideałna,na lato, - 
1 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-07-67,060^/80-97-93 

' SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/38, odpinany tren, gorset z gi
piury (wiązany), opuszczane ramiona, dół z.szantungu, qa 
kole, ozdobiona różyczkami w kolorze łososiowym, - 650 zł. 

v Wrocław, tel. 0607/14-95-24 
SUKNIA ŚLUBNA, z firmy Cymbelline, rozm. 38, na wzrost 
170 cm, rękaw 3/4, sznurowana na piecach, duży dekolt, 
podpinany tren, na kole, cena sklepowa 2.650 zł, welon + 
buty, -1.300 zł. Wrocław, tej. 071/788-27-27 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, z krótkimi rękawami, góra 
bogato zdobiona, dół na kole, z potrójnym tiulem, -  100 zł. 
Wrocław, tei. 0501/95-82-05
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 36-38, stan b. dobry, +.dodatki: 
welon, stro ik, rękawiczki, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0600/91-59-35
SUKNIA ŚLUBNA włoska, rozmiar 174/86/67, • 550 zł, Wro
cław, tel. 0606/59-81-85
TWORZYWA LDPE rozdmuch, wtrysk-PS, PP przemiał - od 
1,30 zł -1,60 zł. Wrocław, tel. 071/315-37-26,0503/98-58-04

P la n w u a  firm a w  P o ltc a , realizują.
usługi ślub n a w  ayatatnla ratalnym  np.
•tro^anl* kościołów, gra na skrzypcach Avo Marta. 
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Do Państwa dyapozycji:Cadillac, Lincoln, Roiła Royco.
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TWORZYWO SZTUCZNE mieszane. 400 kg, - 40 zł. Choj
nów, tel. 076/818-63-17
TWORZYWO SZTUCZNE ABS w granulkach i na przemiał 
oraz poliuretan w granulkach -1.50 zł/kg, na przemiał - 40 
gr/kg. Jarocin, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
TWORZYWO SZTUCZNE POLIETYLEN - 0.90 zl/kg. Śliwi- 
ce, gm. Długołęka, tel. 071/315-37-08 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki 4-6 lat (letnia i zi
mowa) w b. dobrym stanie - 5-20 zł. Wrocław, tel. 
071/359-90-22,0501/14-78-67 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-2 lat, część z Niemiec, duży 
wybór, od 1-10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-33-70 
UBRANKA DZIECIĘCE wiek do 2 lat; prod. zachodniej: let
nie i jesienne - od 5 zł/szt.; bluzeczki, spodenki, dresy, buty, 
rozm. 21-23, niezniszczone -1 5  zł/szt.; krzesełko do kar
mienia firmy Graco, • 90 zł. Wrocław, tel. 353-41-25 
UBRANKA DZIECIĘCE stan idealny, firmowe, do 6 mies. - 
od 20 zł. Wrocław, tel. 071/784-86-21,0607/69-71-32

H U R T O W A  S P R Z E D A Ż  
ODZIEŻ UŻYWANA 

SUPERSORTMIX LETNI lub ZIMOWY 
cena 1 kg -  8 zl + VAT s

Głogów, tel. 076/833 42 96 
0-60Z 274 502, 0-502 360 832

UBRANKA DZIECIĘCE od 0 do 6 miesięcy, obuwie rozm.
19-25, stan b. dobry, od 2 zł do 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/785-97-29
UBRANKA DZIECIĘCE 0-2 lata. spodenki, bluzy, body, su
kienki i inne, ceny 3-10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-54-13 

UBRANKA DZIECIĘCE 0 • 9 miesięcy, firmowe • od 5 zł/szt., 
ubranka dziecięce firmowe (Benetton, Endo), 98-116 - od 
10 zł, sandały .Bartek*, rozmiar 30 i 32, czarne lakierki, roz
miar 28 • od 30 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-02, 
0605/43-33-51
UBRANKO DO CHRZTU, - 50 z ł. Wrocław, tel. 
071/351-33-70
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letniskowy, 
posiada podwozie, pow. 26 m2, -  7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
WĄŻ PLASTIKOWY 3/4", plastikowy, do zimnej i ciepłej 
wody, w odcinkach 50 m, większa ilość, cena - 0.60 zł/m.b. 
Wrocław, tel. 0503/93-44-13
WĘŻE STRAŻACKIE 2 szt. + 2 hydronetki - 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/357-02-11
WIRÓWKA DO MIODU, - 200 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, głęboki, duże koła, osłona 
przeciwdeszczowa, śpiwór, - 70 zł., tel. 0607/19-76-68 
WÓZEK DZIECIĘCY firmy .Polak*, najnowszy model, nowy, 
- 450 zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-70-40

Hauck dla bliźniąt (jeden za drugim), stan b. dobry - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-19-60
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS 2000 S funkcją 
spacerówki, duże koła, b. lekki, pokrowiec na nogi, stan b. 
dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 0601/71-95-15 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS spacerowy i głęboki, 
śpiwór, przekładany uchwyt, koła skrętne, kosz, regulowa
ny podnóżek, folia przeciwdeszczowa, torba, granatowy, • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/789-07-67,0605/20-32-32 
WÓZEK DZIECIĘCY DELTIM 3-funkcyjny, stan b. dobry, • 
150 zł. Wrocław, tel. 071/784-60-00 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO prawie nowy, na gwa
rancji, najnowszy wzór, spacerowy z funkcją głębokiego, 
przekładana rączka, torba, kosz, • 830 zł. Wrocław, tel.
787-39-99
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, prod. niemieckiej, za
pasowe koła, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/352-28-65 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA typ .parasolka*, bez bud
ki, rozkładany do spania, regulowany podnóżek, pałąk, ko
szyk, stan b. dobry, -130 zł oraz SANTOS bez budki, roz
kładany do spania, lekki, składany, stan b. dobry, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 

WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, resory, reguł, rączka, roz
kładany do spania, stan b. dobry, używany rok, kosz pod 
spacerówką, - 200 zł. Wrocław, tel. 322-46-86 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA MIKO. 3-funkcyjny, • 400 
zł. Wrocław, tel. 0604/19-98-82 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCk typ Labamba, granatowy w bia
łe misie, 2-funkcyjny, może być dla noworodka, stan ideal
ny - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina Cross 2000, stan b. dobry, z 
funkcją spacerówki, duże koła, b. lekki, pokrowiec na nogi - 
650 zł. Wrocław, tel. 0601/71-85-15 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, rozkładany do spania, prze
kładana rączka, pokrowiec na nogi, kosz na zakupy, wkład
ka dla niemowlaka, -180 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO typ .parasolka*, -110 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, dla bliźniaków • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56/
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, dla bliźniaków - 390 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
WÓZEK DZIECIĘCY CAMI spacerowy, regulacja oparcia, 
przekładana rączka, duża koła, • 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22,0503/94-25-12 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS spacerowy z funkcją 
głębokiego, model z 2000 r., koła skrętne, reg. podnóżek i 
wys. rączki, kosz, osłona na nogi, używany 6 mies., zadba
ny - 800 zł nowy - 550 zł teraz. Wrocław, tel. 0605/24-41-20 
WÓZEK DZIECIĘCY typ Jaska*, z budą, pokrowiec, nosi
dełko, -130 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/65-08-00 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, dla zespołu mu
zycznego, wielofunkcyjny sterownik Luxomat, lampy świetl
ne, 2 szt., stan b. dobry, • 700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-90-02
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie i nagłośnienie, 

"kpi., mało używane, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wiązów, tel. 
071/393-14-05, 0602/30-39-48 
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PLASTYCZNEJ wyroby, ma
teriały, formy, technologie, sieć zbytu, dużo wyrobów, w ce
nie 80 % wartości • 8.000 zł. Opole, tel. 077/410-35-77, 
0601/89-14-34
ZABAWKA MOTOREK HONDA dla dzieci, na akumulator,

ZEGAREK CASIO G-SHOCK, • 150 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
ZEGAREK LONGINES automatic, chronograph, męski, mo
del Lindberg Spirit, - 4.800 zł., tel. 0601/91-36-60 
ZEGAREK ROLEX męski, kwarcowy, pozłacany, ciemna tar
cza, nowy, • 300 zł; Wałbrzych, tel. 074/665-74-03

FOTO

O D Z IE Ż
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KAMELEON p . p . h . u
Bierutów, ul. Rzemieślnicza4 
oddz. Żary, Kaczy Rynek * 
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Posiadamy własny transport.

WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, spacerowy, przekładana rącz
ka, budka z okienkiem, obrotowe kołat osłona na nogi, do
datkowo fotelik, -130 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-69-93 
WÓZEK DZIECIĘCY, głęboki, spacerowy, nosidełko, gumo
we kółka, regulowana rączka, na ciemnogranatowych rur
kach, koszyk, stan b. dobry, -1 5 0  zł. Paczków, tel. 
0602/71-01-81
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, ciemnozielony, w koloro
we misie, stan b. dobry, parasolka, pokrowiec przeciwdesz
czowy, -180 zł. Strzegom, tel. 074/855-04-55 
WÓZEK DZIECIĘCY duże koła, najnowszy wzór, rozkłada
ny, stan idealny, • 220 zł. Świdnica, tel. 074/852-19-69 
WÓZEK DZIECIĘCY prod. niemieckiej, typu .parasolka*, za
dbany, biało-granatowy • 45 zł, ubranka dla dziewczynki, do 
2 lat - od 1 zł do 10 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-60-29

W Ó Z K I ,  Ł Ó Ż E C Z K A  
Z A B A W K I ,  R O W E R K I  
S A M O C H O D Z I K I  A K U  «  

U B R A N K A  D O  C H R Z T U
Wrocław, pi. Staszica 10(obok stacji benzynowej CPN) 

tel. 071/328 9719, czynne Pn. • P t 11.00 • 18.00 
___________ Sobota 10.00 • 14.00 : j

WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA ORG CROSS koła pom
powane, głęboki z funkcją spacerówki, mało używany, stan 
b. dobry, na gwarancji, - 600 zł. W ałbrzych, tel. 
074/841-77-51
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO 2-funkcyjny - 500 zł, wó
zek spacerowy - 300 zł, nosidełko na stelażu • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/359-32-93,0601/71 r79-.32 .
WÓZEK DZIECIĘCY EMALIUNGA prod. szwedzkiej, głębo
ki, 3-funkcyjny, zielony w białe groszki, duże koła, używany 
18 mies., folia przeciwdeszczowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/788-18-14
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS 3-funkcyjny, stan 
b. dobry + śpiwór, - 290 zł. Wrocław, tęl. 071/351-21-04 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, "szeregówka*, nowy, 
prod. niemieckiej, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24,0602/81-52-87 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerówka, duże koła. prze
kładana rączka, szyberdach, stan idealny • 250 zł, wózek

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60

ODZIEŻ UŻYWANA Z HOLANDII 
duży wybór - pełny asortyment  ° P00479S

Sprzedaż od pon. do piąt. w  godzinach od 8°° do 15°°, 
____________ w środę od 8°° do 18°°. ________

do lat 6 - 350 zł, samochód Formuła i, na akumulator, do lat 
6, stan b. dobry • 420 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-68-27 

ZABAWKA MOTOREK .POLICJA* na akumulator, z łado
warką, dla dziecka w wieku od 3 do 5 łat - 200 zł, gokart na 
pedały-100 zł. Wrocław, tel. 071/325-84-69 
ZABAWKA SAMOCHODZIK .strażacki*, z kierownicą, stan 
dobry, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 

ZABAWKA SAMOCHODZIK 2-osobowy jeep, stan idealny, 
akumulator, ładowarka, 2 biegi, kolor niebieski, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/63-66-18
ZAMEK DMUCHANY do skakania, dla dzieci, z osprzętem, 
wym. 6x7.5 m, używany 4 sezony, oryginalny angielski, •
11.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
ZAPINKI ŚCIĄGAJĄCE (takie jak przy dużych filtrach), ok.
5 tys. sztuk - 30 gr/szt. Jarocin, tel. 062/747-57-97 po 
godz. 19'
ZBIORNIK kwasoodpomy, poj. 30.0001, -10.000 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
ZBIORNIK pow. 2000 I, ciśnienie 6 atm, - 2.500 zł. Lubin, 
tel. 0603/62-07-04
ZBIORNIK na sprężone powietrze, 4.0001, - 5.000 zł. Opa
tówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
ZBIORNIK poj. 20.000 I, • 3.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-72-32

ZBIORNIK 1.000 I, w stelażu, na palecie; - 220 zł. Strze
gom, tel. 0601/92-49-04
ZBIORNIK 1000 I, na ojej opałowy, - 450 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
ZBIORNIK ALUMINIOWY poj. 800 l„ z  pokrywą i zaworem 
spustowym, stan b. dobry, - 370 zł. Ostrów j/Vlkp., tel. 
062/734-13-27

'  ZBIORNIK ALUMINIOWY poj. 10001, - 1.000 zł. Wrocław, 
teł. 0603/54-37-38
ZBIORNIK CHROMONIKLOWY poj. 10.0001. - 3.500 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-63-31
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 10001, - 300 zl + VAT. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 .
ZBIORNIK STALOWY poj. 11.5 m3, waga 3.3 i ,  grub. 14 
mm, 2x4 m, - 2.500 zł oraz o poj. 22.5 m3, waga 5 1, grub. 14 
mm, wym. 2.2x6.5 m, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 0606/77-88-99 
ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE śred. 600 mm i 900 mm, nowe. •
6.000 zł. Nysa, tel. 077/448-36-43 po godz. 16

O  '  ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m3,25 m3, zbior
niki K.O., 2,5 m3, 3 m3, 6 m 3,10 m3, wiata (kur
nik), ocieplona, z blachy aluminiowej, szer. 12 m, 
długość 80 m, wys. 2,7 m, cena 70 zł/m2., tel. 
062/785-65-75 81012621

ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3-50 tys. 
litrów, w cenie 700-5400 zł., tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem • AC0232 www.autogielda.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE beczki, na wodę i inne ciecze, poj. 

_ 20001, blacha ocynkowana, na płozach, prod. fabr., typowe z 
zaworem spustowym - 690 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-26-76 
ZBIORNIKI STALOWE na olej opałowy, 2 szt., poj. 1500 I, 
nierdzewne, wewn. powłoka chromoniklowa, kpi. osprzęt, 
transport gratis • 880 zł/szt. Zawadzkie, tel. 077/463-34-45 
ZBIORNIKI STALOWE EMALIOWANE poj. 60.000 litrów, na 
płynne artykuły spożywcze, cena 8.000 zł/szt oraz poj. 15.000 
litrów, np. na szambo, duże ilości, cena 2.500 zł/szt. Zielona 
Góra, tel. 0607/25-42-02
ZEGAREK damski, złoty, z bransoletą, nowy, waga 15,6 g, -
1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03

APARAT zoom, 3 formaty zdjęć, - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
APARAT CANON EOS 50E obiektyw 28-80, przystawka na 
baterie, nowy, - 2.400 zł. „  tel. 0606/31-78-45 
APARAT CANON EOS 50E z obiektywem Canon 28-80 V 
USM, model dla zaawansowanych amatorów, b. dużo funkcji, 
w komplecie pasek i bateria, polska instrukcja, nowy, nie uży
wany, - 2.290 zł. Bielawa, tel. 0601/45-99-75 
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 z oryginalnymi obiektywami 28-80 i 
80-200 mm, z osłoną przeciwsłoneczną ET-54, instrukqa w 
jęz. polskim, nowe baterie, wszystko w opakowaniach, stan 
bardzo dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tei. .071/369-85-35, 
0603/93-49-21
APARAT CANON EOS z obiektywami 28-80 i 80-200 mm, 
stan bardzo dobry, w oryginalnych opakowaniach, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-75-56
APARAT CANON PRIMA 28N kompakt • 360 zł. Wrocław, tel. 
339-85-60,0605/51-94-24
APARAT CANON EOS 300 + obiektyw 28-90 mm, nowy, na 
gwarancji, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
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, teł. 
387-13-75,0606/77-92-47
APARAT CANON automat, zoom 20-40, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-75-89
APARAT CARENA SX-300, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/328-10-00
APARAT FUJI FINE PIX 6800 ZOOM nowy. zapakowany, -
2.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
APARAT KIEW JUPITER-8M 2/50, nowy, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-03
APARAT MINOLTA DYNAX 500SI nie używany, faktura, tor
ba, stan idealny, -1.050 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
APARAT MINOLTA DYNAX 505SI obiektyw 28-105 mm, nowy, 
nie używany, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
APARAT MINOLTA F25 nowy, pełny automatic, z etui - 95 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-20-75 wieczorem 
APARAT MINOLTA 404 SI DYNAX nowy, obiektyw 28-105 
mm. -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/384-19-79 
APARAT NIKON F80, nowy, w pudełku, 2 obiektywy Nikkor, 
28-80 i 75-240 mm. - 2.850 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/66-04-02 
APARAT NIKON F-801 profesjonalny, obiektyw Sigma 28-70i, 
lampa błyskowa AF 2020 Auto Manuał TTL, nowa, ruchoma 
głowica, • 1.900 zł. Niemcza, tei. 074/837-60-93, 
0605/46-65-65
APARAT NIKON 801S AF obiektywy Sigma 75-300,28-80 i 
1000 mm, lampa błyskowa Nikon SB-24, teiekonwerter Sig
ma (x2), torba, statyw, instrukcje, literatura, w całości lub ósob- 
no, - 3.100 zl. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
APARAT NIKON F60 obiektyw Sigma 28-80, stan idealny, - 
1.350 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
APARAT NIKON F65 nowy obiektyw 28-80 • 1450 zł oraz apa
rat kompaktowy Yashica, obiektyw 38-105, nowy, z futerałem
- 550 zł. Wrocław, tel. 0600/60-97-31
APARAT NIKON F50 nowy, obiektyw 28-200 mm. -1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/384-19-79
APARAT OBJECTA zoom 1100, datownik, zegar, samowy- 
zwałacz, redukcja czerwonych oczu, blokada lampy błysko
wej, zdjęcia nocne, - 485 zł. Legnica, tel. 0602/38-10-85 
APARAT POLAROID 636, - 145 zł. Łegmca, teł. 
0602/38-10-85
APARAT PRAKTICA LTL + obiektyw Tessar 2.8/5Ó Cari Ze
iss + Pentacon Auto 4/200 mm MC, -  350 zł. Leszno, tel. 
065/540-25-51
APARAT PRAKTICA VLC 2 wewn. światłomierz, obsługuje 
obiektywy Electric, samowyzwalacz, obiektyw Helios 2/58, 
możliwość robienia zdjęć astronomicznych, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 345-34-69,0503/74-29-62
APARAT RICOH, 1993/94 r., zoom 35-70 mm. autofocus, sa
mowyzwalacz, redukcja czerwonych oczu, super macro, slow 
synchro, - 290 zł. Wrocław, tel. 367-16-02 
APARAT TRAVELER nowy, AF, datownik, czytnik DX, czas 
B, samowyzwalacz. zdjęcia seryjne, redukcja czerwonych 
oczu, 1 film, 2 baterie, futerał, w kartonie, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/373^4-81,0604/07-59-49 
APARAT ZENrT teleobiektyw, pierścienie, statyw, 2 szt, -400 
zł., tel. 0600/30-18-64

APARAT ZENIT stan bardzo dobry + lampa błyskowa, • 150
zł. Świdnica, tel. 0503/01-67-62
APARAT CYFROWY ROLLEI d7 com rozdz. 1,5 Mgpix, z
kartą pamięci Compact Flash 32 MB, -1.550 zł. Wrocław, tel.
0502/34-35-27
APARATY używane, sprawne, od 50 zł. Sulechów, tel. 
0608/75-34-71
FILTR POLARIZER średnica 58 mm. -  70 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, do 

. aparatów cyfrowych - od 200 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
LAMPA BŁYSKOWA MINOLTA 2800AF. - 350 zł..Wrocław, 
tel. 071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA NIKON SB-24, - 550 zł. Świdnica, tel. 
0607/17-32-50
LAMPA BŁYSKOWA PENTAX 33ÓFTZ, - 480 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-10-00
LAMPA BŁYSKOWA SUNPAK MZ 440, - 400 zł. Świdnica, 
tel. 0607/17-32-50 .
MINILAB HOPE LIBERTY 234 technicznie sprawny, format 
9x13 - 13x18, 550 printów/godz, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
MlNILAB KONICA 502 PP + FP, kpi. maszyn do zdjęć foto
graficznych, całość pod chemią, 4 formaty, - 32.000 zł. Lu
bań, tel. 0608/86-95-78
NEGATYWY AGFA, KODAK 200/36 - 8 zł/szt. Wrocław, tel.
071/373-44-81,0604/07-59-49

OBIEKTYW SIGMA 75-300 mm, • 550 zł. Świdnica, teł.
0607/17-32-50
OBIEKTYW TAMRON AF 80-210 mm, do aparatu Nikon, nowy
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/384-19-79
OBIEKTYW TOKINA 28-80 mm • 450 zł, 1000 mm • 600 zł. 
Świdnica, tel. 0607/17-32-50
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8 x 8 mm, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-34-51
TELEKONWERTER SIGMA 2 szt, - 400 zł. Świdnica, tel. 
0607/17-32-50
TELEOBIEKTYW MC-MTO-11 CA profesjonalny, 1000 mm, do 
aparatu Zenit, Praktica, filtry, rękojeść, torba, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-53-78
TELEOBIEKTYW PENTACON 28-135mm, gwint M42 -140 
zł, rzutnik do slajdów Diapol, automatic -100 zł, ekran ze sta
tywem (0,8x0,8m) • 50 zł. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY MUSANA, - 2.200 żł. 
Świerzawa, tel. 0603/98-34-50 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ stan b. dobry, atest Sa
nepidu, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 0502/25-81-54 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ zasilanie 220 V, nie uży
wany, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ nowy, wydajny, gazowy, 
zasilanie 12 V, - 800 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14 
AUTOMATY DO NAPOJÓW GORĄCYCH firmy Zanussi, z 
wrzutnikiem wydającym resztę, nowoczesny wygląd, pod
świetlany panel, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/435-54-13, 
0603/16-71-32
BEMAR ELEKTRYCZNY i patelnia el. oraz agregat prądo
twórczy 4 kW, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/333-48-84 /fax, 
071/333-76-16 w godz. 8-16,0603/30-77-20 
BINDOWNICA H 21 napinacz do taśmy polipropylenowej,

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT
WAGI, KRAJALNICE i  

AWER - IGLOO i  
ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 

tel. 074/854-04-86

Raty Leasing Serjws 
Największy wybór, niskie ceny

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, oferuje: O A B R A T P.P. 

Wrocław, ul. Sokolnicza 7/17 
pawilon nr 11 

teiVfax 071/359 46 52

nowy, zapinki druciane, 1000 szt., 2500 m taśmy, - 810 zł 
(możl. wyst. fakt. VAT). Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-94 
BIO-PIEKARNIK konwekcyjny, 22 cm, piecze bez tłuszczu, 
gotuje bez wody, grilluje na ruszcie, dusi i rozmraża, -105 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9,18-23 
BIURKA drewniane, 4 sztuki, - 80 zł, krzesła, 10 sztuk, - 20 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/07-67-95,071/355-29-74 
BIURKO duże, s tan.dobry - 70 z ł. Wałbrzych, tel. 
074/842-97-20,0600/81-08-86 
BIURKO POD KOMPUTER młodzieżowe, olcha, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/793-54-30 po godz. 16 
BIURKO, używane, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA 
e SS&9:

używane, tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

oferuje: „MARCUS”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, i piętro) 

V  360 91 65, 360 91 66 
<Z> 0-601 703 677

BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR 120 litrów, na gwaran- 
cji, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY z grzałkami elektrycznymi, 1601, 
używany, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26, 
0601/76-02-51
BOKSY KASOWE z taśmociągiem, czytnikami, prod. nie
m ieckiej, stan b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-38-39,0602/29-97-82 '
BONETY CHŁODNICZE do lodów i mrożonek, poj. 250 I, 
używane - 350 zł/szt. Oława, tel. 0503/89-92-39 
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zł, EW 20, - 450 zł 
oraz ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08
CHODNIKI WEŁNIANE szer. 60 cm, około 20 m.b., używa
ne -10 zł/m.b. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
CZĘŚCI DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ PS-663-S Bio: sil
nik - 70 zł, pompa • 20 zł, programator - 60 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-18-18
CZĘŚCI DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ WIATKA : silnik, 
pompa wodna, bęben i inne. Szczawno-Zdrój. tel. 
074/843-22-27

LADY, REGAŁY, 
RÓŻNE SYSTEMY
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
RfGAŁY MAGAZYNOWE

•  Sprzedaż ratalna - 
0% pierwszej wpłaty
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N IC Z E  
LADY, WITRYNY

P R O J E K T  G R A T IS  ! ! !

DOZOWNIK ALKOHOLU 6 szt. -100 zł/szt., myjka do po-
kali -100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-26-27
DOZOWNIK LODÓW CARPIGIANI i pompy zębate. - 650
zł. Świdnica, tel: 074/852:00-73
DYWAN o wym. 3x5 m, wyprodukowany w Kowarach. 80%
wełny, b. ładny, kolor bordowy, we wzorki, - 300 zł. ., tel.
0602/62-06-90
DYWAN WEŁNIANY nowy, piaskowo-brązowy, wym. 2,5 x
3.5 m, - 580 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
EKSPRES DO KAWY CLATRONIC w kolorze niebieskim, 
mały, z dyszą do cappucino, używany, -110 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-75 wieczorem
EKSPRES DO KAWY ZELMER w kolorze czarno-srebrnym, 
używany 2 raży, z filtrami, cena sklepowa 195 zł, -130 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-20-75 wieczorem 
FOTELE rozkładane, amerykanki, 6 szt. - 30 zł/szt. Karpacz, 
teł. 075/761-93-65
FOTELE DĘBOWE + ława, dębowe, sprowadzone z Holan
dii..--800 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-27,785-66-39 
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patel
nią,, wym. 65 x 55 x 30 cm, - 1.300' zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78.0602/72-19-40 
GABLOTA OBROTOWA oszklona. • 200 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
GARNKI z podwójnym dnem. utrzymujące ciepło, kpi. z pa
telnią, prod. niemieckiej, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
GARNKI ZEPTER duży zestaw naczyń, wieczysta gwaran
cja, nie używane, stan idealny, • 2.000 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-32-29
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, - 100 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
GRZEJNIK GAZOWY typ Ognik 2, na butlę, nowy + reduk
tor, -100 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-35 
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 11/5 godz., 
4 kW, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95. 
0605/23-65-37
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki 
gazowe, 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, bemar gazowy, • 1.600 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
HYDROFOR 3001, kpi. z pompą i silnikiem, używany 2 se
zony, zakonserwowany, stan b. dobry, • 400 zł. Legnica, tel. 
076/856-01-63 wieczorem, 076/862-01-72 do godz.14 
HYDROFOR z pompą - 400 zł, bojler el. - 200 zł. Lubin, tel. 
076/843-44-14
HYDROFOR poj. 3001, zbiornik 3001, pompa, silnik 3-fazo- 
wy, 380 V. moc 1,5 kW. -  350 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-31-97
HYDROFOR kpi. zbiornik, poj. 3001, pompa, silnik 3-fazowy
1.5 kW. Świebodzice, tel. 074/854-31-97 .
HYDROFOR kpi., zbiornik 150 I, pompa z silnikiem 380 V, 
wyłącznik ciśnieniowy, zawór zwrotny, -?90 zł. Wrocław, tel. 
071/346-42-03,0602/57-58-56

O  IMPORTOWANY NOWY, TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny, zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we, elektryczne,, duży w ybór grze jników  gazo
wych na olej opałowy, okapy kuchenne ze stali 
s z la c h e tn e j, b. duży w yb ó r. Zapraszam y w 
godz. 10-18, w soboty w  godz. 10-15, Wrocław, ul. 
Glebowa 4 (boczna Borowskiej), za wiaduktem 
ko le jow ym  (60 m w  lew o). W roc ław , te l. 
071/367-58-08, 071/373-06-74, 0501/51-86-90 
80014061

KALKULATOR ELWRO, - 40 zł. Borowa, gm. Długołęka, 
tel. 0603/84-89-20
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 fiskalizowana, szybka, cicha, mało używana, 
książka przeglądów, faktura VAT • 1.800 zł, waga 
e lektron iczna  Medesa • 900 z ł. W rocław, te l. 
0604/23-01-81 02026691

KASA FISKALNA ELZAB JOTA, 2000 r. zasilanie z sieci, 
akumulator (8 godzin pracy), - 800 zł. Legnica, tel. 
0608/66-45-60
KASA FISKALNA EURO-IOOOT stan dobry. - 400 zł. Legni
ca, tel. 0607/86-18-69
KASA PANCERNA. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-32-23 
wewn. 13
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm. - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR 3 kW -1.800 zł, 5 kW - 2.500 zł. Jelcz-La- 
skowice. tel. 071/318-65-37,071/318-21-02 
KLIMATYZATOR przenośny, moc chłodzenia 930 W, moc 
grzewcza 1200 W, moc osuszanie 330 W, • 1.100 zł oraz 
FUJITSU AKY 7Aokienny, nowy, nie używany, na gwarancji, 
moc chłodzenia 2.1 kW, na 220 V, - 1.950 zł. Opole, tel. 
077/442-17-11,0603/29-96-62 
KLIMATYZATOR wydajność chłodzenia 6.5 kW, ogrzewa
nie, nawilżanie, osuszanie, automatyczna regulacja parame
trów, stan b. dobry, estetyczny wygląd, • 2.800 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-31-75
KLIMATYZATOR BIUROWY FUKW KLIMATOR prod. pol
skiej, mało używany, instalacja 220 V, chłodzenie + grzanie, 
- 600 zł. Świebodzice, tel. 0601/14-69-85 
KLIMATYZATOR OKIENNY 30 m2, - 800 zl: Wałbrzych, tel. 
0502/41-03-31
KLIMATYZATOR POKOJOWY, - 500 zł. Lubin, tel. 
0601/76-06-54
KLIMATYZATOR POKOJOWY stan b. dobry, - 300 zł.,Wro
cław, tei. 071/357-15-26
KOMINEK; może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zL Wrocław, tel: 071/783-49-53 
KOMINEK z piaskowca, -  1.300 zł. Wrocław, tel. 
0609/39-36-77
O  KOMIS • SKUP-SPRZEDAŻ. Wyposażenie sklepów, 

lady, regały, wieszaki, stojaki ekspozycyjne, po
szukuję tanich towarów, Borowa przy trasie Wro
cław • O leśnica.., tel. 071/315-71-31 01028581

O  KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany 2+1, zmy
warka Siemens, s tó ł dębowy o wym. 180x200 cm 
♦  drewniane fote liki, telewizor 21" • okazyjnie., tel. 
0601/72-17-70 02026551

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 kanapa 4-osobowa, 3 fote
le, ława stylowa z marmurowym blatem, stan b. dobry, -1.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-28-79 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa 2-osobowa, + 2 fo
tele i 2 pufy, - 650 zł. Namysłów, tel. 077/410-12-83 wieczo
rem
KOMPLET WYPOCZYNKOWY dębowy, welurowy, 3+2+1, 
ława, - 2.500 zł. Syców, tei. 062/785-46-63 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, czarny.
3-letni, stan idealny, - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04

Wrocław, tel. 0607/43-23-55
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, cena od 300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KOSTKARKA GASTRONOMICZNA SCOTSMAN ACM 55 
AE wydajność 40 kg/dobę, - 2.200 zł. Oława, tel. 
071/318-65-37,071/318-21-02 
KOTŁY kwasoodporne, średnica 70 cm, głębokość 50 cm, z 
podwójną i pojedynczą ścianą, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/54-37-38
O  KOTŁY LAMBORGHINI olejowe, gazowe, palniki, 

moce 8-4000 kW, 3 lata gwarancji, ceny od 1.500 
z ł b ru tto , k lim atyzatory okienne, dwudzielne • 
S p lit, ceny od 1.300 z ł b ru tto . W rocław, te l. 
071/317-14-53,0603/46-45-80 01031791

KRAJALNICA DO WĘDLIN Ades i Blizerba, sklepową, stan 
b. dobry, • 470' zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
KRZESŁA BUKOWE tapicerowane - 80 zł/szt., stoły rozkła
dane 140 x 85 cm - 400 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-50-36 
KRZESŁA DĘBOWE jasne, 6 szt. -150 zł/szt. Syców, tel. 
062/785-46-63
KSEROKOPIARKA CANON FC2, A4, przenośna, ładne ko
pie, 30% tonera, stan idealny, - 400 zł. Legnica, tel. 
076/851-29-85

Jk n  | # ń r V rl4T A  CHŁODNICTWO 
M l \ r V  |  I  V l M  GASTRONOMIA

I OFERTA SPECJALNA: OPOl 13731

GONDOLA MROZNICZAl
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja |ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

KSEROKOPIARKA CANON NP 2010 serwisowana, stan b. 
dobry, - 1.600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-83, 
0604/24-37-20
KSEROKOPIARKA CANON bez tonera, format A4, A5, - 80 
zł. Wałbrzych, tel. 0607/13-54-63 
KSEROKOPIARKA CANON CLC-200, kolorowa, po prze
glądzie techn., stan b. dobry, - 3.5.00 zł. Wrocław, tel. 
071/354-11-47
KSEROKOPIARKA KONICA V-BOX 404, - 300 zl. Zgorze
lec, tel.075/775-69-72,0607/41-79-95 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP50, A4, mało używana, bez 
tonera, - 250 zł: Legnica, tel. 076/851-29-85 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 3/33, Dupląj, podajnik 
papieru (4 kasety), RADF,‘ pomniejszenie 50%, powiększe
nie 200%, - 5.200 zł. Brzeg, tel. 0600/88-20-09 lub. 
0602/70-12-88
KSEROKOPIARKA SANYO Z-65 nowy model, automatycz
ny podajnik, format A4, po przeglądzie, ZOOM, - 1.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0602/38-72-71 ,
KSEROKOPIARKA SHARP SF 750, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/85-48-39
KSEROKOPIARKA TOSHIBA BD 8812 z możliwością po
większania i kserowania na folię, - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-37
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 stan idealny, regularnie 
serwisowana, format A3-A^, ADF, fuli zoom, 2 szuflady, bln-
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downica, - 3.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Mąkoszyce, tel. 
0604/66-56-92,0502/90-87-85 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 2310 stan idealny, serwiso
wana regularnie w Polsce, fuli zoom, A3, A4, podajnik doku
mentów ADF, możliwość wykonywania kopii w kolorze, - 3.000 
żł (możl. wyst. fakt. VAT). Tarnowiec, tel. 077/444-16-53 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020 pilne, dużo funkcji, sor
ter + pierestał, możl. faktura VAT, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-23-19
KSEROKOPIARKI używane', stan dobry, ceny od 100 zł. 
Sulechów, tel. 0608/75-34-7f ś '
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., 
powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, prod. niemiec
kiej, z rożnem elektrycznym, - 350 z t  Bolesławiec, tel. 
075/734-73-25,0502/84-48-47 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG. - 40 z ł^ ry fó w  ŚL, tel. 
0605/32-62-46.0606/18-66-86 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna. 220/380V, 
turbopalniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 
cm, nowa, - 1.200 zł oraz 4-palnikowa, z piekarnikiem, 50 
cm, nowa, - 600 żł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan ideal
ny; -170 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS do zabudowy, bia- 
ło-srebrna, płyta ceramiczna, piekarnik: termoobieg, grill, 
mikrofala, chłodzenie przodu, programator i zegar elektro
niczny, mało używane, stan b. dobry -1.300 zł/szt. Wrocław, 
tel. 355-12-94 .
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET Mastercook.
4-palnikowa, nowa, na gwarancji, nie używana. - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-20-04,0605/54-32-72 . ?' 
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA INDESIT 4-palni- 
kowa, piekarnik elektr. z termoobiegiem, dużo różnych funk
cji, roczna, śtan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/337-14-96 w godz.11--19
KUCHENKA GAZOWA PRMLEG 4-palnikowa, z piekarni
kiem gazowym, zabezpieczenie, używana 6 mies, - 350 zł. 
Lubomierz, tel. 075/783-36:94 lub, 0607/34-30-21 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, z piekarnikiem, - 200 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/316-37-28 
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. 
dobry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komoro- 
wy, ze sta li nierdzewnej, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-44-85,0501/49-81-65 
KUCHENKA GAZOWA EWA 4-palnikowa, z  piekarnikiem, 
stan b. dobry, • 50 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19, 
0607/12-63-56
KUCHENKA MIKROFALOWA z grillem/biała - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
KUCHENKI MIKROFALOWE w kartonie, z grillem lub bez, 
od 17 - 2 8 1 - od 350 do 550 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
KUPIĘ BEMAR GASTRONOMICZNY (podgrzewacz), mały. 
Wrocław, tel. 071/344-17-73,0603/77-90-17 
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ ogniotrwałą, najchętniej wys. 2 
m, szer. 1 m. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
KUPIĘ LODÓWKĘ nową. o wym. 85x50x60 cm lub b. zbli- 
żonych. Wrocław, tel. 071/352-90-99 
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE z Lubina lub okolic. Lubin, tel. 
076/844-58-75
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnowa, nowa. nieuży
wana, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 *
KUPIĘ ZAMRAŻARKI DO MROŻONEK I LODÓW używa- 
ne. oszklone (rozsuwana szyba na górze), inne. Oława, tel. 
0503/89-92-39
LADA CHŁODNICZA zamrażarka i  szafa chłodnicza, -1.000 
zł. Jawor, tel. 076/871-00-19
LADA CHŁODNICZA otwarta. 1,5x2 m -1.000 zł. chłodziar
ka, z półkami, 0,80x2,20 m - 800 zł, chłodziafra, 2x2 m, 2 
szt. • 400 zł/szL, stoły i krzesła, plastikowe - 60 zł/szt., za
mrażarka, 2 szt. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/36-84-87 
LADA CHŁODNICZA oraz lodówka i waga elektroniczna, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0502/83-55-00 
U D A  CHŁODNICZA , szyba gięta 1,5m - 2.500 zł; szafa 
chłodnicza.przeszklona, drzwi przesuwane, rok prod. 1999,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-46-23
LADA CHŁODNICZA ekskluzywna, skomputeryzowana, dł. 
6 m, ładnie oszklona', energooszczędna, blat marmurowy, 
kafelki, 3 komory na górze, 2 komory na dole, kurtyna po
wietrzna, ład. 800 kg, na mięso, wędliny, drób, nabiał, ryby 
lub garmażerkę, ustawna, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-64-49
LADA CHŁODNICZA NAWI, 1996 r. 220 V, stan.dobry, - 
650 zł. Stara Kamienica, tel. 075/751-40-61 
LADA SKLEPOWA sklepowa, 3 szt., 2 gabloty szklane, pół
ki do sklepu kosmetycznego, stojaki na proszki i inne art, -
1.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-00-18 w godz. 14-17, 
0605/29-82-25 do 22
LADY SKLEPOWE 2 szt., 1.8 x 0.6 x 0.85 m, - 200 zł. Wro
cław. tel. 071/321-28-39
UNIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa. 
okap na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, 
patelnia beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią,
- 10.500 zł. Przylesie, tel. 077/412*39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA z zamrażalnikiem, - 200 zł. Rogów Sobócki, tel. 
071/3.16-37-28
LODÓWKA BOSCH 1401. kostkarka Scotshman, 125 kg/do
bę. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/328-06-39,0601/85-10-47 
LODÓWKA GORENJE 3 szL, 12 miesięcy gwarancji, w ce
nie 800 - 1.050 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-28 
LODÓWKA POLAR 60 kempingowa, 12/220 V, szer. 51 cm, 
wys. 58 cm, głębokość 48 cm, - 100 zł. Wrocław, tel. 
372-65-14,0607/08-81-58
LODÓWKA SIEMENS 140 I, • 200 zł. Gryfów Śl., tel.
0605/32-62-46,0606/18-66-86
LODÓWKA SNAJGE wym. 160 x 60 x 60 cm, stan dobry -
200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49
LODÓWKA SNAJGE wys. 140 cm, osobny zamrażalnik, stan
b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 071/325-30^68
LODÓWKA ZANUSSI, • 500 zł. Wrocław, te(. 071/353-30-27
po godz. 18
O  LODÓWKI, zamrażarki, w itryny chłodnicze, rega

ły  chłodnicze, szafy chłodnicze, lodziarki • uży
wane, z gwarancją. M ilicz, te l. 071/383-10-33, 
0603/30-05-92 02027831

LODÓWKOZAMRAŻARKA ELEKTROLUX 3 sztuki, wys. 
180 cm, w dobrym stanie technicznym, mało używane, cena
- 600 zł/sztuka. Wrocław, tel. 071/788-86-83 
LODÓWKOZAMRAŻARKA MIELE wym. 177 X 55 x 55 cm,

2-drzwiowa, drzwi góme.117 cm, dolne - 47 cm, 2-szuflado- 
wa, półka do zamrażalnika pojedynczego, może byc do za
budowy, stan b. dobry, gwarancja, transport, - 750 zł. Lubin, 
tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60 |
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS stan b. dobry, szu
fladowa, wys. 160 cm, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-18-93
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS wys. 180 cm, kupio
na w kraju, 3-letnia, - 750 zł. Brzeg, tel. 077/412-79-63, 
0605/82-10-21
ŁAWA rozkładana, stan b. dobry -100 zł oraz kredens ku
chenny, biały, stan dobry - 80 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 
po godz. 16
ŁAWA z blatem marmurowym, na podstawie dębowej, kre- 
mowo-brązowa, 165 x 65 cm, reg. wysokości, stan b. dobry, 
- 280 zł. Wrocław, tel. 071/354-49-38 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE nowe, wym. 120cm x 80cm, - 90 
zł. Sżczodre, tel. 0602/45-07-82,071/399-85-17 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHlCĆO - 160 zł. Wrocław, tel.
07-1/333,52-56
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO kojec -160 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na 
pościel, - 400 zł; Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,

' 0605/23-65-37 
ŁÓŻKA DREWNIANE sosnowe, masywne, zagłówek ażu
rowy, 200x90 cm, - 230 zł + transport. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-18
ŁÓŻKO PIĘTROWE VOX sosnowe, z materacami, - 450 zł.

. Wrocław, tel. 071/363-91-56 .
ŁÓŻKO PIĘTROWE sosnowe, 2 materace, pojemnik na 
pościel, mogą być rozłączone, - 250 zł. Wrocłatf, teł. 
071/355-26-02
MARKIZA SKLEPOWA kolor niebieski, średnica 142 cm.’- 
250 zł. Legnica, tel. 0608/66-45-60 

O  MASZYNA DO MYCIA PODŁÓG COMAX 220 V, 
sze r.m yc ia  (czyszczenia, froterowania) 80 cm, 
prawie nowa, nadaje się do sklepów, hal przemy
słowych, przychodni, - 8.000 zł + VAT. Jelenia 
Góra, tel. 0601/59^13-21 01033071

MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, pamięć, niemiecka 
czcionka, • 130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650. nowa, nie używa
na, z polską czcionką, nowoczesna, wyświetlacz, taśma ko: 
rekcyjna, pamięć, - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 
MASZYNA DO PISANIA GABRIELA 110 elektroniczna, • 200 
zł. Wrocław, teł. 071/355-75-89 
MASZYNA DO SZYCIA CAPRI stan idealny -  200 zl oraz 
druga, niemiecka, sta/i dobry - 170 zł. Wrocław, tel. 
071/357-15-26
MASZYNA DO SZYCIA MINERWA zygzak, przemysłowa. - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/302-75-25.0601/72-62-68 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK mało używana. Wrocław, 
tel. 071/348-29-11 po 18
MASZYNKA DO LICZENIA BILONU, - 900 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/35-63-82
MASZYNY DO SZYCIA VICTORIA, NEGCH, PRMLEG wie
loczynnościowe, stan b. dobry, na gwarancji - 160-250 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-23-54.
O  MASZYNY PIEKARNICZO - CUKIERNICZE : mie- 

szałki o poj. 40-500 I, Kemper, Diosna, ubijarki, 
walcarki, rogalikówki, bułczarki Fortuna, oblewar- 
ki, zmywarki, stoły, wózki, cena od 2.000 zł., tel. 
0601/08-44-68, 0502/44-16-96, 071/317-78-96 
01031091

MATERACE + stelaż - 2 kpi, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/81-60-72
O  MEBLE używane, z H o la n d ii. te l.  0607/76-20-47, 

074/640-67-23 po 18 01027601
O  MEBLE metalowe: regały, stoliki, krzesła, wiesza

ki do hoteli, pensjonatów, w illi, mieszkań, restau
racji, krótkie serie, stare wzory robione współcze
śnie, meble ogrodowe, składane, same stelaże, 
ce ny  od 60 z ł, p ro d u ce n t. W roc ław , te l. 
0609/64-38-81 02027601

O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej 
i holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skó
ry i materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypial
nie, ławy, sekretarzyki, cena od 150 zł, transport 
g ra tis . K ob ie rzyce , te l. 0608/84-70-83, te l. 
071/311-18-02, 071/311-17-93, 0607/18-50-38 
82001211

MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 
zł, duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele obro
towe -199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DO BARU, dł. 4 m + 2 szafki ze zlewozmywakami,

KLIMATYZACJA
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używane 6 m-cy, - 1.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wał
brzych. tel. 0502/41-03-31
MEBLE DO KUCHNI w tym obudowana lodówka Siemens i 
okap kuchenny Siemens, • 800 zł. Legnica, teT. 076/862-13-76 
MEBLE POKOJOWE do jadalni. Swarzędz - 3.500 zł. kompl. 
wypoczynkowy, skórzany • 3.500 zł, sypialnia, biała - 1.200 , 
zł. Mysłakowice, tel. 075/643-96-73 
MEBLE POKOJOWE zestóW dębowy 3+1*1, skórzany, brą
zowy, prod. holenderskiej, - 2.500 zł. Przygodzice, tel. 
062/736-06-53
MEBLE POKOJOWE JANINA nowe, matowe, 5-segmento- 
we, - 550 zł. Strzelin, tel. 071/392-20-77 w godz. 8-16, Adam 
MEBLE POKOJOWE STYLOWE wyprod. przez Olszyńskie 
Fabryki Mebli, różne wzory i kolory, witryny, komody, jadal
nie, sypialnie, szafki RTV, po atrakc. cenie. Świebodzice, 
tel. 074/854-33-56
MEBLE POKOJOWE prod. zachodniej, gablota szklana • 
220 zł, fotel 2-osobowy -,220 zł, ława pokojowa - 220 zł; 
materac sprężynowy - 220 zł, lustro pokojowe - 40 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-72-15
MEBLE POKOJOWE meblościanka biała, przeszklona, pod
świetlana, o dł. 2,5 m, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 0607/81-60-72 
MEBLE POKOJOWE używane, w dobrym stanie, z powodu 
przeprowadzki. Wrocław, tel. 071/354-02-67 w godz. 19-23 
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 
AGD oraz RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wro
cław. tel. 071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE 4-segmentowe + stół, ciemne, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/362-27-09 
MEBLE: biblioteczki, szafy, krzesła, szezlong, ceny 
250-1.400 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
METKOWNICA 3-rzędowa - 80 z ł, Wrocław, tel. 
071/355-75-89
NACZYNIA ZEPTER nowe, w opakowaniu, nie używane, -
2.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-83-62 
O  NAROŻNIK skórzany, czarny, rozkładany, spanie 

*  pojemnik na pościel, prod. zachodniej -1 .600 
zł, pralka automatyczna, prod. zachodniej, gwa
rancja 3 miesiące >170 zł, lodówkozamrażarka, 
wys. 180 cm, prod. zachodniej, gwarancja 3 mie
siące • 520 zł, telewizor kolorowy z p ilotem, prod. 
zachodniej, gwarancja 3 m-ce. • 400 zł, Wrocław, 
tel. 071/354-20-76 84017691

NAROŻNIK, z półkami. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
NAROŻNIK KUCHENNY nowy, zapakowany, tapicerka nie
bieska, rzeźbiony, buk, solidnewykonanie, połączone z ele
ganckim kształtem, wym. 130x170 cm, - 600 zł. Wiechlice, 
tel. 068/376-71-36 po godz. 18 ,
NAROŻNIK POKOJOWY czarna skóra, rozkładany, pojem
nik na pościel, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
NISZCZARKA DOKUMENTÓW biurowa, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry. - 300 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-96-16 
OBUDOWA PRALKI AUTOMATYCZNEJ PS 663 BIO stary 
model, nowa, kpi, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
ODKURZACZ K1RBY piorący, prod. USA, z 2000 r., mało 
używany, stan b. dobry, • 8.500 zł. K łodzko, tel. 
074/867-55-47
ODKURZACZ MPM PIORĄCY z filtrem wodnym, w zesta
wię bardzo duże worki jednorazowe, używany 9 miesięcy + 
wczasy gratis, cena sklepowa 780 zł, • 590 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-75 wieczorem
ODKURZACZ RAINBOW stan b. dobry - 2.400-3.400 zł oraz 
garnki HoWell ■Datacom, 14 szt. (6 garnków, 5 łyżek oraz 
durszlak), - 2.-835.zł.Wrocław,'tel.~0608/30-37«66 
ODKURZACZ VORWERK KÓBOLD 131 b. mało używany, 
na gwarancji (z 12.2000r.), z funkcją prania, pełny zestaw 
dodatkowego wyposażenia, walizka, 5 kg kobosanu, odpla- 
miacz, worki, filtry, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-51-44, 
0503/51-95-20
ODKURZACZ ZELMER - 50 zł. Wrocław, tel. 071/321-13-72 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, -1.500 zł, Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OPIEKACZ elektryczny, gastronomiczny, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0501/85-48-39
O  PALNIK CO OLEJOWY prod. zachodniej, małe i 

duże moce grzewcze, regulacja i dopasowanie 
mocy na miejscu, części, naprawy, montowane do 
pieców węglowych, ogrzewają domki, hale, gara
że. Ceny od 300 zł. B rzeg, te i. 0604/97-37-47 
02026881

PALNIK CO OLEJOWY 15-40 kW, używany, prod. niemiec
kiej, - 300 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
PALNIK CO OLEJOWY VIESSHAUPT moc 3-7 kg/h. spraw
ny, stan idealny. Wałbrzych, tel. 074/841-48-38 
PALNIK CO OLEJOWY o mocy 17-350 kW, technicznie 
sprawny, cena 300-500 zł. Wrocław, tel.-071/352-19-39, 
0504/93-62-95
PATELNIA GASTRONOMICZNA eleketryczna,-60x70x90
cm, prod. Kromet -  Spomasz, moc 4,8 kW, nie używana,
wanna aluminiowa, -  2.100 zł. Karpacz, tel. 075/761-93-65
PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna, 380 V, reguł.
temperatury, przenośna, emaliowana, używana, - 450 zł.
Paszowice, tel. 076/870-11-75
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna! - 1.500 zł.
Wrocław, tel. 071/348-48-74,0601/31-37-07
PIEC 80, - 3.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40,
0605/31-89-10
O  PIEC CUKIERNICZY 3 komory, na 6 blach + ga- 

rownik • 1.300 zł, regały na sklep piekamiczo-cu- 
kiemiczy, z blaszkami • 1.000 zł, taboret gazowy - 
600 zł, lady sklepowe (3 s z t)  - 200 zł, ociekacz na 
zmywak -100 zł, p ilne. Legnica, tel. 0600/82-64-53 
84018441

PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, - 3.000 zł. Świebodzice,.tel. 
074/854-26-27
PIEC CO .SAM* używany, - 250 zł. Podlesie, gm: Niemcza, 
tel. 0607/10-73-15
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-12 kW, 220/380 V, nie używa
ny, reg. temperatury, pompa, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17'
PIEC CO GAZOWY ELKA-2 pow. grzewcza 3.7 m2, moc 42 
kW, fabrycznie nowy, - 200 zł., tel..077/404-61-61 (k00089) 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT stan b. dobry, 2-śystemowy, 
18 kW, 2.7 bara -1800 zł oraz Hydro Therm (licencja Bosch) 
12-14 kW, 3 bara -1100 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-18-93 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie
gu, prod. niemieckiej, stan idealny, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY na gaz ziemny. Krzydlipa Mała, tel. 
071/389^2-27
PIEC CO GAZOWY niskotemperaturowy, na gaz GZ-50, moc 
cieplna 65.75 kW, rok prod. 1993, - 500 zł. Lwówek śląski, 
teł. 075/782-58-60 * 1' &
PIEC CO GAZOWY TERMET wiszący. 2-funkcyjny, używa
ny 1 sezon, pow. grzewcza 200-300 m2, + regulator pokojo
wy, możliwość sprawdzenia i dowozu • 1400 zł, grzejnik Brug- 
man 70 x 60 - 150 zł. Sobótka,, tel. 0603/52-06-76 
°IEC CO GAZOWY CREDAN 24 kW, - 500 zł. św. Katarzy
na, tel. 07.1/311-65-07
PIEC CO GAZOWY TERMET-ŚWIEBODZICE typ 
GCO-19,8-0,4, Munkcyjny, z wymuszonym obiegiem wody, 
pompa GrunęJfos, pokojowy regulator temperatury, stan do
bry, - 290 żł. Wrocław, tel. 071/346-42-03, 0602/57-58-56

PIECE GAZOWE „VAILLANT”
do ogrzewania mieszkania, domu: 

jednofunkcyjny CO wiszący - 800 zł 
dwufunkcyjny, standard -1 .200 zł
dwufunkcyjny, elektronik -1.600 zł

gw arancja - montaż - tan io  - serw is
tel. 076/850-63-92 lub 0604 340-166

OP012326

PIEC CO GAZOWY VIESSMANN wiszący. Vitopend 100,
2-funkcyjny, 8-24 kW, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0603/75-17-79 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN z zasobnikiem, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0504/90-14-59
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN ATOLA, 1993 r. z zasob
nikiem wody o poj. 3001, na gaz propan-butan lub GZ 50 • 
GZ 35, stan idealny, z regulatorem pogodowym, - 2.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-38-46,0501/60-31-61 

O  PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 18-24-28,1996 
r. nowy model, pełny elektronik, wbudowana pom
pa, naczynie wyrównawcze, ekonomiczny, z peł
nym sterowaniem pogodowym lub pokojowym. 
Ins trukc ja  o bs ług i, gwarancja, uruchom ienie, 
możliwy dowóz. Zaświadczenie sprawności kotła, 
gaz G2 35.50 lub propan, • 1.600 zł. Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02026861

PIEC CO OLEJOWY VIESSMANN wydajność minimalna 29 
kW, maks. 36 kW, elektroniczne sterowanie pogodowe, -
2.500 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/482-46-47 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS stojący, 5 lat gwarancji, moc 
modulowania 1,1-28 kW, sterowanie komputerowe, pogodo
we w j. polskim, - 5.200 zł. Wiązów, tel. 0600/32-69-05 
PIEC CO OLEJOWY stalowy, prod. niemieckiej, kompletny,

'm ies., stan b. dobry, - 440 z). £ roda  śląska, tel.
■ 071/317-46t86 po godz. 19,0603/68-45-40 

PRALKA AUTOMATYCZNA PRIYILEG, - 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/81-60-72
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG wym. 60x60x40 cm, 800 
obr./mtn, stan idealny, - 350 zł. Wrocław, tei. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA stan dobry, po remoncie -100 
zł. Wrocław, tek 071/354-55*83 . .-v  ,
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH WOB J Z O p f  mies. 
gwarancji, otwierana od góry, - 850 zł, Wrocław, tel. 
t)71/780-66-84
PRALKA AUTOMATYCZNA BAUKNECHT otwierana od 
góry, - 450 zł oraz WHIRLPOOL otwierana od góry, - 450 zł 
oraz HOVER otwierana od góry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0603/53-66-99
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR DIANA małe gabaryty, 
dużo nowych części, stan dobry, z dowozem do 30 km, - 230 
zł. Wrocław, tel. 0601/64-31-75 A
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG sensor tronie, 
700/1000/1200 obr./min, dużo funkcji, stan idealny, • 500 z ł . . 
Wrocław, tel. 071/365-92-76
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS 663P BIO uszko
dzony programator, b. dużo nowych części, -140 zł. Żagań, 
tel. 068/377-16-21,0502/87-26-25 
PRALKA AUTOMATYCZNA ROZA, 1995 r. mała, stan b. 
dobry - 350 zł, wirówka, mała - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-92-77 po godz. 19,071/346-24-92 do godz. 18 
PRALKA BĄBELKOWA DAEWOO. - 300 zł. Lubin, tel. 
0603/99-91-73 .
PRALKA WIRNIKOWA mała. stan Idealny, -150  zł. Wro
cław, tel. 071/788-15-92
PRALKA WIRNIKOWA SKATIWKA K-022 wym. 40 x 40 x 
69 cm, temp. prania 30,60 i 90 stopni C, stan idealny, -110 
zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA + druga na części + wirów-

1984 r., moc 10-30 kW, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-19-39,0504/93-62-95 
PIEC CO STALOWY SAM wszystko palny (trociny, drew
no), duża komora spalania 100x100x100 cm, • 1.000 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
PIEC CO WSZYSTKOPALNY SIEMENS. 1989 r. uniwersal
ny, oryginalny, przystosowania do grzania na olej, gaz, drew
no, węgiel, bojler 8 0 1, zamontowany w piecu, pompa obie
gu, 2 zakresy, stan b. dobry, transport gratis, - 3.650 zł. Za
wadzkie, tel. 077/463-34-45
PIEC CO ŻELIWNY BUDERUS G-124E typ Lownox, 18 kW, 
sterowanie pogodowe + pompa Grundfos i przyłącza, serwi
sowany,. .- 1.200 zł. Trzebcz, gm. Polkowice, tel. 
076/847-95-18 ~  .. .... .
O PIECE PIEKARNICZE Daub, Winkler, 8118 m2, WP 

12 m2, Revent obrotowy, Mive, Viessmann, Astor, 
sklepowe, na 4-14 blach, wsadowe 4-25 m2, ceny 
od 4.000 zł., tel. 0601/08-44-68, 0502/44-16-96, 
071/317-78-96 01031081

PIECE CO GAZOWE VAILLANT , Junkers, Bosch, Stiebel 
Eltron, wiszące, 1 i 2-funkcyjne, ze świeczką lub elektro
nicznym zapłonem, o mocach 8-27 kW, po przeglądzie, w b. 
dobrym stanie, na różne rodzaje gazu, z zabęzp. ciągu i prze
grzania, braku wody ifp., z modulacją płomienia - 700-1.600 
zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40.0606/66-92-29 
O PIECE CO - PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000^ m2, ruszt wodny. Gwarancja, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, k. Lubina, tel. 
076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84017581

O PIECE CO GAZOWE „yAlLLANT”, „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 
gwarancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierw
sze uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i 
sprawdzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy do- 
w ó ł SERWIS .1 NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH. 
Brzeg, tel. 0604/97-37-47 02026841

PODGRZEWACZ GASTRONOMICZNY BEMAR 8. - 900 zl. 
Wrocław, tel. 0605/67-66-48
PODGRZEWACZ WODY AEG przepływowy. 21 kW, - 200 

' zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
PODGRZEWACZ WODY STIEBEL ELTRON 5 1,2 kW, 220 
V, bateria chromowa, 1 250 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
O PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Napra

wa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 zł. 
Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014421

PODGRZEWACZE WODY przepływowe, nowe, 220 V, 6 kW, 
do łazienki z prysznicem - 100 zł/szt. Łagiewniki, tel. 
0605/34-85-69
POMPA DO HYDROFORU 3 KSFY-40-002,10 m3/h, dł. 42 
m, - 300 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 
POMPA CO GRUNDFOS 20-60, nowa - 220 zł. zawory ter
mostatyczne grzejnikowe - 60 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-67
O PRALKA AUTOMATYCZNA BAUKNECHT Elektro

nie, otwierana z przodu, wyświetlanie funkcji i 
czasu prania, nowy model • 800 zł, Privileg Elek
tronie, otwierana z przodu, wyświetlanie funkcji, 
nowy model • 800 zł, Candy, otwierana z góry, 
energooszczędna, regulacja wirowania, nowy 
model udzielam 12-miesięcy gwarancji, transport 
do 70 km, gratis. Lubin, tel. 076/842-17-78 
84017681

PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR półroczna^ otwierana z 
przodu, stan idealny, - 75Ó zł. Dzierżoniów, tel. 0600/64-80-45 
PRALKA AUTOMATYCZNA PRWILEG, -150 zł. Gryfów Śl.. 
tel. 0605/32-62-46.0606/18-66-86 
PRALKA AUTOMATYCZNA, -'100 zf. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 60 cm, wkład z przo- 
du, 1300 obr/min., szer. 45 cm, załadunek z góry, 1000 
obr/min, wsad 5 kg, nowsze systemy i programy, stan ideal
ny, gwarancja, transport gratis, - 590 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0602/17-48-60 
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. niemieckiej, gwarancja 3

ka, transport na terenie Wrocławia gratis, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-86-92
O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarkl, lodów

ki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otw ierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne • od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świd
n ica. Dzierżoniów , Legnica, dolnoś ląsk ie , tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111a, tel. 
071/345-68-51,0503/30-92-42 01032961

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, zmywarki, pralkosu- 
szarki firm  Bosch. AEG i innych, szer. 45-60 cm, 
gw aranc ja , m o ż liw y  tra n s p o rt.  L ttb ir i, te l. 
0605/69-96-37,076/846-67-0Z 84017891

REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2 m, połysk, - 120 zł. 
Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ CHŁODNICZY LINDE z żaluzją - 2.200 zł; zamra

h  ■ m  m
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Wózki, szafy BHP, drabiny 
“ALOG", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

żarki Linde, otwarte.bonetki -1500 zł/szt.: grill Etoma, na 
40 kurczaków, - 6.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
REGAŁ CHŁODNICZY wym. 160 x 180 x 70 cm, używany, 
stan b. dobry, -1.400 żł lub zamienię na mniejszy, do szer. 1 
m. Kamienna Góra, tel. 075/744-75-32 
REGAŁ SZKLANY 3.80x2.10x0.40 cm -1.500 zł. 2 kratow
nice chromowane, z wieszakami • 150 zł/szt., stojaki do wóz
ków dziecięcych, 8 szt. - 50 zł/szt. Rawicz, tel. 065/545-22-62 
po godz.20,0603/77-50-08
REGAŁ WIKLINOWY 3-segmentowy, dł. 3 m, półki drew
niane i szklane, lada o dł. 5 m, możliwość dowolnego zesta
wiania, półki, stoliki, faktura VAT, -  3.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-92
O  REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartote
kowe, s to ły  warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi 
drew n iane  i m etalowe - p ro du ku je  „K rz y ś " , 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, 
te l. 071/357-38-80 (o raz fax ), 0501/47-96-46 
01029681

O  REGAŁY CHŁODNICZE COSTAN 2.6 m, 2 półk i Ju- 
stra, lustra + miejsce na paletę, parownik na gó
rze, sprawne, w  dobrym stanie, bez agregatu, do
skonałe na warzywa i owoce • 3.000 zł/szt. Jele
nia Góra, tel. 0601/58-13-21 01033081

REGAŁY SKLEPOWE, nowe, 6 szt. -150  zł/szt; Bielawa, 
tel. 074/833-39-79
REGAŁY SKLEPOWE 2 szt., 2 x 0.8 x 0.5 m - 200 zł, 6 śzt.,
2,2 x  0:7 x 0.4 m. Wrocław, tel. 071/321-28-39/ 
ROLLBAR DO PIW A, kolumna chromoniklowa, schładzar- 
ka; reduktor, głowica, butla CD2, stan b. dobry, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-05-09

KOTŁY NA DREWNO opo12212 
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE

* spalają drewno i odpa
dy drewna
* najtańsze w eksploataćj
* 12 b pracy kotła po za
ładowaniu drewna- 
♦pełny serwis gwaran-, 
ćyjhy {'pogwarancyjny

£ '  ;[ ; P "  TECHNIKA GRZEWCZA

P i  L nłrgłty£
ul. Piastowska. 17; 58-260 Bielawa
tel. (074) 834 44 85; tel/fax. (074) 834 42 64
tel. kom. 0605 423 663; 607 44 88 68

ROŻEN ELEKTRYCZNY na 9-12 kurczaków wsadu, na siłę. 
gablota na-rno(jach za srzkłem, - I.OOO zł. Karpacz; tel. ’ 
075/761-99-03 \
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 12 kurczaków, - 1.250 zł. Wał
brzych, tel. 0605/36: 17-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY domowy, stan idealny. - 130 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-27-09
ROŻEN GAZOWY na 45 kurczaków, metalowy, używany, 
zasilane elektr. 220V, - 2.500 zł. Iłowa, tel. 068/377-43-20 
wieczorem
ROŻEN GAZOWY na 66 kurczaków, zasilanie 220 V, 6 pal
ników, stan b. dobry, - 6.800 zł. Leszno, tel. 065/536-60-37 
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, 1989 r. na 36 kurczaków, ze szklaną ga
blotą, zamontowany na przyczepie, - 17.000 zł. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-20-14 po godz. 18 
O  ROŻNY NA KURCZAKI gazowe, ceramiczne, od 6 

do 66 szt. wsadu • 1.900 zł, grille, gyrosy, bemary, 
frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie bez
tłuszczowe, linie gastronomiczne, do przyczep i 
lokali, produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 z ł . ., 
tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01032661

O  ROŻNY NA KURCZAKI gazowe, ceeramiczne, od 
6 do 66 sztuk wsadu -1.900 zł, grille, gyrosy, be
mary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel
nie beztłuszczowe, linie gastronomiczne, do przy
czep i lokali, produkcja i sprzedaż, od 1.300 z ł . ., 
tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01032671

SOFA 2-osobowa, -1.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
SOFA 2-osobowa, pojemnik na pościel, fotel ze schowkiem, 
mało używane, w kolorze żółtym, - 500 zł. Wrocław, tel.
354-56-73,0608/55-55-04 .
SPŁUCZKA KLOZETOWA gómophik, biały - 20 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-65-93
STOLIK KOMPUTEROWY narożny, szuflada na klawiaturę, 
dodatkowe półki - 220 zł. Świętoszów, tel. 075/735-60-97, 
0503/08-10-15
STOLIK RTV pod telewizor Panasonic 36PF - 850 zł, pod 
telewizor Sony 32F075 -! 1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11 -93,0603/87-46-40 
STOŁY rozsuwane, solidne wyKonanie - 70 zł/szt. Strzegom, 
tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
STÓŁ do ogrodu, kuchni lub na balkon, kupiony w Ikea, ko
lor biały, wym. 110x45, wys. 70 cm, nowy, - 70 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831 -90-02
STÓŁ owalny, na chromowanej nodze, mocowany do ścia
ny, biały, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
STÓŁ DĘBOWY^ + 4 krzesła, - 1.000 zł. Syców, tel. 
062/785-46-63
SUSZARKA DO BIELIZNY 1.5-roczna, stan b. dobry, -190 
zł. Środa ś ląska, tel. 071/317-46-86' po godz. 19, -  
0603/68-45-40
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa. niprzeszklona, 220 V, - 
500 zł. Kiełczów, tel. 071/398-42-50 
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, oszklona, podświetlana, 
z półkami, - 2.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-02-70 
SZAFA METALOWA wym. 201x95x41 cm. z zamkiem - 300 
zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-7^
SZAFA POKOJOWA olchowa, szer. 157 cm, wys. 200 cm, 
gł. 59 cm, 3-drzwiowa, lustro, 2 szuflady, stan b. dobry, • 
400 zł. Wrocław, tel. 071/780-66-84 
SZAFKA POKOJOWA pod telewizor, czarna, stan b. dobry,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/368-82-81,0603/29-42-44 
SZAFY METALOWE 5-półkowe, 7 szt. - 50 zł/szt. Wrocław, 
tek 0605/67-66.-48 v ‘
SZATKOWNICA DO KAPUSTY, na gwarancji, -  1.700 zł, 
Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17,0608/52-43-06 
O  SZATKOWNICA PRZEMYSŁOWA do kapusty, noże 

zachodzące, na kole o  średnicy 80 cm, 3-fazowa, 
obsługa dwustronna, duża wydajność, stan ide
alny, • 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 
01033091

SZKLANKI DO PIWA z logo Hafferoder oraz szklanki Pepsi 
r 4 zł/szL ., tel. 0502/85-73-97 
SZTUĆCE do barów i gastronomi i nowe, prod. niemieckiej, 
za stali nierdzewnej, gładkie, bez wzorów, na 12 osób - 80 
zł/kpi. Stare Siołkowice, tel. 077/469-21 -55 
SZYBA NA BIURKO grub. 6 mm, wym. 112 x 66 cm/szlifo
wane krawędzie, owalne narożniki, -100 zł lub-zamieriię na 
rower. Ściborowice, gm. Krapkowice, tel. 0606/55-60-28 do 
godz. 24
ŚWIATŁOKOPIARKA A-O stan idealny, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/10-95-45
TABORET ELEKTRYCZNY KROMET nowy, \  400 zł. Wro
cław, tel. 071/393-91-31 po godz. 16 
TABORETY GAZOWE na gaz zwykły i propan-butan, - 700 
zł. Wrocław, tel. 071/348-48-74,0601/31 -37-07 
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
O  TOALETY PLASTIKOWE kabiny, 2 szt. - 1.500 zł, 

kabiny, 2 szt. • 1.000 zł, meble kuchenne, meble 
barowe, 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 biała, różne rozmiary - od 40.zł. Pieszyce, tel. 
074/836-51-78
VIDEOFON z monitorem i kamerą, nowy, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-72-68
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, mało używana, legali-

KSEROKOPIARKI
KI TOSHIBA C a n o n
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POTIS-SERWIS 
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071) 372 16 40,781 86 40
e-mall: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

zowana - 800 zł, waga uchylna, do 15 kg -1 2 0  zł, waga 
szalkowa -100 zł. Wrocław, tel. 071/782-97-24 
WAGA ELEKTRONICZNA EP-15 do 15 kg, po legalizacji, 
mało używana, zasilanie 220/9V, stan b. dobry, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-34-48
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, Angela, - 950 zł. Żerni-
ki Wrocł.. tel. 071/311-33-22,0603/11-69-37
WAGA SKLEPOWA zegarowa, do 15 kg, z odważnikami, -
180 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10
WAGA UCHYLNA do 15 kg, z legalizacją do 2003 r, -150 zł.
Wrocław, tel. 0503/37-49-99
WAGI ZEGAROWE 25,50,200,1000 kg, cena 200-900 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-02-88
WANNA OCEAN nie używana, karbowane dno z oryg. na
klejką, wym. 170x50 cm, - 250 zł. Opole, tel. 077/442-17-11, 
0603/29-96-62
WANNA z otuliną styropianową, dł. 170 cm, 2 umywalki, kpi. 
kompakt w.c., brodzik, 2 lustra/ kinkiety, baterie kpł., wszystko 
w kolorze beżowym, -1.000 z l Świerzawa, tel. 075/713-51-49 
WANNA BLASZANA, dł. 140 cm + umywalka ceramiczna 
50 cm, kompakt dolnopłuk, ceramiczny, baterie ścienne, chro
mowane, umywalkowa i wannowa z natryskiem, stan b. do
bry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/355-50-08 po godz. 16, 
071/372-45-45 do godz. 15
WAZONY KAMIONKOWE turyle, poj. 1.000 I, jako ozdoba 
ogrodów lub na wodę deszczową •  350 zł/szt. Ziębice, tel. 
074/819-31-50
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, - 400 zł.

- Wrocław, tel. 071/315-90-50
WIESZAKI CHROMOWANE odzieżowe, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0607/48-78-10
WIRÓWKA DO BIELIZNY niała, stan b. dobry, - 60 zł. Wro
cław, tel. 788-15-92
WITRYNA CHŁODNICZA BOCHNIA 2-stronnie przeszklo
na, wys. 2 m, 220 V, stan b. dobry - 1.500 zł, lada chłodni
cza, atrakcyjny wygląd, oświetlona, dł. 2 m, 220 V -1.000 zł. 
Gierałtowiec, gm. Złotoryja, tel. 076/878-14-94 
WITRYNA CHŁODNICZA sklepowa, energooszczędna, stan 
b. dobry • 1.200 zł oraz waga elektron., na gwarancji -1.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-47-64 
WITRYNA DO LODÓW gałkowych - 890 zł. Gostyń, tel. 
065/572-10-51
WITRYNA SKLEPOWA okienna, mahoniowa, współczynnik 
k 1.1, wym. 170 x 170 cm, stan idealny, - 300 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-70-38 po godz. 17 
WITRYNA SKLEPOWA, okienna. PCV, wym. 236 x 206 cm,
- 600 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78
WITRYNY CHŁODNICZE 2-stronnie przeszklone, przesuwa
ne drzwi • 1.950 zl/szt.; witryni chłodnicze, przeszklone, poj. 
4501 -1.600 zł/szt.; regały chłodnicze Convel - 2.400 zł/szt.

. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWYCH 2 szt, -1.200 zł /szt.. 
Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WYKŁADZINA kolor ciemnoszary, pród. belgijskiej, wym. 

r4x4.5 m, odporna na wgniecenia, nie używana, - 220 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-90-02 _ >
O WYKŁADZINA DYWANOWA 50% ceny sklepowej, 

atrakcyjne wzory, szeroki wybór asortymentu,
-  nowa. Szprotawa, tel. 068/376-76-36,0607/07-34-04 

87026131 r  il ■
WYPOSAŻENIE BARU rożen gazowy na 36 kurczaków, 
waga elektroniczna, kuchenka mikrofalowa, lodówka, zamra- 
żarka, bar, 2 szafki pod zlewozmywak, 11 krzeseł, zlewo
zmywak, okap kuchenny, do sprzedania w całości lub poje
dyncze elementy, • 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/14-83-79 
WYPOSAŻENIE ŁÓŻECZKA DZIECIĘCEGO baldachim, 
stelaż, ochrona na główkę, kołdra, • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/351-33-70
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł. Wro
cław, tel. 0607/43-23-55 f
O  WYPOSAŻENIE SKLEPÓW : lodówki, chłodziar

k i, chłodnie, lady, półki, bufet na sery, wędliny, 
mięso, urządzenia chłodnicze, wszystko co się 
w iąże z  wyposażeniem. Kolonia (N iemcy), tel. 
0049/17-72-47-35-75, 0049/221-73-02-54
02026681

WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO : lady. regały, 
zamrażarki, lady chłodnicze, 96 r. Kiiźniczysko, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-72-37
WYPOSAŻENIE SKLEPU: regał niklowany 3-segmentowy, 
dł. 3 m, półki drewniane i szklane, lada o dł. 5 m, półki, sto
liki, faktura VAT, - 3.000 zł. Złotoryja, teł. 076/878-41-92 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO OB
WOŹNEGO : namiot (typ turecki), pow. 24 m2, 3-kolorowy, 
grill, frytkownica, krzesła, stoły, w całości łub na części, -
8.500 zł. Lubin, tel. 0606/42-09-32,0605/67-97-99 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromoniklowej, pod ekspozy
cję towaru lub do galerii, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZAMIENIĘ KSEROKOPIARKĘ SANYO Z-65 nowy model, 
automatyczny podajnik, po przeglądzie, format A4, na ze
staw satelitarny „C yfra*', z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 
0602/38-72-7
ZAMRAŻARKA oszklona, stan b. dobry, - 350 zł. Gilów, tel. 
074/837-80-12
ZAMRAŻARKA 4-szufladowa, nieużywana, stan b. dobry, • 
250 zł. Świętoszów, tel. 075/735-60-97.0503/08-10-15 * 
ZAMRAŻARKA prod. włoskiej, oszczędna, stan b. dobry, - 
500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-4644 
ZAMRAŻARKA BAUKNECHT automatyczna; - 200 zł. Ści
nawa, tel. 0601/05-5949 >
ZAMRAŻARKA MORS 3021-komorowa, sprawna. • 220 zł. 
Trzebcz, gm. Polkowice, tel. 076/847-95-1 o

PHU *FIRN*s.c. oferuje
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOMICZNE, I 
KLIMATYZACJA i

a także: 
- wagi, krajalnice, 

meble sklepowe
- meble 

dla gastronomii
CENY FABRYCZNE 

RATY
Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodrze) 

tal/fan 071/369-37-10. czynne pon.-pt. 9.00-17.00
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ZKT LUBAWA -  SKŁAD FABRYCZNY 
WILLOWE BAWEŁNA + IGLOO -  40 MODELI

PRAWDZIWE NAMIOTY
POWERMAN Wrocław, ul. Chorwacka 41— ■ — OP012457
S P O R T  tel. 071/325-25-13; 325-97-75

ZAMRAŻARKA MORS 2 poj. 200 I, stan b. dobry. - 200 zl. 
Wrocław, tel. 362-76-30
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szufladowa, stan dobry, w 
pełni sprawna, • 200 zł. Głogów, tel. 0605/38-20-40 
ZBIORNIK DO PODGRZEWANIA WODY z wężownicą. do 
centralnego ogrzewania, poj. 1201, stan b. dobry, -100 zł. 
Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27'
ZBIORNIK HYDROFOROWY poj. 5001, ocynkowany. - 500 
zł. Dzierżoniów, tel. 0609/25-66-86.074/831-76-61 
ZBIORNIK HYDROFOROWY nowy. • 120'zł. Wrocław, tel. 
071/357-02-11
ZLEWOZMYWAK, -1 5  zł. Gryfów Śl., tel. 0605/32-62-46, 
0606/18-66-86
ZLEWOZMYWAK ALIMINIOWY podwójny, duży, -150  zł. 
Wrocław, tel. 071/393-91-31 po godz. 16 
ZLEWOZMYWAK ALUMINIOWY 3-komorowy, wolno stoją
cy, narożnikowy, - 370 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-13-27 
ZLEWOZMYWAK CHROMONIKLOWY 2-komorowy. z ocie- 
kaczem, wym. 120x50 cm -140  zł, junkers gazowy PG6 - 
100 zł, muszla sedesowa, z dolnoplukiem - 60 zł. Legnica, 
tel. 076/722-75-35
ZLEWOZMYWAK ŻELIWNY emaliowany, 1-komorowy, z 
ociekaczem, - 30 zł. Jawor, tel. 076/870-41-51 
ZMYWARKA DO NACZYŃ, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
ZMYWARKA DO NACZYŃ BAUKNECHT nowy model, do 
zabudowy, wyświetlanie funkcji, • 800 zł. Lubin, tel. 
076/842-17-78
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH 60 cm, do zabudowy, 
panel biały - 450 zl, szer. 45 cm, wolno stojąca, biała, stan 
idealny, gwarancja, transport gratis, • 590 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0602/17-48-60 
ZMYWARKA DO NACZYŃ AMICA prod. polskiej, nowa, nie 
używana, - 1.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
ZMYWARKA DÓ NACZYŃ WHIRLPOOL 4 programy, do 
zabudowy, 60x60, stan. b. dobry, - 400 zł. Syców, teł. 
062/785-44-85
O  ZMYWARKI wąskie i szerokie, pralki, pralkosu- 

szarki, lodówki, zamrażarki, kuchnie z gwarancją 
i serwis, możliwy transport • od 100 zł. Lwówek 
Ś lą sk i, te l. 075/782-43-16, 075/782-29-22 
84017741

O  ZMYWARKI DO NACZYŃ, pralkosuszarki, lodów
ki, zamrażarki, p ra lki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auto
matyczne małogabarytowe, otw ierane od góry, 
ceny 300-600 zł, polskie pralki automatyczne • od 
250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. 
Skup i naprawa. O pole, W rocław, W ałbrzych, 
Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolnośląskie, tel. 
0503/74-46-11. Wrocław, u l. Kowalska 111a, tel. 
071/345-68-51,0503/30-92-42 01032951

ŻALUZJE ĆIAŁE 55 cm - 10 zł/szt. Kobyla Góra,, te l, 
062/731-68-93

SPRZĘT
SPORTOWO-TURYSTYCZNY

O  ATLAS KETTLER • 950 zł, A lex 650 zł, Chris Top • 
900 zł, steppery - od 200 zł, wiosła, ławki, rowery 
od 200 zł, bieżnia • 350 zł, orb itrek Magnetik - 500 
zł, bieżnia elektr., najwyższa opcja - 3.800 zł i inne, 
sprzęt do s iłowni, kije do gry w  golfa -100  zł/szt. 
Legnica, tel. 076/866-34-07 84017911

O  BASENY POMPOWANE atrakcyjne, w  superce- 
nach - ju ż  od 99 zł oraz materace 1-, 2- i 3-osobo
we. Zadzwoń tub przyjedź, a przekonasz się sam. 
Wrocław, ul. Tunelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz 
fax), 0605/62-02-03 85001831

BROŃ MYŚLIWSKA „KNIEJÓWKA”  ZH 304 prod. czeskiej, 
lufa kulowa 7x57R, dubeltówka 12/70, luneta 6x32, wymien
ne lufy 12/70, nie używane, • 2.900 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-96-89
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA Markel Shul i luneta

, SKLEP WINDSURFINGOWY

MALIBU
SZKOLĄ, SERWIS ŻAGLI, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
TEL 071/353-53-54,0-603 677 747

OPO H281

Bushnell, 3-9 x 40, prod. japońskiej, pokrowiec, oryginalne 
opakowanie, horyzontalna, kal. 12/70, stan b. dobry, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/341-90-91 
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER MOSIN WZ-43, kal. 762 x 
53 R, luneta Panta 1,5-6 x 42, z montażem, kolba rzeźbio
na, przyśpiesznik 2-spustowy, futerał, wymagane zezwole
nie na zakup, - 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-31-64, 
0603/87-91-01
BUTY PIŁKARSKIE UMBRO nowe, profesjonalne, skórza
ne, roz. 38. - 100 zł. Świdnica, tel. 074/853-04-94 
DESKA WINDSURFINGOWA HIFLY FREE dł. 2.82 m, 145
I , , carbotec, model 2001 - 3.700 zł, Fanatic BEE144 - 2.500 
zł. Jastrzębia, tel. 065/544-14-05,0501/55-17-52 
DESKA WINDSURFINGOWA szkoleniowa, duża, komplet
na, - 320 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-81, 
0602/84-61-56
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL deska kompletna 
Ten Klepper, 310-295-380-360, do nauki, kompletny żagiel, 
4.7, 5-6, 6.0, 7.5, mono, od 350 zł. pianka od 110 zł. Ko
ścian, woj. leszczyńskie, tel. 0607/19-56-64 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 Comet, 1701330,12.9 kg. 
kompletna + żagiel - 2.500 zł, Klepper 320 + żagiel, kpi. • 
800 zl, Fanatic RAT, 9 kg, 105 I - 400 zł. Legnica, tel. 
076/722-77-48,0608/06-82r72 
DESKA WINDSURFINGOWA XANTOSII wyporność 1331, 
żagiel, maszt, bom, • 3.000 zł oraz BIC TECHNO dł. 280 
cm, wyporność 1521, - 2.400 zł. Legnica, tel. 076/721-67-19, 
0602/82-13-54
DESKA WINDSURFINGOWA 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 dł. 290 cm. 1241, 
zielona, żagiel 6 m2, maszt dzielony, bom na klamrę, -1.500 
zł. Legnica, tel. 076/721-67-19,0602/82-13-54 
DESKA WINDSURFINGOWA 320 cm, 2 żagle: 5.7 m2 i 6.2 
m2, stan b. dobry, - 780 zł lub zamienię na cegłę Suporex. 
Sława, tel. 068/356-77-99
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER S-204 dług. 3.60,

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

maszt, bom, 3 żagle, całość w cenie 400 zł. Wrocław, tęl. 
071/343-41-95
DESKA WINDSURFINGOWA ON SLALOM MEDIUM Ha- 
wai Design, dług. 275 cm, wyporność 102 l.stan idealny, - 
520 zł.Wrocław, tel. 0606/18-76-74 
DESKA WINDSURFINGOWA COBRAdł 2.75 m, 901. maszt 
dzielony, 4.65 m2 żagla, - 2.000 zł oraz TIGA dł. 2.6 m, 90 1, 
żagiel 5.2 m2, -1.500 zł oraz dł. 3.6 m, 1201, żagiel 5.9 m2,
- 1.300 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 295, 320 i 345 cm, kom
pletne, w cenie od 490 zl/szt. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
DESKA WINDSURFINGOWA 70 I • 1.900 zł. dwa żagle 
Monofilm, 6,5 m, maszt i bom - 350 zł i 150 zl, żagiel 5 m i 
maszt -190 zł + żagiel 4 m. Wrocław, tel. 071/339-79-33 po 
godz. 20
DESKA WINDSURFINGOWA F2 SPUTNIK 285 cm, 115 I 
wyporności, pędnik, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/361 -64-39 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 XANTOS II, 1999 r. 310 
cm, 147 litrów wyporności, żagiel monofilm NO Worx Sails
6.5 m2, bom vario z klamrą, maszt carbon 2-częściowy, stan 
idealny. • 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE, 2000 r. 294 
cm, 1641 wyporności, stan idealny, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39
DESKI WINDSURFINGOWE od 100 zł. Leszno,,tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
ECHOSONDA Humbird Wide 128, - 1.200 zł. Nysa, tel. 
0605/29-58-36
JACHT dł. 6,5 m, budowa stoczniowa, mieczowy, laminat * 
przyczepa, 2-os1owa, silnik, ponton, wyp. dodatkowe, możli
wość przewozu na wybrany akwen, - 29.500 zł. Bolków, tel. 
075/741-46-29
JACHT żaglowy 470, dł. 4.70 m, pow. żagla 12.7 m2. • 1.700 
zl. Leszno, tel. 0503/59-94-69 
JACHT żaglowy, nowy, dług. 3.75 m, 9 m2 grot + fok, wy
kończenia w mahoniu, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/346-64-88,0501/41-73-83 
KAJAK dmuchany, 2-osobowy, nowy, - 250 zl. Psary, tel. 
071/387-86-26
KAJAK GUMOWY 2-osobowy, 5-komorowy, wiosła, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik 
Hercules 60 KM, 12-osobowy, mało używany, zarejestrowa
ny, - 45.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/61-34-14 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AC0228 www.autogielda.com.pl) ‘
K IJE DO GOLFA torba, wózek, piłki, cena 30 zl/szt. Wro
cław, tel. 347-81-86
KIJE DO GOLFA + torba i wózek, zestaw, - 700 zł. Wrocław,
tel. 0501/46-64-03,071/351-17-63
KIMONO do judo, wzrost 182 cm, z pasem, stan b. dobry, -
90 zł. Wrocław, tel. 0600/21-58-41
KOŁOWROTEK WĘDKARSKI nowy - 35 zł. Wrocław, tel.
361-22-75
KOMPRESOR DO ŁADOWANIA BUTLI do nurkowania, 
prod. francuskiej, nowy, - 4.000 zł. Opole, tel. 077/464-74-45 
KUPIĘ BROŃ MYŚLIWSKA śrutowa, najchętniej prod. ro- 
s y js k ie j , ^ .  500-ztrD lugo łęka , tej. 0717315-27-37, 
0608/84-83-75
KUPIĘ BRÓŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, teł. 
0502/50-86-13
KUPIĘ KARABINEK DO PAINTBALLA automat lub półau
tomat, maskę, kulki, stan dobry, .na chodzie*. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ LODÓWKĘ TURYSTYCZNĄ prod. zachodniej. Wro
cław, tel. 071/328-87-53,071/364-48-70 
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ może być do małego remontu, 
w cenie do 300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ PONTON z deską do mocowania silnika. Opole, tel. 
0605/62-62-99
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym 
dnem. Wrocław, teł. 0602/57-90-30 
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy, może być prod. 
ZSRR, wyporność od 1.5 do 3 toń, proszę o informację (pro
wizja). Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ ROWER WODNY 6-osobowy. Leszno, tel. 
0601/78-72-82
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY lub wydzierżawię. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0602/66-28-19
KUPIĘ STÓŁ DO PING-PONGA prod. zachodniej. Wrocław, 
tel. 071/372-66-59 wieczorem 
KUPIĘ SZTANGĘ łamaną, stan b. dobry. Ścinawa, tel. 
076/843-73-87 wieczorem, 0607/11-54-00 
KUSZA "COBRA SYSTEM” , z napinaczem, rozkładana, z 
celownikiem, mała, blokada strzał + celownik na podczer
wień, spustowa, brak cięciwy i strzał, stan b. dobry, prod. 
USA, • 550 zł. Mmkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0504/89-42-13
LODŹ MOTOROWA MERCURY, 1995 r. dl. 5 m. pełny 
osprzęt, dokumentacja, stan idealny, • 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/62-40-39,0608/84-92-20 
ŁÓDŹ MOTOROWA biało-czerwona, kabina 4-osobowa z 
miejscem do spania, b. ładna + przyczepa łamana, silnik 
Chrysler, 115 KM, - 24.000 zl lub zamienię samochód, naj
chętniej d iesel.., tel. 071/311-70-15 
ŁÓDŹ MOTOROWA drewniano-poliestrowa, 4 m, z silnikiem 
15 KM, - 2.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla 
konesera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 
1,8 OHC, napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zi lub zamie
nię na samochód. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA ALGA 4, silnik Neptun, 29 kM, zabur
towy + przyczepa podłodziowa, zarejestrowana beztermino
wo, - 2.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 0608/59-51-30 
ŁÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r., 3000 ccm, ben
zyna LX Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do 
spania, dł. 6.5 m, tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA, 
radioodtwarzacz + przyczepa podłodziowa, ocynkowana, 
zarejestrowana, -43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-12 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AE0056 www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ MOTOROWA MALIBU wym. 4.5 x1.9 m, plastikowa, 
ślizgowa, szyba, kierownica, komory wypornościowe, dosko
nała na ryby, -1.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/391 -38-66 
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA XR 310-B model 2000, 310 
KM, 2 silniki strugowe, 5-osobowy, + przyczepka, - 60.000 
zł., tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0240 www.autogiel- 
da.com.pl)
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 4 KM, plastikowa, silnik Wietierok, 8 
KM, • 1.600 zł. Opole, tel. 0601/47-65-54 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA wym. 2.6 x 1.3 m, płaskodenna, ży
wiczna, z osprzętem, stan idealny, - 950 zł. Wschowa, tel. 
0606/64-50-85

ŁÓDŹ WĘDKARSKO • TURYSTYCZNA duża, z laminatu, 
po remoncie, do malowania, idealna pod wiosła lub duży sil
nik, .na większe akweny, - 1.500 zł lub zamienię na migomat 
140 A/220 V lub piłę spalinową. Tarnowiec, tel. 077/444-16-53 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA 470 z wózkiem, stan b. dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-76-96,0603/37-56-85 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA plastikowa, maszt dzielony, niezatapial
na, 4 komory, miecz stalowy chowany, plandeka, wózek do 
slipowania, 11.5 m2 żagla, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA, 1995 r., prod. włoskiej, 4-osobowa, dł. 
4,40 m, wys. masztu 7 m, stan idealny, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-90-51
ŁYŻWOROLKI akcesoria: ochraniacze, łożyska, śruby oraz 
inne profesjonalne - od 15 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/57-28-11 
ŁYŻWOROLKI K2 FLIGHT płoza z włókna węglowego, nr 
46-47, stan b. dobry, dodatkowo ochraniacze, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-80-43
MŁOT SPORTOWY 5 kg (rzut młotem), - 300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-10-73
MOTOLOTNIA 1- i 2-osobowa, silniki Trabanta i VW Garbu
sa, skrzydło Skymaster. przyrządy posiadające metryki, prze
gląd oraz dodatkowo kompletny napęd VW.Garbusa, w ce
nie 3.500 zł i 6.500 zł. Zielona Góra, (el. 0601/78-89-06 
MOTOLOTNIA, 2001 r. 2-osobowa, nowa, wózek Pipistwel, 
skrzydło Stranger, silnik Rotax 503, śmigło 3-łopatkowe z

'  NAMIOTY - MATERACE - BASENYN 
Pontony i kajaki pompowane

niższe ceny: 2, 3 .4 , 5, 6-osobowe. 1, 2, 3 sypialniowe, wykonane z 
nylonu lub bawełny, typy. igloo 3-os. 130 zl, tunelowe wys. do 2,1 m, 
domki od 270 zl, ywllowe od 570 zl, namioty z bawełny do busów i vanów
•  Materaca gumowe, welurowe. 1-os. 38 zl, 2-os. 70 zl. 3 os. 150 zl. 
sofy 2 os. + 2 poduszki • 100 zl, fotele, pufy od 35 zl
•  Baseny: owal, prostokąt, kolo do 4 m np. 3,4x1,6x0,53 m -99 zl.
•  Pontony i kaiaki od 200 zl.
✓Wrocław ul. Karkonoska 45 (teren Polmozbytu obok staqi ESSO,
2 km od autostrady), t« U f«  071/366-22-12. kom. 0-601 469 184 
✓Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na Lubin przed Wrocławiem 

v - Leśnicą, toL 071/351-56-03, kom. 0-603 502 453 Q p 01255 i  /

metryką, możliwość nauki pilotażu (licencja), • 30.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/14-39-79 wieczorem 
MOTOLOTNIA LIBRĘ II M-2 skrzydło seledynowo-poma- 
rańczowe, pow. 16,4 m2,6 godz. nalotu, wózek 2-osobowy, 
fabryczny, amortyzowany, z przyrządami, z napędem lub bez, 
-10.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-88 
NAMIOT typu .domek’ , 3-osobowy, duży przedsionek, okna, 
moskitiery, stan idealny, - 480 zł oraz inne. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
NAMIOT typu .domek”, 4-osobowy, - 350 zł. Kamieniec Wro
cławski, gm. Czernica, tel. 071/318-57-38 
NAMIOT typu .domek”, wyprodukowany w Legionowie,
4-osobowy, dzielona sypialnia, z przedsionkiem, okna^ątan 
b., dobry, cena - jj5Qjzi.orazoamiet-;Twin 6*. 4'-o'sobowy, 2 

-sypiathieTz przedsionkiem, stan b. dobry, cena - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/357-23-54
NAMIOT typu wystawowego ze ścianami i Oknami, pow. 25 
m2, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0608/43-68-64 
NAMIOT typu wystawowego, bez ścian, -1.700 zł. Wrocław, 
tel. 0608/43-68-64
NAMIOT 4-osobowy, z dużym przedsionkiem, - 260 zł. Wro
cław, teł. 0608/85-12-29
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, z tropikiem, w 
przedsionku moskitiera, 2.4 x 2.1 x 1.3 m, wodoodpornóść
1.500 mm, - 180 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81, 
0604/07-59-49
NAMIOT „BIWAK”  stan dobry, - 80 zł. Świdnica, tel. 
074/853-20-41
NAMIOT EXPLORER typu .domek'', 5-osobowy, z dużym
przedsionkiem, fabrycznie nowy, prod. niemieckiej, - 700 zł.
Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17
NAMIOT HEL 4 2 sypialnie, przedsionek, stan dobry, - 400
zL Wrocław, tel. 071/357-14-58 po godz. 17
NAMIOT IGLOO prod. niemieckiej, 2-osobowy, nowy, 5 szt.
-100 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/95-82-06
NAMIOT IGLOO nowy, 4-osobowy, 2 sypialnie, wys. 170 cm
- 490 zł, inne typu Igloo; materace welurowe, dmuchane,
2-osobowe - 89 zł, 1-osobowe - 59 zł, możliwe dowiezienie 
lub wysyłka pocztą. Wrocław, tel. 071/345-42-80, 
0607/25-13-18
NAMIOT SURVIVAL III 1-osębowy, stelaż, podłoga, śpiwór, 
mata aluminiowa, w jednym plecaku w kolorze .moro", - 290 
zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 

O  NAMIOTY 2-6-osobowe, 1 ,2 1 3  sypialnie, ig loo - 
od 120 zł, domki • od 270 zł, willowe - od 550 zł, 
tunele -  od 600 zł i inne, możliwość dowozu lub 
w y s y łk i, u nas n a jta n ie j!! ! .  W roc ław , te l. 
071/318-57-05,0502/12-57-11 02023541

PARALOTNIA szkoleniowa, nośność 80-120 kg, stan dobry,
- 900 zł. Wrocław, tel. 0607/30-66-28
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV-II na 95-120 kg, - 2.500 
zł.. Wrocław, tej. 071/372-63-69 
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg. stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PARALOTNIA UP, 1994 r. od 75 do 110 kg, stan dobry; ide
alna do nauki latania, -1.000 zł. Bielawa, tel. 074/834-00-89 
lub, 0602/45-46-05
PARALOTNIA VOYAGER PL-12/27 na 90-120 kg, stan b. 
dobry, - 1.70Ó zł. Wrocław, tel. 071/372-63-69 
PARALOTNIA VOYAGER PL-12 firmy Air-Pol, dla począt
kujących, masa startowa 90-120 kg, uprząż, plecak, speed,
- 1.000 zł. Wrocław, tel. 337-10-68
PIANKA DO NURKOWANIA prod. USA, wzmocnienia na 
kolanach i łokciach, bez uszkodzeń, lekko używana 2 sezo
ny, czarno-niebieska, kaptur, 2-częściowa, wzrost 170-175 
cm, rozmiar L, stan b. dobry, • 390 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-64-76
PIANKA WINDSURFINGOWA pełna, długie rękawy i nogaw
ki oraz inne akcesoria - 190 zł/szt. Legnica, tel. 
076/851-20-71,0606/72-77-58 
PIANKA WINDSURFINGOWA NEOPREN stan b. dobry, 
używana 1 sezon, rozmiar 182-188 cm, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-87-53,071/364-48-70 .
PISTOLET DO PAINTBALLA Splatmaster Sunnival Game, 
stan idealny, mało używany, na gaz C02, zasobnik -na 10 
kulek + gaz, • 130 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
PLECAK - tornister, firmowy, - 50 zi. Wrocław, tel. 
071/373-13-16
POKROWCE NA RAKIETY TENISOWE 17 szt., nowe. Dun- 
lop, Head, Kennex, Wilson, od 5-8 zł/szt. Jugów, gm. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-30-32

PONTON 2-komorowy, duży + wiosła, pompka, prawie nowy, 
z pokrowcem, - 300 zł. Wrocław, tel. 787-47-71:.
PONTON 4-osobowy - 230 zł oraz 2-osobowy -140 zł. Wro
cław, tel. 071/364-58-39
PONTON 3-osobowy, 2-komorowy. - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/783-80-70
PONTON z mocnego PCV, 3-4 osobowy, 4-komorowy, wio
sła, - 210 zł oraz GUMOWY 3-4 osobowy, z deską do silni
ka. - 610 zł. Wrocław, teł. 0608/84-92-20 
PONTON METZELER gumowy, 2-osobowy, dł. 2.90 m, z 
mocowaniem na silnik, - 650 zł. Psary, tel. 071/387-86-26 
PONTON PASSAT 250 tkaninowo-gumowy, 4-komorowy, nie 
używany 1,2 x 2,5 cm - 1.000 żł. Bolesławiec, tel. 
075/734-43-88
PONTON STARLIGCHT 340 2+3-osobowy, 280 kg, wym. 
340 x 165,4-komorowy, 4 wiosła, 2 razy używany* 330 zł. 
Wrocław, te^-0609/41-38-08
PONTON WĘDKARSKI 2 r 3-osobowy, 4-komerowy, z gru
bego tworzywa, cena - 150 i 250 zł/szt. Psary. tel. 
671/387-86-26
PONTON ZODIAC gumowy, z deską do mocowania silnika,
1-osobowy, - 550 zl. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
0  PONTON ZODIAK profesjonalny, 5,30 m, sztywna 

podłoga, kokpit, siedzisko Jokey, zegary itp., sil
n ik Johnson, 140 KM, PoWertrimm, dozownik ole
ju , przyczepa prod. amerykańskiej, zestaw oclo
ny, - 25.000 zł oraz pontony Metzeler pod siln iki 
za chodn ie , s iln ik i,  doczepne, W rocław , te l. 
071/352-44-45,0502/95-90-10 80014011

PONTONY z możliwością montażu silnika • 160-200 zl. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ sztanga 50 kg, łamany gryf, ory
ginalna, -200zł. Pągów, gm. Namysłów, tel. 077/419-56-85 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ drabina gimnastyczna, nowa, 
235x92 cm, - 180 zł + transport. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-18
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ .kombajn" do ćwiczeń wszyst
kich partii mięśni: twister, rowerek, bieżnia, wiosła, ławecz
ka, - 500 zł. Skarbimierz, gm. Brzeg, teł. 077/411-37-01 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławka pod sztangę Kettler + 2 
hańtle po 20 kg, stan b. dobry, - 350 zł lub zamienię na tele
fon Nokia 3210 albo cegłę Suporex. Sława, tel. 068/356-77-99 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER • atlas; stan idealny, 
możliwość ćwiczenia klatki piersiowej w trzech pozycjach, 
zajmuje mało miejsca, obciążenie 90 kg, - 900 zł. Syców, 
tel. 062/786-90-64
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławka z ustawianym kątem do 
ćwiczeń, stan idealny, • 150 zł. Świdnica, tel. 074/853-20-41 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia treningowo - rekreacyj
na, 11-funkcyjna, rower, wiosła i inne, elektron, licznik, stan 
b. dobry, - 550 zł. Wałbrzych, tel. 0607/75-74-12 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA Kettler, regulacja 
kąta + stojaki, - 240 zł oraz stepper elektroniczny, -110 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi, 15 kg (3 szt.)
1 20 kg (4 szt.) wraz ze stojakami, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ firmy Hess. .motylek', nowy 
(cena katalogowa - 1.600 zł) - 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-33-74
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia treningowa York Fitness 
2000, reguł, obciążenia, kalorie, puls, składana, nowa, • 450 
zł. Wrocław, tel. 071/398-84-07 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH ATLAS firmy York,
5-funkcyjny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-37-96, 
0501/93-94-73. ..
RAKIETY TENtSOWE WILSON HAMMER - 350.zł/szt. Wro
cław, teł. 0601/69-67-22
ROWER TRENINGOWY, -100 zł. Borowa, gm. Długołęka, 
tel. 0603/84-89-20, woj. wrocławskie 
ROWER TRENINGOWY ALEXIS elektron, licznik (kalorie, 
dystans, czas itp.), obciążenie na pasek; stan idealny, - 300 
zi. Skarbimierz, gm. Brzeg, tel. 077/411-37-01 
ROWER TRENINGOWY KETTLER domowy, licznik, obcią
żenia, -170 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
SIATKA oraz plastikowe linie nałcort tenisowy + baner, nowe, 
- 500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-70 
SIATKA NA RYBY metalowa, nowa - 25 zł. Wrocław, tel. 
361-22-75
SILNIK DO ŁODZI JOHNSON 6 KM, używany, - 2.000 zł. 
Opole, tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 KM, nowy, • 3:200 zł. Opo
le, tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 5 KM, nowy, długa stopa. -
2.000 zł. Opole. tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI SUZUKI 5 KM, nowy, na gwarancji, -
3.700 zł. Opole, tęl. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI SUZUKI, 1993 r. zaburtowy. 30 KM, stan
idealny, • 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/10-16-21
SILNIK DO ŁODZI TOMOS 4, - 500 zł. Legnica, tel.
076/857-00-66
SILNIK DO ŁODZI WICHER doczepiany, 2-cylindrowy, 2-bie- 
gowy, .na chodzie*, do regulacji lub na części, -. 300 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-39-18
SILNIK DO ŁODZI YAMAHA z 1998 r., 30 KM oraz silnik 
Mercury, z 1998 r„  25 KM, stan idealny + manetka, - 4.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/17-11-39 
SILNIK DO MOTOLOTNI na bazie silnika Citroen, ze śmi
głem i rozrusznikiem, po remoncie, na oryginalnych czę
ściach, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 0608/74-68-16 
SIŁOWNIA KETTLER CLASSIC + obciążenie, stan b. do
bry, • 1.300 zl lub zamienię na cegłę Suporex. Sława, tel. 
068/356-77-99
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ WEMBLEY kolor czarny, po

1 sezonie, z kpi. osprzętem, - 1.200 zł. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKAFANDRY DO NURKOWANIA mokre, męski i damski, 
męski • szczupły, rozm. 48/180 cm, damski • szczupły, 160 
cm, spodnie i bluza z kapturem - glat,,po 300 zł. Wrocław, 
tel. 0600/21-61-51
SKUTER WODNY YAMAHA, 1994 r. uszkodzony silnik, •
2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i uży
wane, cena od 50 do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 

O  SPRZĘT SPORTOWY ATLAS rowery treningowe, 
bieżnie, steppery i Inne • od 140 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-43-16, 075/782-29-22 84017761

STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, nowe płótno, nowe bile, 2 
nowe kije, na żetony, stan b. dobry, - 2.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/15-28-21
STÓŁ BILARDOWY nowyy, rekreacyjny lub zarobkowy (2 zi 
żeton), możliwe raty lub dzierżawa - 2.400 zł. Chojnów, tel. 
0602/19-72-54
STÓŁ BILARDOWY 120 x 60 citi, bile, kij. • 170 zl. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20.0608/27-86-58 
STÓŁ BILARDOWY .Senator’ , wrzutnikowy, płyta granito

w a -2.500 zł, oraz Fliper .Williams” - 800 zł lub zamienię na 
samochód/sprzęt RTV lubAGD. Wrocław, tel. 0503/04-69-45 
STÓŁ DO PING-PONGA aluminiowy, używany,.- 300'i ł .  
Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20.0608/27-86-58 
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER stan dobry. - 500 zł 
Milicz, woj: wrocławskie, tel. 0609/46-79-51.0608/5706-95 
WÓZEK DO MOTOLOTNI, 2001 r., .5,njtg, sijnik Trabant 
600, napęd i śmigła z  rurdural. PA-7. zawieszenie na amor
tyzatorach/kółka od motorynki, - 2.500 zł. Krapkowice, tel. 
077/446-01-65
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI kompletne, *  sauna z zew. ste
rowaniem, - 50.000 zł. Głogów, tel. 0607/19-50-66 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY ŃORTH SAIL KAtANA 6.5 
n)2,1 camber - 450 zł, North Sail Inferno, 6 m2 • 200 zl oraz 
Easy Rider, 5 m2 - 200 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71, 
0606/72-77-58

TU R Y STY K A
•  WCZASÓW M D  BAŁTYKIEM. .U Jacka*, pen-

sjonat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Po
koje z łazienkami, TV lub tańsze zę wspólną łazienką, 
TV, sprzętem plażowym, czajniki i szklanki w każdym 
pokoju. Zobacz zdjęcia, www.ta.pl/jaćek, rezerwacje. 
Koszalin, tel. 094/318-92-96 99000001’ ■

•  .ADHARA" NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. 
Przepiękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). 
Bardzo wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywie
nie, drink bar, sauna, solarium itp., www.adhara.ta.pl, 
ceny promocyjne, dzwoń i pyta j.., tel. 094/316-55-69 
99000001

•  .ATRIUM’  - KOŁOBRZEG. Polecamy pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami i TV. Ogólnie dostępne zaple
cze kuchenne. Parking zamknięty, rozległy, ogrodzony 
teren zielony, wspaniała, kameralna atmosfera. Rezer
wacje.., tel. 094/352-83-65 99000001

•  .BASENY’  - niskie ceny. Dąbki nad Bałtykiem k. Darło
wa, OW .Horyzont*. Wspaniały obiekt z kompleksem 
basenów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, 
kawiarnią i własnym wyżywieniem. Pokoje, apartamen
ty i domki kempingowe. Pełna wizja. Rezerwacje. .. tel. 
094/314-80-07 99000001

Kolonie i obóz w Świnoujściu 
z wycieczką do "Heide Park" 

i Berlina, 1199 zł. "REMEDIUM" 
tel. (071) 344 33 43,34410 96.

•  „BRYŚ* - SARBINOWO K. MIELNA - pensjonat poło
żony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza). Po
leca pokoje z łazienkami i TV. Wyżywienie na miejscu. 
Pełna w izja. Rezerwacja. ,, tel. 094/316-55-47 
99000001 -

•  .DW DUET’  - MIELNO położony w cichej okolicy, nie- 
daleko morza, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z ła
zienkami, TV, czajniki, szklanki. Wyżywienie na miej
scu. Czynny cały rok. Rezerwacje.., tel. 094/318-98-79 
99000001

•  .INTERSZYK* • MIELNO - ogólnie dostępny basen kry
ty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, 
ogrodzony teren z parkingiem.. pomost dla wędkarzy, 
pokoje-z-łaztenkami i7V.’Pełna wizja, rezerwacje.., tel.

'  094/316-61-05 99000001

• AUTOKARY LUX .0PCI12247
* BUSY OSOBOWE • 

WYNAJEM-B iu roPodróży f l  p ro f f ig l jo n ,

tel. 071/342-16-34, 0-502 210 487 
 www.promotion.com.pl

•  .MORSKI DWOREK’  przepiękny nowy pensjonat, po
koje 2-, 3- i 4-osobowe, z aneksem, łazienką, TV sat, 
telefon, na miejscu drink-bar, sala kominkowa, bezpiecz
ny parking, plac zabaw, pełna wizja www.morski.ta.pl, 
rezerwacje.., teł. 094/316-61-34 99000001

•  .ORKA* - LAZY K. MIELNA - kameralny pensjbnacik 
blisko plaży z dużym terenem zielonym i parkingiem. 
Polecamy pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasa
mi. Do dyspozycji czajniki i lodówka. Do wynajęcia rów
nież domek letniskowy.., tel. 094/318-29-77 99000001

•  .OW PORTAMARE’ - DZIWNÓWEK położony przy sa- 
mej plaży. Kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z 
łazienkami i TV. Wyżywienie, tereny rekreacyjne, par
king. Pełna wizja. Rezerwacja. ., tel. 091/381-11-62 
99000001

•  .OW STOCZNIOWIEC’  - POGORZELICA - baseny z 
podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe, z ła
zienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, sola
rium, wypożyczalnia sprzętu turystycznego. ., tel. 
091/386-31-25 99000001

•  .RÓŻA WIATRÓW’ - DARIÓWKO. Ośrodek położony 
przy samej wydmie. Pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe. Kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, 
jaccuzi, wyżywienie na miejscu, parking. Pełna wizja. 
Rezerwacje.., tel. 094/314-21-27 99000001

•  .TROJANOWSKI’  nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, re
stauracja, bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, 
NISKIE CENY, www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 
059/814-89-65 i 814-89-64 99000000

•  .U IWONY’  w Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, poło
żony blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, 
teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie 
www.ta.pl/iwona, rezerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-95-57 99000001

•  .WILLAFARAON’  - MIELNO • położona przy samej pla
ży, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienką, telefo
nem i TV. Obiekt czynny cały rok. Pełna wizja. Rezer
wacje. .. tel. 094/318-95-13.0608/62-99-20 99000001

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w kame
ralnych warunkach, pięknym otoczeniu soczystej ziele
ni, za niewielką cenę, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z TV 
sat, lodówki na piętrach, parking na miejscu, pełna wi
zja www.ta.pl/paradises ., tel. 094/318-90-67 
99000001

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE - Świnoujście, kwate- 
ry prywatne, blisko morza, od 15 zł/doba, rezerwacja, 
e-mail: bogzab@poczta.onet.pl, http://www.republi- 
ka.pl/bogzab. Wrocław, tel. 071/341-33-54. 
0607/13-54-66 99000001

O  AGA - POBIEROWO • 200 m do morza, las sosno- 
.wy, pokoje 2-, 3-, 4- 5-osobowe, z łazienkami, 
ogrzewane, aneks kuchenny, świetlica, parking -
15-35 z ł/o sob a  (doba). P ob ie row o , te l.

SUPERPROMOCJA! WCZASY - MORZE BAŁTYCKIE
710 ii za 2 tygodnie, pełna wyiywienie, .GULLIWER" te l. 071/788-54-08-
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ul. Łaciarska 3SH 
50*146 Wrocław 

tel./fax 071/342-94-52 
“ — teJ. 071/344-56-89 

http://www.hermes.wroclaw.pl 
e-mail: biuro@hermes.wroclaw.pl

WCZASY, OBOZY 
WŁOCHY I CHORWACJA

a p a rta m e n ty , ke m p in g i
lipiec - sierpień 

Dzieci do 16 lat gratisl 
od 600 zł/osobę opoi224i 

dojazd własny lub autokarem

091/396-48-12 o raz  W rocław , 071/354-28-39 
80014001

O  AGENCJA TURYSTYCZNA „M EDIA-TOUIT ■ tale- 
foniczna rezerwacja biletów na międzynarodowe 
przewozy autokarowe. Bogata oferta turystyczna. 
„Last m inutę”  -  Grecja za 699 zł!. info@mediato- 
u r. ig .p l,  W roc ław , u l. S w obodna  41, te l. 
071/785-96-55,071/785-96-56 flax 81013301

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Pod Świer
kami*, w Laskówce (Kotlina Kłodzka), 80 km od Wro
cławia, góry, lasy, szklaki turystyczne, w pobliżu jezio
ra, wiele miejsc do zobaczenia, na dużej posesji, staw, 
strumień, altana, miejsce na ognisko, cisza, wyżywie
nie, cena 45 zł/osoba/doba. ., tel. 074/817-15-54, 
0607/51-03-39 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO na Mazurach, 
ryby, grzyby, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wyżywienie, okolice 
Węgorzewa - 420 zł/14 dni. Wola, tel. 087/427-82-40, 
071/332^33-74
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno 
stojący, w pełni wyposażony (kuchnia, wc, TV SAT), malow- 
niczo-położony w Górach Sowich, weekendy, urlopy, 25 
żL/doba dla dorosłych, dzieci -1 0  zł/doba. Wolibórz, gm. 
Nowa Ruda, tel. 0607/45-57-68 
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE 

nowy obiekt otoczony wodą i lasem oferuje bezpłatnie 
wędkowanie, sprzęt pływający wypoczynkowy, rowery, 
grill, sala taneczna kominkowa, grilowa, taras Widoko
wy, basen kąpielowy z 8 m rynną, mini golf, boisko, 
plac zabaw, stadnina koni, w okolicy jeziora, tamy, zam
ki, • 25 zł/doba, faktury VAT, www.agroryb.jgora.osim.pl. 

. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61,075/781-48-51 (fax), 
0606/55-34-28 99000001 

AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD woj. lubuskie, konie, grzy
by, jagody, domowe wyżywienie, zakwaterowanie, cisza le
śna - 18-40 zł/osoba, jazda konna - 10 zł/h. ., tel. 
095/720-11-39
AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD woj. lubuskie, konie, domo
we wyżywienie całodzienne, zakwaterowanie w kameralnych 
pokojach, -18-40 zl/osoba, jazda konna -1 0  z ł/h .., tel. 
095/718-50-44
AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD Gliniku k/Skwierzyny, woj. 
lubuskie, stadnina koni, lasy, grzyby, jagody, wyżywienie 
domowe, noclegi w kameralnych pokojach • 20-40 zł/doba. 
Glinik, gm. Skwierzyna, tel. 0604/41-11-11 
AGROTURYSTYCZNY ZAJAZD k.Gorzowa, konie, lasy, 
grzyby, jagody, weekendy, wczasy, całodzienne wyżywienie, 
noclegi w oazie spokoju - 20-40 zł/doba, jazda konno -10  
zł/h. Gorzów Wlkp., tel. 095/718-50-44

WCZASYNAD MORZEMf 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" s 

w Mrzeżynie zaprasza i
*  150 m od morza i
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe
*  wyżywienie we własnym zakresie 
☆ atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 091/386-62-34 
lub 0-602 28 26 37

możliwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty 
świąteczne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to 
się przekonasz, www.ta.pl/laguna. ., tel. 094/316-62-54 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażo
wy, parking. ., tel. 094/316-62-79, 0603/63-73-66 
99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 
55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar 
na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc 
w domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chło-

tan' z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami i  TV, jadalnia, parking, solam/m, duży teren zielo
ny z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowla
ne dla wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/johatan, 
rezerwacje. tel. 094/316-62-97. 0606/35-42-53 

. 99000001

•BAŁTYK-MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA' polo- 
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo 

•: wiele atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz 
w internecie w w w .ta .p l/filip , rezerwacje. ., tel. 
094/318-96-69 99000001 '

•  BAŁTYK • MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie po
łożona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca 
pokoje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze 
kuchenne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, peł
na wizja www.fortuna.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/318-92-42,0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do wrze
śnia, także w weekendy, rezerwacja -18-35 zł/osoba. 
Międzywodzie, tel. 091/381-48-35, 0604/14-26-12 
99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY .JUBILAT
KA" poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobo- 
wych, z łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko 
morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, par-, 
king strzeżony, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilat- 
ka, rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, po
leca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możli
wość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren re
kreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera,

Schronisko HACJENDA
Dębniki k. Strzelina 0(1012219
tel. 0-602 121 952 '

OBÓZ KONNY
młodzież: 10-16 lat
01.07-15.07........... ................ .. 790 zł
15.07-22.07............. ............... .. 420 zł
22.07-29.07 ............................ . 420 zł
29.07-12.08............... ............. . 790 zł
12.08-19.08............................ .. 390 zł

http://republika.pl/dolina_zab

DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w lesie, w Suło
wie, k. Milicza, z wygodami, cena - 60 zł/dobę. Wrocław, tel. 
071/787-80-66
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY 4-osobowy, 10 
m od jeziora - 10 zł/doba od osoby. Brenno, tel. 
065/549-41-88
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie, 
blisko jeziora, wc, lodówka, teren ogrodzony, 4-osobowy • 
czerwiec 15 zł/osobę, sezon 18 zł/osobę. Boszkowo, tel. 
065/537-02-62 wieczorem, 0601/54-26-92 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY miejscowość Lgiń 
k. Głogowa, 6-, 8-osobowy, ciepła i zimna woda, prysznic, 
toaleta, telewizor, łódź do dyspozycji - 60 zł/dobę. Głogów, 
tel. 076/833-37-65,0604/81-01-55

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie 
Kłodzkiej, w okolicach Śnieżnika, blisko basen, Jaski
nia Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki pie
sze i rowerowe, dostępna kuchnia i parking, ogród, miej
sce na ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 
- 50%. Stronie Śląskie, tel. 074/814-12-83 99000001 

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu, ok. 
Krzywina, woj. wielkopolskie, blisko lasy i jeziora, zaprasza 
na weekendy i wczasy, w ofercie jazda konna, kuchnia do
mowa • 20 zł/osobę/dobę. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza w 
góry, oferuje: nocleg -17  zł/osoba, grill, ognisko, Stawy ryb
ne, jazda konno, przejażdżki bryczką, blisko przejście gra
niczne z Czechami. Boboszów, tel. 074/812-50-10 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bystrzycy 
Górnej k. Świdnicy, malownicza okolica, góry i lasy, wczasy 
14-dniowe, połączone z kursem na prawo jazdy, cena 35

•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w 
ciszy i spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda 
i powietrze, park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Nie
dźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty basen, na miejscu 
kuchnia; bilard, altana z kominkiem, parking, bogate 
runo leśne, cena 15 z ł.., tel. 074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze, w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spa
lonej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, 
swoboda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie • 25 zł/os., zniżki 
dla dzieci. Wrocław, tel. 071/341-90-91,0503/52-33-60 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
- AC0140 www.autogielda.com.pl)
•  AGROTURYSTYKA .DOLINA ROZTOKI' w Kotlinie 

Kłodzkiej, pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac 
zabaw, grill, parking, teren ogrodzony, atrakcyjne miej
sce na wycieczki, dla chętnych j. angielski, kuchnia

pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. 
Zobacz w internecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezer
w u j.., tel. 094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena”, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z bal
konami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmo
wego lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja 
www.helena.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/386-42-25 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda* 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilar
dowa, parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), 
pełna wizja www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 
091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedina*. 
położone w niewielkiej odległości od morza, polecamy

pełna wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!. ., 
tel. 091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pen
sjonat .N a ta lii poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wypra
wy wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, 
pełna wizja www.ta.pl/natalia, rezerwacje. ., tel. 
094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHA- 
RA" otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urzą
dzonych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrak
cji, duży ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, 
parking, przy plaży. Zobacz w internecie www.adha-

'  ra.ta.pl, niskie promocyjne ceny.., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-oso
bowe, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac za
baw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Kołobrzegu.
9-osobowy -100 zł/doba. Głogów, tel. 0609/17-92-00 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY na brzegiem je
ziora, wygodny, teren ogrodzony, miejsce na namiot lub przy
czepę, plaża, ognisko, dużo zieleni - 20 zi/doba. Grodków, 
woj. opolskie, tel. 0606/89-30-12 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-osobowy, w 
miejscowości Rembów k. jez. Chańcza (Góry Świętokrzy
skie), turystyczna okolica, mikroklimat woda ze studni, lasy, 
cicha i spokojna okolica, murowany, prąd, gaz, lodówka i 
pralka - 48 zł/doba (w lipcu) oraz 35 zł/doba (we wrześniu). 
Lubin. teł. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad j. Głębokie k. 
Międzyrzecza, pełne wyposażenie, 3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, 10Ó m do jeziora, czysta woda, ryby, grzyby, 6 tapcza
nów, duża działka, miejsce na samochód - 80 zł/dobę możli
wość kupna. Międzyrzecz, tel. 095/741-20-79.0600/31-27-60
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zł/osobę/dobę + 700 zł/kurs. Bystrzyca Górna, tel. 
074/850-99-59
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, re
jon Krzeszowa, zalew, zabytki, las, stawy - od 18 zł/osoba. 
Grzędy Górne http://www.agrot.prv.pl., gm. Czarny Bór, tel. 
074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, oko
lice Krzeszowa, piękna okolica, b. dobre warunki pobytu, la s ,. 
zalew, stawy rybne, szlaki turystyczne, zabytki • 20 zł/oso- 
bodoba adres internetowy: www.agrot.prv.pl. Grzędy Gór
ne, gm. Czarny Bór, tel. 074/845-01-83 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO okolice Szklar
skiej Poręby, z dala od wsi, góry, lasy, łąki, źródlana woda, 
cisza, trasy turystyczne, rowerowe, komfortowe pokoje, 
możliwość wyżywienia, parking, ogniska, intymna atmosfe
ra - 30 zł/osoba. Kopaniec, tel. 075/754-14-33 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 
nowy dom nad potokiem, pokoje z łazienkami i bez, nowe 
meble, Ty sa l, hydromasaże, taras 80 m2, sala balowa na 
28 osób, kominek, grill, parking ogrodzony, jezioro, zamki, 
liczne atrakcje turystyczne, noclegi od 15 zł/osobę, obiady - 
12 zł. Michałkowa, gm. Walim, tel. 074/845-33-43 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 
nowa willa, pokoje z łazienkami, TV sat, radio lub bez, ja- 
kuzzi, sala balowa na 30 osób, piękne widoki, liczne trasy 
turystyczne, grill, ognisko, parking, rowery, jezioro - od 15 
zł/osobę/dobę, możliwe pełne wyżywienie - 8-15 zł, promo
cja. Michałkowa, gm. Walim, tel. 074/845-33-43 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W SUDETACH 
blisko granicy z Czechami, piękne widoki, staw rybny, moż
liwość jazdy  konnej - 17 zł/doba. Międzylesie, tel. 
074/812-50-10
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. 
Leszna, zaprasza na weekendy i wczasy, w ofercie nauka i 
jazda konna, wędkarstwo, biesiady przy ognisku (przy wła
snym zespole muzycznym) -1 5  zł/osoba/doba. Osieczna, 
teL 065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO wypoczynek w 
Kotlinie Kłodzkiej, kuchnia, łazienka, TV, grill, duży ogród, 
parking, spokój, cisza, domowe jedzenie, cena 17 zł/osoba. 
Pławnica. tel. 074/813-02-56
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO W GÓRACH 
SOWICH kąpielisko, grille, ognisko, boiska, rowery - od 12 
zł. Polkowice, tel. 076/845-33-20 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza do 
domu wolno stojącego, nad Jeziorem Rogowskim (Nizina 
Gnieźnieńska), 2 sypialnie, pokój dzienny, kuchnia, łazien
ką, dostosowane dla niepełnosprawnych, kajak, łódź węd
karska, rowef wodny, grill, plac zabaw, polowania, domowa 
kuchnia, w Rogowie -18-20 zł/dobę/osobę. Rogowo, tel. 
052/302-42-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jezio
rem* zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna 
łazienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, 
czyste powietrze -16  zł/osoba, domowe obiady -13  zł, Ka
szuby - Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach So
wich zaprasza, staw rybny, atrakcyjna okolica, XVIII-wiecz- 
ne forty obronne, liczne szlaki turystyczne, zajęcia alpini
styczne, zjazdy z 30-metrowego mostu, noclegi od 12 do 15 
zł/osobę. Srebrna Góra, tel. 074/818-02-21, 0603/71-94-79 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami, Góry Sowie, trasy turystyczne, lasy, 
woda, spokój, nocleg - 20 zł/osoba, wyżywienie domowe, 
całodzienne - 25 zł/osoba. Walim, tel. 074/845-75-57

domowa (20 zł śniadanie i obiadokolacja), nocleg 16 zł. 
Roztoki, tel. 074/812-66-79 99000001

O  AGROTURYSTYKA W INTERNECIE! Chcesz mieć 
więcej gości? Profesjonalne wykonywanie stron 
WWW dla gospodarstw agroturystycznych, pen
s jo na tów  i h o te li. Media C onsu lting , e-m ail: 
mm@ig.pl, tel. 0502/30-01-72 81013311

•  ATUT Wczasy w Chorwacji -Vodice, APARTAMENTY. 
.PENSJONATY, WILLE, 7 lub 9 noclegów, transport, 
ubezpieczenie, wyżywienie w pensjonatach i willach, 
pilot, rezydent - od 699 zł. Wrocław, ul. Powstańców 
Śląskich 116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 991300001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA - wczasy z wy- 
żywieniem - GRECJA Nei Pori, 28.06-10.07.2001, 9 
noclegów, transport, ubezpieczenie, rezydent -1.100 
zł, informacje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powstań- 
ców Ś lą sk ich 110, 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, 
fTansport, ubezpieczenie, pilot, rezydent, -1.100 z ł , 
informacje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. Ślą
skich 116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT Mlodzeżowe Lato Wyspa Obojnan, namioty, pa
wilony, hotel 9 noclegów, wyżywienie, transport, kadra 
pedagogiczna i medyczna, ceny od 945 zl, informacje: 
atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 
071/373-26-81,367-70-72 99000001-

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik 
„MISTRAL" położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, 
grill, cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwa
cja. ., tel. 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 atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżo- 
ny, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik „Gema' pole
ca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 
m od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszyst
kich gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/346-52-71,0604/88-36-96 99000001 -

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty „Relax* i „Relaksik*, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożycze-

■ nia skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja.., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonacik .Dajana', położony w 
cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wy
pożyczalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, 
www.ta.pl/dajana, rezerwacje. ., tel. 094/318-94-14 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna*, położony 80 
m od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV,

ZIELONA G0RA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE

2 pokoje, kuchnia, WC + prysznic 
DOMEK, cena 650 zł za tydzień, 

tel. 071/355-64-96.
OP012334

pokoje 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miej
scu, wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, 

 ̂ pełna wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi- 
na.ta.pl 091/386-25^72.. 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM* 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskie
go, pokoje 2-, 3^14-osobowe, z łazienkami, TV i wido
kiem na morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł 
(pokoje 2- i 3-osobowe) • 220 zł (pokoje 4-osobowe), 
www.ta.pl/grunt, rezerwacje. ., tel. 094/316-58-41 
99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-oso
bowe, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek week
endowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 
059/866-14-40 99000001

WEEKEND OPI)11944
W ZŁOTEJ PRADZE 

TYLKO 139 zł (Z VAT)
✓  przejazd autokarem prod. zachodniej
✓  1 nocleg w. Pradze w  pokojach 2  i 3 osobowych 

typu studio, (1 łazienka na 2 pokoje)
✓  śniadanie
✓  opieka pilota

✓  zwiedzanie głównyęh zabytków Pragi: (Rynek 
Starego Miasta. Jósefov, Vaclawskie Namesti, 
Strahov Hradcany, Mala Strana, Most Karola)

✓  ubezpieczenie turystyczne (KL, NW).
Terminy: 23-24.06.2001. 30.06-01.07.2001

14-15.07.2001. 28-29.07.2001 
Zapraszamy do siedziby firmy:
Wratislavia Travel, Wrocław, ul. Gwarna 21 

tel. 789-90-09 
e-mail: wratislaviatravel@poczta.onet.pl

BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-oso- 
bowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska 
sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78
99000000
BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, 
kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, 
TANIO ! www.ta.pl/adm iral. rezerwacje. ., tel. 
094/318-99-32 99000001 
BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z ła
zienkami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, 
domki lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.fur- 
manek.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 094/318-96-08
99000001
BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu 
wyżywienie, bilard, drinICbar, plac zabaw i parking za
mknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
094/318-93-34 99000001 
BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy po
koje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposa
żeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje.., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001 
BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat .Jona-

dozorowany, odległość od morza 250 m, www.jan- 
tar.ta.pl.., tel. 059/814-40-93 99000001 "

•  BAROKOWY DWÓR - GRYLEWO 60 km od Poznania, 
wczasy, pobyty rodzinny, 80 m do jeziora, możliwość 
korzystania ze sprzętu wodnego, duże komnaty 2- i
4-osobowe, w cenie 20 zł/osoba, dzieci 50% zniżki, 
możliwość GRILLOWANIA, sala balowa, cisza, spokój, 
relaks, las, ognisko, możliwość wyżywienia. Grylewo, 
tel. 061/820-76-68,0501/44-44-86 99000001

•  BOLESŁAWIEC - MOTEL .ELITE* pokoje 1-. 2-osobo- 
we, z łazienkami, telefon, TV sat, lodówka, restaura
cja, business-pokój (30 miejsc, w pełni wyposażony), 
parking, kuchnia staropolska i chińska. Organizujemy 
przyjęcia, coctail-party, bankiety. Motel .ELITE*. 59-704 
Bolesławiec, ul. II Armii Wojska Polskiego 26, tel. 
075/734-74-01,075/734-74-03 (fax) 99000001

CZEK HOTELOWY dla dwóch osób, w kraju i za granicą, - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/372-18-17
•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKO- 

JOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, cena 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 99000001

DO WYNAJĘCIA APARTAMENTY komfortowe, w Krynicy 
Górskiej, 4-osobowy -160 zł/dobę, 2-osobowy - 80 zł/dobę, 
kuchnia, łazienka, TV kablowa, video, Hi-Fi. Krynica Gór
ska, tel. 0601/57-16-65
DO WYNAJĘCIA DOM w GrzyboWie k/Kołobrzegu, 200 m 
od morza, 18-40 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/358-11-04 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie Lubuskim, nad jeziorami, 
dookoła lasy, spokój, atrakcje wodne, w czerwcu lubuskie 
lato filmowe, 3 pokoje, kuchnia z wyposażeniem, łazienka - 
130 zł/doba + prąd. Łagów Lubuski, tel. 0608/64-02-44 
DO WYNAJĘCIA DOM w Sławie, w pełni wyposażony, 8-9 
osób, łodzie do dyspozycji -1 3 0  zł/doba. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
DO WYNAJĘCIA DOM dla 8 osób, w Łagowie Lubuskim, 
jeziora, lasy, cisza, salon z kominkiem, kuchnia z wyposa
żeniem, łazienka, 2 sypialnie, piękny, duży ogród, możliwość 
grillowania, ognisko -150 zł/doba + prąd. Zielona Góra, tel. 
068/454-86-16 po godz. 21,0600/37-35-83 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-7-osobowy. 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, taras, parking, TV, grill, las- so
snowy, jeziora, plaża, mikroklimat, cena 120 zł/dobę. Bren
no, tel. 0608/25-91-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Górach Sowich, 2 kuchnie, 2 
łazienki, spokojna okolica, cisza, las, trasy rowerowe i pie
sze - 20 zł/osobę. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Kopalinie koło Łeby, - 35 zł /oso
bę/dobę. Łeba, tel. 058/624-33-07 
DO WYNAJĘCIA DOMEK murowany, nowy, w Sławie, je
zioro, lasy, pokoje, kuchnia z pełnym wyposażeniem, WC, 
OC, TV, teren ogrodzony/w cichym miejscu - 20 zł/osoba 
(dzieci 50%). Sława, tel. 068/356-69-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK JEDNORODZINNY w zagórzu 
Śląskim, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, ogród, w pełni 
wyposażony, dookoła góry, lasy, w pobliżu jezioro, stawy, 
basen, zamek Grodno, posesja ogrodzona - 800 złAydzień. 
Wałbrzych, tel. 074/847-38-85

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. 32101 77, pl. św. Macieja 5a OP012509

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jez. Nyskim, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, duży taras, przyjmujemy rezer
wację na urlopy i weekendy - 150 zł/doba. Nysa, tel. 
077/433-46-46 po godz. 19,0602/51-64-14 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY typu .Brda*, w 
Sławie, 6/7-osobowy, 2 sypialnie, salon z TV, kuchnia, w.c., 
natrysk, komfortowo wyposażony, 2 tarasy z widokiem na 
jezioro, grill -100  zi/doba (w czerwcu) oraz 150 zł/doba (w 
lipcu i sierpniu). Wałbrzych, teł. 074/845-16-74 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, nad 
jeziorem, dla 6-8 osób, działka 500 m2, zagospodarowana, 
pełne zaplecze kuchenne i sanitarne -180 zł/doba. Wrocław, 
tel. 071/355-12-65
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY Lubiatów, ładnie 
położony, komfortowy - 20 zł/osoba. Wrocław, tel. 357-72-11 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 2-pokojoWy, kuch
nia, łazienka, przedpokój, duży taras, w Wieluniu, 80 m do 
jeziora  - 100 zł/dobę. Lubin, tel. 076/724-06-14, 
0603/12-30-51
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, nad 
morzem, w Jarosławcu koło Darłowa, 300 m plaża strzeżo
na, czerwiec 12-15 zł/dobę, lipiec/sierpień - 20-23 zł/dobę. 
od 18 sierpnia 17 zł/dobę. Legnica, tel. 076/862-96-73, 
0602/21-17-34,0602/68-35-26 
DO WYNAJĘCIA DOMKI drewniane, pod lasem, 2 km od 
zlewu w Kobylej Górze, aneks kuchenny, prysznic, w.c. - 50 
zł/doba za domek. Ligota, tel. 062/731 -65-38 Oleśnica, 
071/314-25-32
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje, w Samowicach nad 
J. Otmuchowskim, miejsca na przyczepy, prąd, woda, wc, 
lodówka, spokój, cena 20 - zł/osobę/dobę. Samowice, tel. 
077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, łazienka, 
aneks kuchenny, blisko las, woda, mikroklimat - 60 zł/oso
bę/dobę. Wrocław, tel. 0609/44-21-11 
DO WYNAJĘCIA DOMKI DREWNIANE 2 km od zalewu 
Kobyla Góra, aneks kuchenny, prysznic, WC • 50 zł/domek. 
Oleśnica, tel. 071/314-25-32,062/731-65-38 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w bazie ratowni
ków, przy zejściu na plażę, pokoje 2 ,3 ,4-osobowe, w czerw
cu i po 20 sierpnia - 40% rabatu, dzieci do lat 6 bezpłatnie - 
20-30 zł/os. Dziwnów, tel. 091/381-34-83 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 6 szt.. 25 m2. w 
lesie, nad jeziorem Czocha. 100 m od plaży, ogrodzone, 
parking - 10 zł/osoba. Gryfów Śl., tel. 075/78142-08 po 
godz. 22,0604/23-03-16
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad morzem, w 
Jarosławcu k. Darłowa, 300-m od plaży - od 12 do 15 zł/oso- 
bodoba (czerwiec); 22 zł/osobodoba (lipiec i sierpień) oraz 
17 zł/osobodoba (od 18 sierpnia). Jarosławiec, tel. 
076/862-96-73,0602/21-17-34,0602/68-35^26 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad Jeziorem 
Otmuchowskim, pełne wyposażenie, sprzęt pływający -15  
zł/doba od osoby. Otmuchów, tel. 0604/15-22-91 

O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 
żagiel 18 m 2,4 koje, s iln ik  Mercury, WC, pełne wy
posażenie , - 100 z ł/doba., te l. 0503/80-73-98 
02026991 '

DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w Kudowie Zdro
ju, w części domu z samodzielnym wejściem, komfortowe, 
ogród do dyspozycji, 4- lub 2-osobowe - 40 zł/doba na oso
bę. Wrocław, tel. 071/343-64-86,0605/26-56-78 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE NA POLU NAMIOTOWYM (pry
watnym), w Międzyzdrojach, na namiot lub przyczepę, cena

*5.0&2<KM spi9 ireśc i" ’patrz strona 61 (rozkładowa)?^ AUTOG1EŁDADOLNOŚLĄSKA I  85

http://www.hermes.wroclaw.pl
mailto:biuro@hermes.wroclaw.pl
http://www.agroryb.jgora.osim.pl
http://www.ta.pl/laguna
http://www.krzys.ta.pl
http://www.ta.pl/johatan
http://www.ta.pl/filip
http://www.fortuna.ta.pl
http://www.ta.pl/jubilat-
http://republika.pl/dolina_zab
http://www.autogielda.com.pl
http://www.fwp.ta.pl
http://www.helena.ta.pl
http://www.roda.ta.pl
http://www.mariola.ta.pl
http://www.ta.pl/natalia
http://www.wopNegnica.com.pl
http://www.agrot.prv.pl
http://www.agrot.prv.pl
mailto:mm@ig.pl
mailto:atut@icenter.pl
mailto:atut@icenter.pl
mailto:atut@icenter.pl
http://www.ta.pl/mistral
http://www.ta.pl/du-
http://www.gema.ta.pl
http://www.ta.pl/relaksik
http://www.ta.pl/dajana
http://www.toda.ta.pl
http://www.ta.pl/grunt
http://www.kowelin.ta.pl
mailto:wratislaviatravel@poczta.onet.pl
http://www.ta.pl/irena
http://www.ta.pl/admiral
http://www.lazur.ta.pl
http://www.ta.pl/plaza


9 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24,0602/81-52-87 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Kołobrzegu, 3-pokojowe 
i 1-pokojowe oraz pokoje z TV, blisko morze. b. dobre wa
runki', ceny 17-28 zł, dla dzieci zniżka. Kołobrzeg, tel. 
094/354-32-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Mrzeżynie, samodzielne 
+ pokoje, czerwiec • 18 zł/osoha, lipiec, sierpień - 23 zł/oso
ba. Mrzeżyno, tel. 091/386-62-80,0603/51-54-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce, dla 4-5.osób, bli
sko morza, czerwiee-wrżesień -  120 zł/doba. Ustka, tel. 
059/814-70-40,0604/14-40-67 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nad morzem, w Ustroniu 
Morskim, w czerwcu • 20 zł/osobę/dobę. Ustronie Morskie, 
tel. 094/351-51-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na okres 
wakacji, w górach, w Jedlinie Zdroju -18 zł/doba, dzieci 50% 
zniżki. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE I POKOJE w Boszkowie koło 
Leszna, jezioro, lasy - od 35-80 zł/pokój. Leszno, tel. 
065/520-25-44
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-osobowy z wy
posażeniem w Kołobrzegu, 50 m od morza -60 zł/doba, kuch
nia wojskowa. Kołobrzeg, tel. 094/357-45-61
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM. Darłowo, 

tel. 094/314-29-18,0605/54-05-94 99000001
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami.-nad morzem. 

Darłowo, 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 zł/osoba. 
Kołobrzeg, tel. 094/351-01-45
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-,

3-, 4-osobowe, na wczasy lub weekendy, możliwość 
wyżywienia, blisko do centrum - 30 zł/ośoba/doba, wła
sny parking, pokoje z WC i TV, z kuponem 5% rabatu. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-48-27, 0603/84-99-80 
99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-5-osobowe, wyposażone, z 
widokiem na jezioro, osobne wejścia -1 2  zł/osobę/dobę w 
sezonie, z łazienką 19 zł/osobę/dobę, wędkowanie, grill, 
boiska do gry, plac^abaw, 20 m do jeziora Brońskiego. Bren
no, tel. 065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia, w miej
scowości pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, 
wspaniałe miejsce wypadowe w Góry Sowie, Lochy Walim- 
skie, do zamku Książ i Grodno, do Czech 30 km, teren ogro
dzony, parking, ogród, grill. Oferujemy domowe wyżywienie 
, masaż leczniczy i relaksujący, od 12 zł za osobę na dobę. 
Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00518 
www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2 km 
od plaży, z używalnością kuchni, czerwiec-15 zVosobę/dobę, 
lipiec • 20 zł/osobę/dobę, sierpień -18 zł/osobę/dobę. Darło
wo. tel. 0503/93-61-05
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, 2, 3, 4-osobowe - 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-37-92 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, Darłowo, 2 km od 
plaży - 20 zł/osoba, rejsy z Darłowa na Bomholm, sklep wol
nocłowy. Darłowo, tel. 094/314-42-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2-, 3-.
4-osobowe, łazienka, kuchnia z wyposażeniem, grill w ogro
dzie, parking -18  zł/osoba. Darłowo, tef. 094/314-62-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, możliwość korzy
stania z kuchni, od 15 do 25 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 
094/314-39-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w sezonie letnim, 
100 m do morza - 25 zł/osoba. Dziwnów, tel. 091/381-36-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Gdajisku-Wrzeszczu, na week
endy i dla wczasowiczów, w domku wolno stojącym, z osob
nym wejściem, spokojna, willowa dzielnica, blisko plaża • 28 
zł/osoba/doba. Gdańsk-Wrzeszcz, tel. 058/344-42-48 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu - 20 zł/doba. Gło
gów, tel. 0609/17-92-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE W JASTARNI bez pośredników, 
2 ,3 ,4-osobowe, wszystkie media - 35 - 40 zł/osoba, domek
4-5-osobowy • 150 zł/doba. Jastarnia, tel. 058/675-23-80 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w leśniczówce, masyw śnieżni- 
ka, bar, bilard, konie, -. 20 zł/os. Jodłów, gm. Międzylesie, 
tel. 074/813-69-55,0502/25-22-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2- lub 3-osobowe. kuchnie z 
pełnym wyposażeniem, w Kołobrzegu - 20 zł/doba. Koło
brzeg, tel. 094/351-74-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Grzybowie k. 
Kołobrzegu, do 30.06 - 10,15 zł/osoba, od 07.01 - 22, 25 
zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/358-15-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, na lato, 2, 3 i
4-osobowe, z naeksem kuchennym i ogródkiem, grill • 20, 
25 zł/osoba. Kołobrzeg, teL 094/351-68-87 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-osobowe w internacie w 
Kołobrzegu, umywalki w pokojach, pełne węzły sanitarne w 
korytarzach * całodzienne wyżywienie -45  zł/dzień, do mo
rza ok. 1 km. Kołobrzeg, tel. 06(11/58-23-11 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, w domu jednoro
dzinnym, cisza, spokój, ogród z grillem, zaplecze kuchenne, 
sprzęt płażowy -22 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-83-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Grzybowie k/Kołobrzegu, 
nowy, duży dom, niekrępujące. pokoje, wysoki standard - 20
• 30 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/358-11-04
DO WYNAJĘCIA POKOJE blisko morza, rzeka, jezioro, 
ekologiczne, czysta okolica, bezpł. parking, możliwość ko
rzystania z kuchni - 20 zł/osoby. Koszalin, tel. 094/315-55-51 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, aneks kuchenny, łazienka, 
grill, parking w ogrodzie, w okolicy stawy, ryby. źródło Maria, 
wokół góry, lasy, ciekawe trasy turystyczne po stronie pol
skiej i czeskiej, 1 km do przejścia granicznego -20 zł. Kudo
wa Zdrój, tel: 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 4-osobowe, kuchnia, łazien
ka, wc, nad Jeziorem Otmuchowskim -1-5-20 zł/osobę/do
bę. Ligota Wielka, tel. 0601/16-79-29 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Otmuchowskim, 
domowa kuchnia, stół do ping-ponga, bilard, grill, ognisko, 
zwierzęta mile widziane, wystawjamy rachunki, od 15 zł do 
20 zł/osobę. Ligota Wielka, tel. 077/435-42-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE niedaleko jeziora Otmuchowskie- 
go (15 km od przejścia granicznego), 2- i 3-osobowy, dostęp 
do kuchni, grill, sad, -16 zł/os. Ligota Wlk., tel. 077/435-42-49 
DO WYNAJĘCIA POKOJE W Łebie, 2-, 3-, 4-osobowe, o 
różnym standardzie, w czerwcu • 18 zł/osobę, w lipcu i sierp
niu - 22 z ł do 35 zł/osobę. Łeba, tel. 059/866-16-71 
DO WYNAJĘCIA POKOJE aneks kuchenny, parking, konie
• 20,35 zł/osoba. Leba-Nowęcin, tel. 059/866-26-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-. 4-osobowe w domku let
niskowym, c.w., gaz, wc, w pobliżu lasy i jeziora,'oferta dla 
osób ceniących ciszę i spokój -14  zł/osobodobę. Ługi, gm. 
Dobiegniew, tel. 095/761 -20-64 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, 
TV, łazienka, w.c., parking/duży ogród, b. ładna okolica, bli
sko las i rzeka, 18 km od Kołobrzegu, w cenie: czerwiec - 20 
zł/os., lip iec \ sierpień • 25 zł/osoba. Mrzeżyno, tel. 
0607/56-94-08,091/481 -59-65 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0226 www.auto- 
gielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w gospodarstwie agroturystycz
nym, las, woda, konie, 70 km od Wrocławia -17 zł/osobodo- 
ba. Myślniew, gm. Kobyla Góra, tel. 062/731-65-95 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w miejscowości Niegosżcz k. 
Mielna, nad morzem, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, kuchnia, 
w.c., łazienka, paring, od zaraz do listopada, poza sezonem

cena • 18 zł/osoba/doba, w sezonie - 22- zł. Niegoszcz, tel. 
094/318-91-95 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE Leba-Nowęcin, z łazienkami i 
bez, blisko morze, jezioro, stadnina koni, wędkowanie, czer
wiec - 15 zł/osoba, po lipcu - 25 zł/osoba. Nowęcin, tel. 
059/866-22-89
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 z łazienkami i tv, kuchnia z wy
posażeniem, rowery, zamykany parking, ogród oświetlony, z 
grillem i stolikami, spokój, miła atmosfera - 20 zł/osoba. Po
lanica Zdr., tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, z aneksem 
kuchennym, kuchenka mikrofalowa, lodówka, RTV; oddziel
ne wejście, oświetlony ogród z kominkiem i pasażem ■rekre
acyjnym, parking, cisza, spokój, cena 20-25 zł/doba od oso
by. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-74,0604/66-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami i TV, do dyspozycji 
gości: kuchnia z pełnym wyposażeniem, rowery, parking za
mykany, ogród oświetlony z grillem i stolikami, spokój, miła 
atmosfera, cena 20 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-22-43 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Bukowinie Tatrzańskiej, 2-,
3-osobowe, z widokiem na Tatry, basen kryty, sauna, siłow
nia, konie w siodle i bryczki, rowery górskie, dostęp dołcuchni 
• 35 zl/osobę/dobę. Przemków, tel. 076/831-92-38, 
0604/94-36-70
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4- i 5-osobowe, 100 m do 
morza, miła atmosfera • 25 zł/osoba. Sarbinowo, tel. 
094/316-56-59
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, kuchnia, - 20 zł 
/osobę/dobę. Sobótka, tel. 071/316-24-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe, z używalnością 
łazienki, w Sopocie - 25 zł; Sopot, tel. 058/550-46-49 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Czarna Góra, Jaskinia Niedźwie
dzia, tarasy, grill, oczko wodne, hodowla bażantów, dobre 
warunki, nocleg -15  zł, wyżywienie - 25 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-15-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 ,2 ,3  i 4-osobowe, w Pobiero- 
wie, 300 m od morza, dostęp do kuchni, parking na posesji, 
ceny 25-28 zł/doba od osoby. Strzegom, tel. 074/855-03-50 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szczyrku, od 15 zł/osobę. 
Szczyrk, tel. 033/817-88-78
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami i kuchnią, w Szklar
skiej Porębie • 28 zł/osoba/doba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-24-53
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 ,3 ,4-osobowe z łazienkami, w 
Szklarskiej Porębie, czajniki bezprzewodowe - 25 - 30 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38,0607/19-10-05 
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE 1, 2 i 3-osobowe, 
telewizor, radio, telefon, do dyspozycji kuchnia, grill, ogni
sko, zamykany parking, blisko kryty basen, wyciąg na Szre
nicę, szlaki turystyczne, możliwość wyjazdu do Czech - 23 
zl/doba/osoba. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3 i 4-osobowe z używalno
ścią kuchni, piękne położenie, blisko wyciągu na Szrenicę, 
możliwość palenia ogniska i grilla, plac zabaw dla dzieci - od 
25 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-33-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-4-osobowe, z łazienką i anek
sem kuchennym, pełne wyposażenie, u rybaka, wspaniałe 
miejsce, w parku krajobrazowym, wśród lasów i wielu jezior, 
na szlaku .Obry", możliwość grillowania, suszenia grzybów i 
jazdy rowerami - 25 zł/osobę/dobę. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 100 m od morza, 3-4-osobowe, 
czerwiec - 20 zi/os., dzieci - zniżka, parking, grill, w Dziwno
wie. Wrocław, tel. 071/334-65-41,091/381-33-08 Dziwnów 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem w Sztutowie, 2,3 i
4-osobowe z TV, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, 
jadalnia, parking, grill - 20 zł do 23 zł/osobę/dobę. Wrocław, 
tel. 071/311-3248,0501/51-33-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE nad morzem, czer- 
wiec - 15 zł, lipiec-sierpień - 20-22 -zł. Darłowo, teł. 
094/314-39-76

DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE w centrum Kudowy 
Zdrój - 35 zł/osobodobę, z TV, pełny węzeł sanitarny. Kudo
wa Zdrój. tel. 074/866-41-56
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE „PRIMA" zaprasza- 
my na wakacje, weekendy, pokoje z łazienkami, TV, balko
ny, ładne położenie, widok na góry - 35 zł. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-47-53 /fax
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letni
skowym, nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spo
kojna okolica, łas, grzyby, idealne warunki do wędkowania, 
surfingu i żeglowania - 25 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 
071/363-4148 (zdjęcia do tej oferty można Zobaczyć w in
ternecie pod numerem - A00520 www.autogielda.com.pl)
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE'NAD MORZEM Darłowo, 

nowy dom jednorodzinny,..cena 12-20 zł/doba/osoba. 
Darłowo, tel. 094/314-29-35 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE w "Sudeckiej Chacie* w Lasów- 
ce, Góry Bystrzyckie, pokoje 1,2-osobowe z łazienką lub 
wieloosobowe, TV, sala kominkowa, sala biesiadna, miejśce 
na ognisko, grill - od 25 zł/osoba, grupy ponad 10 osób - 

-zniżka. Bystrzyca Kłodzka, tek 074/811-90-24 .

O  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w  Pust
kow ie, 2-, 3-, 4-osobowe, z indyw idua lną  lub 
wspólną łazienką, świetlica, parking, możliwość 

- rozbicia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwa
cja i informacja, tel. 074/85249-06, 091/386-44-98 
(w sezonie) 01014661 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 4-osobowy, z łazienką, osobne 
wejście, 30 m od jeziora - 20 zł/osoba. Brenno, tel. 
065/54941-88
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-4-osobowy, na terenie Pszczew
skiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów i jezior, domo
we wyżywienie, ognisko, grill, kuchnia, ryby, grzyby, teren 
ogrodzony - 20 zł/osobę/dobę. Jabłonka Stara, gm. Miedzi
chowo, tel. 0604/26-60-24, woj. gorzowskie 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na terenie Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, wśród lasów i jezior, niepowtarzalna przy
roda, cisza -10 zł/osobę/dobę. Jabłonka Stara, gm. Miedzi
chowo, tel. 061/441-01-91
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4-osobowa,

BIURO PODRÓŻY 
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

na kempingu 150 m od morza, kuchnia, woda, prąd, ogrze
wanie, wc, TV, w miejscowości Pustkowo k.Rewala, sklepy, 
poczta, parking lub zawiozę w dowolne miejsce - 50 zł/dobę. 
Wrocław, tel. 0504/96-65-52
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 4-i 5-oso- 
bowa, w Gdańsku, blisko morza, woda, prąd • 50 zł/doba. 
Wrocław, tel. 071/783-77-58,0604/06-83-67 .

O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE za
rejestrowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, 
lodówka, umywalka, ogrzewanie, WC • 55 zł/do
ba., tel. 0503/80-73-98 02027001

O  DOM nad jeziorem Wicko, 4 km od morza, dla 4-6 
osób, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Wędkarstwo, 
łodzie, spokojne otoczenie, w  sierpniu • 120 zł/do
ba, w  domku kempingowym -1 5  zł/os Jdoba., tel. 
059/810-97-22, 059/842-25-89, 0502/03-08-29 
03003301

•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), 
hotel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR*, Wro
cław, ul. Powst. śląskich 118c, tel. 071/373-24-07, 
071/336-3549 99000001

Kolonie i obozy młodzieżowe 
w kraju i zagranicą 

"REMEDIUM" 
teł. (071) 344 69 20,344 33 43.

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd wła
sny. B.T. .INTUR", Wrocław, ul. Powst. Śląskich 118c, 
tel. 071/373-24-07,071/336-3549 99000001

•  HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O. w Ustce, 100 m od 
morza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny wę
zeł, sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV.sat, sale 
konferencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking 
monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40*84, 
814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY, NAD JEZIOREM domki kem
pingowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanilar-.

. nym, pole namiotowe, własne, strzeżone kąpielisko, 
pomost kąpielowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla 
dzieci, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, 
drink bar, bilard, gry zręcznościowe, TV sklepik węd
karski, boiska. OW .JESIONKA’ , 66-135 Kolsko, Je
sionka. le i.  068/352-41-80 (fax), w godz. 10-18 
99000001

•  JÓZEFÓW K. LUBIATOWA pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, 
z łazienkami, radio, TV, jadalnia, zaplecze kuchenne, 
ośrodek położóny w lesie przy jeziorze, sala konferen
cyjna, domki kempingowe, pole namiotowe, własne

molo, z basenem, ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk 
. spożywczy. PUH .JÓZEFÓW*, 66*134 Konotop, tel.
- - 068/35242-93 (fax) '  99000001’

•  KARPACZ - PENSJONAT .LUCJAN” pokoje 2- i 3-oso- 
bowe, z łazienkami, umywalkami, radio, jadalnia z TV, 
wyśmienita kuchnia (sprawdzone), parking, 2 km od 
centrum Karpacza, położony na terenie zalesionym, gry 
świetlicowe. 58-540 Karpacz, ul. Kościuszki 27, tel.. 
075/761-81-14- 99000001 3

•  KARPACZ - V1LLA .AŚKA’  pokoje 1-, 2-,' 3-osobowe, 
apartament z łazienkami, radio, TV-sat, jadalnia, grill, 
parking zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmie
nita kuchnia, 2 km od centrum Karpacza, położona w 
zacisznym miejscu. W pobliżu 3 wyciągi narciarskie, kort 
tenisowy miasteczko Western City, kryty basen. .VILLA 
AŚKA’ , Karpacz, ul. Kościuszki 17, tel. 075/761-91-28 
(fax) 99000001

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO-REKREAGYJNY 
.ZGODA’  pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, ja
dalnia, sala bilardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzę
tu sportowego, biblioteka, parking samochodowy (za
mykany). Dom położony w atrakcyjnym miejscu Karpa
cza, W pobliżu szlaków turyśtycżnych i Wyciągów nar-

. . . .  ciarskich. - 58-540 Karpacz, ul. Pusta 2, tel.
• 075/761.-97-60 (fax), 075/671-97-67 99000001
•  KOLONIE • Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 

zł, 14 dni, 19 dni. B.T. .INTUR*, Wrocław, ul. Powśt. 
Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07, 071/336-35-49 
99000001

O  KOLONIE - Jastrzębia Góra, Rewal, obóz młodzie
żowy - Władysławowo, turnusy 17-dniowe, ceny 
od 980 z ł, tan ie  p rze jazd y  au tokarem , od

a |7— i OP012249
p r o m o iio n
r WCZASY> OBOZY

KURSY JĘZYKOWE 
bezpłatny katalog 

tel. 071/342-16-33, 343-53-15 
 w w w .p ro m o tio n .c o m .p l

25.06.2001 r. do Rewala i  Jastrzębiej Góry, od
29.07.2001 r. do Rewala, Jastrzębiej Góry I Wła
dysławowa. B.U.T. „BUDOWLANI” , Wrocław, tel. 
071/355-88-83, 071/355-88-84 pn.-p t, w  g. 10-17 
01033911

KOLONIE I OBOZY Jastrzębia Góra, w dniach 30.06-13.07 
- 630 zł, Bieszczady, Czarna 5.07-18.07.- 590 zł, kolonia w 
Ustce 15.07-28.07 - 730 zł, Włochy, Chorwacja, ceny od 800 
zł (przejazd, wyżywienie). Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-77-72,0601/71-89-58 
KOLONIE I OBOZY z jazdą konną, turnusy 14-dniowe, nad 
jeziorem, w woj. lubuskim, • 850 zł. Wrocław, tel. 
071/354-40-92,0601/73-70-68 
KOLONIE KONNE w Lubniewicach, 03.08.2001 -16.08.2001 
r., 16.08.2001 - 29.08.2001 r., cena 750 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55,0501/84-36-38 
KOŁOBRZEG wypoczynek, 50 m do morza, na wojskowym 
polu namiotowym, nocleg we własnym namiocie - 9 zł/doba, 
rezerwacja całego namiotu wojskowego z wyposażeniem - 
60 zł/doba, wyżywienie, 3 posiłki - 21 zl, sam obiad • 11 zł. 
Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01
KOŁOBRZEG kompletuję grupę na obóz 2-tygodniowy , 
namioty, 50 m od morza, nocleg, całodzienne wyżywienie, 
opieka medyczna, pedagogiczna, bogaty program pobytu - 
560 zł/uczestnik. Wrocław, tel. 071/783-38-74
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL VICTORIA pokoje 1-, 2-,

3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, wspól
ne łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking. 
Organizujemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczy
stości okolicznościowe i inne imprezy. 58-530 Kowary,

' ul. Rejtana 10, tel. 075/718-23-53 99000001
•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK* pokoje 2-, 3-, 4-oso

bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świetlica, 
parking, jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill, 
wczasy, konferencje, szkolenia. OW „LEŚNIK*, Łagów, 
ul. Chrobrego 10, tel. 068/341-21-60, 068/341-25-09 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK* pokoje 2 3-,
4-osobowe, domki kempingowe, parking, jadalnia, wła
sna plaża i kąpielisko/plac zabaw dla dzieci, boiska, 
grill, gry zręcznościowe, sklep spożywczy. Wczasy, im
prezy zakładowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 
1, tel. 068/341-20-30 (fax) 99000001 -

O  ŁEBA - DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 
komfortowy, w pełni wyposażony, drewniany, pię
trowy (maksymalnie dla 6 osób), z tarasem, ogro
dzona duża działka, zieleń, żywopłot, możliwość 
grillowania i zrobienia ogniska, 1500 metrów od 
morza. Wrocław, tel. 071/345-75-24,0607/5449-88 
85001891

O  MORZE, JEZIORA • wczasy pobytowe i domki do 
w yna jęc ia . „R em e d ium ” , te l. 071/344-33-43, 
071/344-10-96 01003111

O  OBOZY JEŹDZIECKIE w  specjalistycznym gospo
darstwie agroturystycznym, 1 tydzień - 440 zł, 2 
tygodnie • 880 zł, oferujemy zakwaterowanie w po
kojach 2-osObowych, wyżywienie o wysokim stan
dardzie oraz profesjonalną naukę jazdy konnej, 
gry, zabawy, ogniska, kąpie liska możliwe raty. 
Kużniczysko, tel. 071/312-72-37 82001301

•  OBÓZ WE FRANCJI za 900 zł ? Sprawdź ofertę BP 
.Promotion*, najszersza oferta obozów młodzieżowych 
za granicą: Francja, Hiszpania, Wiochy, Węgry, Polska, 
Grecja, Chorwacja, superoferta, supercena, www.pro- 
motion.com.pl. .PROMOTION", Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

OFERTA DLA WYCHOWAWCÓW zorganizuj grupę maks. 
20 osób i bądź jej wychowawcą przez 2 tygodnie w Koło
brzegu, otrzymasz 600 zł na rękę + wszystkie świadczenia, 
uczestnik obozu, za nocleg, pełne całodzienne wyżywienie, 
opiekę, program pobytu, płaci 560 zł/14 dni. Kołobrzeg, tel. 
0601/58-23-11
•  OW .PUCHATEK* Pobierowo - centrum, morze, tanie 

wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świetli
ca, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 100

' m, raty, faktury VAT!. ., tel. 074/872-49-19 (fax), 
091/38641-78 99000001

•  OW .PUCHATEK’  - POBIEROWO - ‘przewóz autoka
rem na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: 
Nowa Ruda - Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica - Le
gnica - Zielona Góra - Gorzów - Szczecin, cena miej
sca z Nowej Rudy • tOO zł, już w obie strony! Zapisy.., 
tel. 074/87249-19,091/38641-78 99000001

•  OW .PUCHATEK* - POBIEROWO zaprasza ne turnu
sy w terminach 22.06-01.07, 02-15.07, 16-29.07,' 
30.07-12.08,13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami - 600 
zł, z obiadami - 500 zł, bez wyżywienia - 350 zł, 14 dni 
z 3 posiłkami • 840 zł, z obiadami *  700 zł, bez wyży
wienia - 490 zł 23.08-01.09 - 580 zł!.., tel. 074/87249-19 
99000001 S M f

•  OW .PUCHATEK’ .- POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł, z 
obiadem - 602 zł, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posiłkami * 
686 zł, z obiadem - 546 zł, również autokar, zapisy.., 
tel. 074/8/2-49-19 99000001

POSZUKUJEMY PRZYCZEP KEMPINGOWYCH na wojsko
we pole namiotowe w Kołobrzegu, rozliczenie za ich sprze
daż lub wynajem w sezonie. Kołobrzeg, tel. 094/35745-61 

O  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PENSJONATU lub 
motelu na 30 osób, na 2 lata, w  Kotlinie Kłodz
kiej., tel. 074/810-32-05,0609/28-36-85 84017821 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMEK lub pokoju 4,5-oso- 
bowego, nad morzem, w cenie do 20 zł/osoba, lipiec, sier
pień. Wrocław, tel. 0603/29-30-90
•  PROMOTION - WCZASY WE FRANCJI za 250.zł.? 

Sprawdź nas, luksusowe apartamenty i hotele ńa lazu
rowym wybrzeżu, w Hiszpanii i Grecji, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION', Wrocław, teł. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

•  PRZEŁAZY (NAD JEZiOREM) - OW .AGAWA* pokoje
1-, 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, póle namiotowe, 
radio, TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, 
kawiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia

„ sprzętu wodnego, sportowego i świetlicowego. 66-232 
Mostki, Przełazy, tel. 068/381-12-22, 068/383-51-77 
(fax) 99000001

•  RADZYŃ NAD JEZIOREM SŁAWSKIM - OW .IGIEŁ- 
'  KA* oferuje wczasy w domkach kempingowych, 3-oso-

. bowych, w dowolnych terminach, z pełnym wyżywje- 
niem. Posiadamy pole namiotowe i carawaningowe, 
własną plażę, zjeżdżalnię, bibliotekę, kawiarnię, bilard, 
gry, kiosk spożywczy. OW .IGIEŁKA*, 67410 Sława, 
Radzyń, tel. 068/356-60-78 99000001 •

•  SŁAWA - TARNAWA'- OŚRODKI WCZASOWE NAD 
JEZIOREM - domki kempingowe 2 -J - , 4-, 5-ośobowe, 
pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, aneksy 
kuchenne, TV sat, lodówki, wyposażenie kuchni, plac 
zabaw, boiska, pola namiotowe, parkingi, jadalnia, nad 
jeziorem, domowa kuchnia. OW .KOLIBEREK*, Sława, 
ul. Odrodź. Wojska Polskiego 17, tel. 068/356-62-19, 
068/356-68-29,068/356-64-09 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA • pokoje z łazienkami, od 25 
zł/osobę, pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF*, Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - HOTEL .KRYSZTAŁ* oddaje
my do dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych w 
pokojach 1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standardzie. 
Restauracja z dancingiem, drink bar, nowocześnie wy
posażona sala konferencyjna, strzeżony parking. Or
ganizujemy konferencje, bankiety, szkolenia itp. 58-580

Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 19, tel. 075/717-44-30, 
075/71749-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .PORĄBKA’ pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe, apartamenty, z łazienkami, radio, TV, świetlica, 
jadalnia, parking zamknięty, sala TV sat, bilard, 
drink-bar, 200 m od morza. DW .PORĄBKA*, Świnouj
ście, ul. Słowackiego 9/11, tel. 091/321-42-91 (fax). 
091/32142-92 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .POSEJDON- www.ta.pl/posej- 
don, pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, z umy
walką, radio, TV, świetlica, jadalnia, parking strzeżony,

, 100 m od morza, letnia kawiarnia, gry świetlicowe, sala 
TV, wczasy, konferencje, szkolenia, imprezy okoliczno
ściowe, e-mail: posejdon@poczta.wp.pl. DW .POSEJ
DON*, 72-600 Świnoujście, ul. Kasprowicza 15, tel. 
091/321-22-23 (fax), 091/32744-92 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE 
.ENERGETYK* pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, aparta
menty z łazienkami, TV sat, balkony, jadalnia, kawiar

n ia , bogato wyposażona baza rehabilitacyjno-zabiego- 
wa, organizujemy wieczorki taneczne, wycieczki kraj i 
zagranica oraz ogniska i inne imprezy, ośrodek czynny 
cały rok. 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 4, tel. 
091/321-24-83 (fax), 091/322-37-00 99000001

O  TANI WYPOCZYNEK w  Rudawach Janowickich • 
szlaki turystyczne, rowerowe, góry, las. Leśny 
Dwór, tel. 075/751-52-72 01031551

O  TANIE POKOJE 3 km od morza, spokojna okoli
ca, plac zabaw dla dzieci, zwierzęta mile widzia
ne., tel. 094/316-20-86, 0600/54-56-53 82001321 

UWAGA WYCHOWAWCY : za zorganizowanie grupy (max. 
20 osób) i wychowawstwo na 14-dniowym turnusie kolonii, 
obozu płacimy 600 zł na rękę oraz wszystkie świadczenia, 
Kołobrzeg, 50 m od morza. Uczestnik płaci za 14-dniowy 
turnus z pełnym wyżywieniem i opieką - od 560 do 630 zł. 
Kołobrzeg/teł. 0601/58-23-22 
WCZASY na Podkarpaciu, blisko Zakopanego, Krakowa, 
Wieliczki, możliwe korzystanie z kuchni z pełnym wyposa
żeniem, pokoje 4-osobowe - 10 zł/osoba. Oleśnica, tel. 
071/314-28-56
WCZASY NA MAZURACH 2 pokoje, kuchnia, łazienka - 20 
zł/doba od osoby. Stare Juchy, tel. 087/619-91-77
•  WCZASY NAD JEZIOREM w domkach murowanych, z 

pełnym węzłem sanitarnym i bez, pełnym wyposaże
niem lub w pawilonie, pokoje 3- i 4-osobowe (wspólna 
łazienka i WC), pole kempingowe, tanie i smaczne po
siłki, własna plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodne
go, boisko, plac zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośro
dek P.W, .INTERNAUKA’ , Tarnów Jezierny k. Sławy, 
tel. 071/342-21-57 (fax), 071/343-91-68 §9000001

WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kiel- 
nia* -Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazien
kami i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w 
cenie - 50-75 zł/ósoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. 
Darłówko, teł. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM 7 km od Darłowa, pokoje 2, 3,
4-osobowe, parking, WC, prysznic, CW, grill, ognisko, do 
dyspozycji lodówka, kuchenka, gwarantowana cisza 4 spo
kój -12  zł/osoba. Jeżyce, tel. 094/314-92-97 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, ok. 1 km od mo
rza, hotel, pokoje 1-, 2-osobowe, wysoki standard, pełne 
wyżywienie - 75 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/352-95-22 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, 500 m od portu 
jachtowego, niekrępujące pokoje, aneks kuchenny, dobry 
standard, cena 15-30 zł/osoba. Wanda Borsow, Kołobrzeg, 
ul. Zygmuntowska 41/5
WCZASY NAD MORZEM Grzybowo k/Kołobrzegu, nowo 
wybudowany dom, 200 m od morza, 1540 zł/osoba. Koło
brzeg, tel. 094/358-11-04
WCZASY NAD MORZEM w Mielnie, do wynajęcia pokoje, 
cena 28-32 zl/doba, zniżka dla dzieci, taniej po sezonie. 
Koszalin, tel. 094/345-73-09,094/318-97-80 
WCZASY NAD MORZEM piękna okolica, Chłapowo koło 
Władysławowa, cena 20 zł/nocleg. Władysławowo, tel. 
058/674-23-82
WCZASY NAD MORZEM w Czarnym Młynie k. Jastrzębiej 
Góry, blisko las, rzeka, dużo zieleni, dom wolno stojący, 
możliwość korzystania z kuchni • 18 zł/osobę/dobę. Łebcz, 
woj. gdańskie, tel. 058/673-83-67;
WCZASY NAD MORZEM w Pobierowie, pokoje z łazienka
mi - 40 zł/osobę/dobę. Pobierowo, tei. 091/3864041 
WCZASY W CIEPLICACH od lipca do września, pokoje w 
domu jednorodzinnym -. 15 zł/osobę/dobę. Jelenia Góra, tel. 
075/755-1S-98,755-01-26
WCZASY W GÓRACH w Szklarskiej Porębie; w wojskowych 
domach wypoczynkowych, turnusy rehabilitacyjne, b. dobre 
wyżywienie, różne rodzaje zabiegów, zakwaterowanie o zróż
nicowanym standardzie, od 55 zł/doba. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-20-39 .
WCZASY W GÓRACH w Kudowie Zdroju, w centrum zdro
jowym, wypoczynek w dowolnej ilości dni, obozy, kolonie, 
domowe jedzenie • od 40 zl/doba. Wrocław, tel. 
071/361-08-14
WCZASY W GÓRACH w Szklarskiej Porębie, w wojskowych 
■domach wypoczynkowych, turnusy rehabilitacyjne, obozy, 
kolonie, zielone szkoły, od 38 zł/osoba. Wrocław, Szklarska 
Poręba, tel. 071/365-4243,075/717-20-21 
WOLNE MIEJSCA pokoje 2-6-osobówe, kuchnia dostępna, 
natryski, wc, rejon Sławy, las, jezioro • 30 Zł/doba. Wrocław, 
tel. 071/369-33-77,0501/34-09-97 *
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE na trasie Duszniki 
Zdrój • Monachium, min. 1 raz W miesiącu. Kudowa Zdrój, 
teł. 074/866-81-75 automat, sekretarka. 0049/^98-50-09-31 
WYPOCZYNEK NAD JEZIOREM w Otmuchowie, w cżew- 
cu 50% odpłatności, nocleg + wyżywienie - 40 zł/ośoba. 
Otmuchów, tel. 077/431-52-25,0603/95-74-06 • '  S
WYPOCZYNEK NAD MORZEM obóz, kolonie, Unieście 
k/Mielna, na wojskowym polu namiotowym, 200 m do mo
rza, nocleg we własnym namiocie -  9 zł/doba; rezerwacja 
całego namiotu wojskowego z wyposażeniem (łóżka, mate
race, stół, taborety) • 60 zł/doba, wyżywienie, 3 posiłki—26 
zł. Mielno, tel. 094/348-19-50,348-19-00 •
WYPOCZYNEK W GÓRACH w Kudowie Zdroju, w pensjo- 
nacie .Rajski Dom*, wczasy rehabilitacyjne, 2-tygodniowe, 
domowe jedzenie, 2 rodzaje zabiegów, - 790 zł /osoba. Ku
dowa Zdrój, tel. 074/866-39-63,0602/28-35-87

N AUKA  
I PRACA

O  „CALME STUDIO" • przedstawiciel agencji Ford 
Models zaprasza kandydatki na modelki, fotomo
delki i statystki, wiek 14-35 laL www.calmex.am- 
n e t.p l, te l. 071/783-33-73, 0603/47-15-12 
02026071

O  AKTUALNIE FIRMY ZATRUDNIĄ chałupników • re
generacja, produkcja opakowań, adresowanie, 
zbyt gwarantowany umową, informacja gratis., tel. 
0609/37-07-81 01033331

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w  Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w  rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną 
informację. Prosimy dołączyć znaczek na prze-

TURCJA - 2 TYGODNIE
OBJAZDOWO-POBYTOWA, ZWIEDZANIE: 2 DNI ALANIA, 

2 DNI KAPADOCJA, 1 DZIEŃ PAMUKKALE,
POBYT W KEMER HOTELE*** PAKIET ALL INCL. 

WYLOT Z WROCŁAWIA 12, 19, 26.09.2001 r., 03.10.2001 r.
CENA: 1510 zl 

„GULLIWER”, tel. 071/788-54-08 OPO12308

KoCohia nad morzem I Poóierowo
domki kempingowe °P0102

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50
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syłkę poleconą ciężką za 5.95 zł. „IKAR", 50-950 
Wrocław 2, box 288 02022751

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przed
stawicieli handlowych prowadzących działalność 
gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i produk
tów  TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. O ferty 
p ro s im y p rzesy łać faksem . W rocław , te l./fa x  
071/788-80-80 90000241

DYSTRYBUCJA GAZETEK REKLAMOWYCH na terenie 
Opola, Brzegu, Oleśnicy, Świdnicy, Jelcza Laskowic, prefe
rowane osoby z własnym samochodem. Wrocław, tel. 
071/325-33-03,071/351-54-63 wieczorem 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW zakupy dla siebie, dodat
kowe dochody, stała i dochodowa praca, dobra zabawa, wła
sny biznes - zarządzanie zespołem sprzedawców, spróbuj. 
Wrocław, tel. 07t/312-75-35
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW network. Wrocław, 
tel. 0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW AVON nowa konsultant
ka otrzyma prezenty wartości 200 zł. Wrocław, tel. 
071/343-78-36,0503/80-72-94 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gra
tis, dla aktywnych, tel. dla chętnych z woj-, dolnośląskiego • 
0601/49-55-49, woj. wielkopolskiego • 068/360-42-81, woj. 
opolskiego - 0601/49-55-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, wpisowe gra- 
tiś. Zielona Góra, tel. 068/360-42-81,0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 
zł, dla 16-, 17-latków. Wrocław, tel. 071/784-84-95 Trzebni
ca, 071/312-75-35 Lubin, 0601/49-56-68 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 
zł, dla 16-, 17*-lałków. Wrocław, tel. 071/372-85-62 Bolków, 
0607/82-23-67 Opole, 0603/80-51-81 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość 
zbudowania własnego biznesu. Wrocław, tel. 071/328-73-89, 
0602/59-95-34
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-17-lat- 
ków, wpisowe 16 zł. Wrocław, tel. 352-72-44,0503/09-15-66 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME promocja dla
16-18-latków, wpisowe 16 zł, prezent za 39 zł przy pierw
szym zamówieniu, Dolny Śląsk. Wrocław, tel. 0607/82-23-67 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Żary. tel. 
068/360-42-81
KOREPETYCJE I POMOC W NAUCE, napiszę wypraco
wanie - uczennica liceum technicznego. Wrocław, tel. 
071/328-91-79
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO z dojazdem do ucznia, 
lekcje 2-godzinne, cena - 20 zł/h. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO udziela obcokrajowiec, 
doświadczenie, przygotowania do wszystkich rodzajów eg
zaminów i rozmów • 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/325-44-28, 
0603/81-89-20
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI programowanie, obsłu
ga komputera, Win, Linux - 20 z ł/h . Wrocław, tel. 
071/793-56-52
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - 20 zł/60 min. Wrocław, 

- tel. 071/339-23-95.0608/59-20-79 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI Excel w praktycznych 
zastosowaniach, w finansach, w analizach -25 zł/h. Wrocław, 
tel. 0604/12-56-70
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI programowanie struktu
ralne, obiektowe w ujęciu agentowym • 25 zł/h. Wrocław, tel. 
0604/12-56-70
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej -1 5  zl/godz., zakres szkoły ponadpodstawowej • 20 
zł/godz., z dojazdem do ucznia. Wrocław, tel. 071/328-95-77, 
0503/86-72-66
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student V roku 
matematyki -1 8  zł/h. Wrocław, tel. 0608/04-79-94 
KOREPETYCJE Z MUZYKI lekcje gry na gitarze elektrycz
nej i akustycznej, superszybkość, improwizacja, zasady har
m o n ii-  80 zł/m ies. Wrocław, tel: 071/353-07-85, 
0501/94-75-27
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO tanio i solidnie, dla po
czątkujących i zaawansowanych -1 5  zł/godz. Wrocław, tel. 
071/328-28-20
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka ger- 
manistyki - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/357-82-43 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do wszyst
kich egzaminów, prace pisemne, cena 25 zł/godz. (zegaro
wa). Wrocław, tel. 071/373-21-98 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO ortografia, gramatyka, li
teratura, analiza tekstów, fachowe przygotowanie do egza
minów, pomoc w pisaniu wypracowań, poprawa prac dyplo
mowych - 2S zł/h. Wrocław, tel. 071/361-49-48 Opole, 
077/442-72-40
KOREPETYCJE Z  ROSYJSKIEGO tłumaczenia, kompute- 
ropisanie -15  zł/godz. Wrocław, tel. 071/327-48-30 ,
NAUKA GRY W GOLFA, - 20 zł. Wrocław,, tel. 0600/58-07-35 
POSZUKUJEMY PRACY brygada budowlana z Tarnowa, 
murowanie, tynki zwykłe i strukturalne, wylewki, gipsy, re- 
gipsy, więźby dachowe, panele, kafelki, budowy od podstaw, 
prace ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/781-81-53 po 
godz!21,0603/44-02-02
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA Z MARKETINGU. Opole, 
tel. 077/431-07-79
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, uprawnienia na 
ładowarki do 3,4 m3, koparkoładowarki, prawo jazdy kat. B, 
wykszt. średnie, podstawowa znajomość j. niemieckiego. 
Brzeg Opolski, tel. 0608/25-33-95 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna w średnim wieku, dyspo
zycyjny, posiadam samochód, w każdej branży Brzoza, gm. 
Borów, tel. 071/393-33-32
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki 
widłowe, prawo jazdy kat. B, operator suwnicy, praktyka w 
zawodzie palacza, strażnika, tylko poważne oferty, z okolicy 
Częstochowy, Lublińca. Herby, woj. śląskie, tel. 
034/357-48-18
POSZUKUJĘ PRACY jako operator ładowarki k a l III i II lub 
kierowca • posiadam prawo jazdy kat. A, B, C, E. Jawor, tel. 
0600/60-22-03
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie, fakturowanie oraz 
Inne chałupnicze. Jelenia Góra, tel. 075/641-81-53, 
0607/82-89*97
POSZUKUJĘ PRACY przy dociepleniach budynków, murarz, 
tynkarz, kafelkarz. Kobierzyce, tel. 071/311-19-78 
POSZUKUJĘ PRACY profesjonalny duet muzyczny, grają
cy muzykę taneczną i nie tylko. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-81-75 automat, sekretarka, 0049/898-50-09-31 
POSZUKUJĘ PRACY emerytowany fotograf, z dużym do
świadczeniem. Legnica, tel. 0601/06-11-98 
POSZUKUJĘ PRACY wykształcenie średnie, pełna dyspo
zycyjność, najchętniej w hurtowni, nie akwizycja. Legnica, 
tel. 076/854-96-37
POSZUKUJĘ PRACY rencista, sam., telefon, dystrybucja 
pośrednictwo, chałupnictwo. Lubań, tel. 075/722-42-80 
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jaz
dy, dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, 
chętnie w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 
0607/38-57-58,076/749-08-77 
POSZUKUJĘ PRACY 42-letni mężczyzna, kierowca, tłumacz 
jęz. niemieckiego, kontakty w Niemczech. Lubin, tel. 
0604/12-61-70
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, z doświadczeniem 
zawodowym, bez nałogów, prawo jazdy kat. B, b. dobra zna-
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jomość obsługi komputera (pakiet Office),.tylko poważne ofer
ty. Lubin, tel. 0607/81-50-70
POSZUKUJĘ PRACY - trzydziestolatek, wykszt. średnie, 
obsługa komputera, własny samochód, znajomość branży 
budowlanej. Oława, tel. 0604/69-43*11 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. A, B, C, D, E, T, pasz
port, świadectwo kwalifikacji, 25 lat, nie karany, pełna dys
pozycyjność, praktyka na autobusach, podejmę pracę na 
samochód ciężarowy, dostawczy, oprócz autobusu lub inne 
propozycje, miejsce pracy bez znaczenia. Strzegom, tel. 
0607/53-87-68
POSZUKUJĘ PRACY , posiadam samochód, doświadcze
nie w przewozach na trasach krajowych. Strzelin, tel. 
071/796-16-07

-POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lata nauki w Anglii, b. 
dobra znajomość j. angielskiego, znajomość obsługi kompu
tera (grafika, internet), kat. B prawa jazdy. Toruń, tel. 
056/659-18-28 pr. Monikę
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, gipsiarz. 
Trzebnica, tel. 071/312-32-90 
POSZUKUJĘ PRACY ekipa blacharsko - dekarska, we Wro
cławiu i okolicach. Trzebnica, tel. 071/312-41-31 
POSZUKUJĘ PRACY młode kobiety ze Lwowa, w wieku od 
25 do 45 lat, sprzątanie mieszkań, biur, mycie okien, opieka 
nad dziećmi, prace ogólnogospodarcze. Wrocław, tel. 
0607/83-22-20
POSZUKUJĘ PRACY 24 lata, uczciwy, bez nałogów, ambit
ny, po technikum mechaniczno-elektrycznym, matura, kurs 
komputerowy, prawo jazdy, samochód, telefon komórkowy, 
średnia znajomość j. niemieckiego, dobra znajomość bran
ży motoryzacyjnej, wyrób kasetonów reklamowych. Wrocław, 
tel. 071/787-97-94,0600/27-89-45 
POSZUKUJĘ PRACY wykonuję instalacje wodno-kanaliza
cyjne, c.o. i gazowe, glazura, regipsy, panele, malowanie, 
tapetowanie, gładzie i inne prace wykończeniowe. Wrocław, 
tel. 071/345-45-20,0605/62-33-40 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wiek 24 lata, ogrodnik, w 
swoim zawodzie lub opieka, sprzątanie, mycie okien w do
mach, inne propozycje (oprócz agencji). Wrocław, tel. 
071/350-99-87
POSZUKUJĘ PRACY latem (sezonowej), znajomość j. nie-, 
mieckiego, obsługi komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 071/372-16-07,0504/93-47-66 
POSZUKUJĘ PRACY studentka, solidna, uczciwa, bez na
łogów, od połowy lipca do końca sierpnia, akwizycja i towa
rzyskie wykluczone. Wrocław, tel. 071/780-84-25 
POSZUKUJĘ PRACY jako sprzedawczyni, lat 25, doświad
czenie. Wrocław, tel. 0603/83-67-22 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, może być jako stróż. Wro
cław, tel. 071/325-84-25,0603/62-43-23 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno • biu
rowy, młoda, 22 lata, wykszt. średnie ekonomiczne, obsługa 
komputera i urządzeń biurowych, komunikatywna, miła apa
rycja. Wrocław, tel. 0600/15-63-79 x  
POSZUKUJĘ PRACY roznoszenie ulotek. Wrocław, tel. 
071/783-49-53
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, młody, prace remonto
we. Wrocław, tel. 071/339-92-49 
POSZUKUJĘ PRACY jako archiwistka. Wrocław, tel. 
071/348-61-12
POSZUKUJĘ PRACY młoda 24-letnia dziewczyna, może być 
sprzątanie. Wrocław, tel. 071/339-92-49 
POSZUKUJĘ PRACY, student elektroniki, w okresie waka
cji, prawo jazdy, znajomość języka angielskiego i kompute
ra. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 28 lat, dyspozycyjność, 
prawo jazdy kat. B, uprawnienie na wózki widłowe, znajo
mość obsługi komputera. Wrocław, tel. 0501/32-18-78 
POSZUKUJĘ PRACY młody, uregul. stosunek do służby 
wojskowej, ustabilizowany, prawo jazdy, wykszt. średnie, nie 
karany, posiadam samochód. Wrocław, tel. 788-15-92 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, 
jęz. hiszpański, podstawy księgowości, biegła obsługa kom
putera; tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY 24-letnia kobieta, wykszt. średnie 
ekonomiczne, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej (dział obsługi klienta), miła aparycja, oprócz 
akwizycji i agencji. Wrocław, tel. 0609/42-09-68 
POSZUKUJĘ PRACY technik plastyk. Wrocław, tel. 
071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY prawnik, rencista, znajomość obsługi 
komputera, doświadczenie w prowadzeniu firmy, dyspozy- 
cyjny. Wrocław, tel. 071/325-81-55 ‘
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec, ad
ministrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY przy czyszczeniu rynien, naprawie 
dachówek, uprawnienia wysokościowe. Wrocław, tel. 
071/788-29-62 po godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY rencista, posiadam samochód, podej
mę każdą pracę. Wrocław, tel. 071/354-02-91 
POSZUKUJĘ PRACY uczennica studium kosmetycznego. 
Wrocław, tel. 071/355-13-83,0606/65-02-41 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, atrakcyjna dziewczyną, blon
dynka, dyskretnie. Wrocław, tel. 0502/89-76-36 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, 
zakładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, znajomość montażu 
płyt g-k, ,therma-tex’ . Wrocław, tel. 0606/40-05-79 
POSZUKUJĘ PRACY młoda rencistka, znajomość obsługi 
komputera. Wrocław, tel. 071/321-60-32 
POSZUKUJĘ PRACY uprawnienia na wózki widłowe, ma
gazynier, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B i świadec
two kwalif., lat 36. Wrocław, teł. 071/359-09-71 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
POSZUKUJĘ PRACY układanie kostki brukowej, tynki szla
chetne, gładź gipsowa. Wrocław, tel. 0600/11 -41-97 
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY - murarz, tynkarz, glazurnik. Wrocław, 
tel. 071/336-61-20
POSZUKUJĘ PRACY jako główna księgowa w małej firmie, 
ną część etatu lub umowę o dzieło, komputer, książka przy
chodów i rozchodów, program DGCS, Rachmistrz 3, Kadry, 
ZUS. Wrocław, tel. 071/368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY przygotowanie praktyczne i teoretycz
ne do egzamoniów na prawo jazdy, wszystkie kategorie, cena 
kursu od 560 zł. Wrocław, tel. 0601/84-45-33 
POSZUKUJĘ PRACY nauczę jazdy, przygotuję do egzami
nów na wszystkie kategorie prawa jazdy, za 560 zł. Wro
cław, tel. 071/343-60-18 wewn. 38 
POSZUKUJĘ PRACY - panna, 24 lata, wykształcenie śred
nie, obsługa komputera i.kasy fiskalnej, znajomość podstaw 
księgowości. Wrocław, tel. 0607/32-73-49 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta - wiek 22 lata, w solarium, 
sklepie, kiosku lub placu targowym, znajomość kas fiskal-

I za umieszczenie reklamy 
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nych, pełna dyspozycyjność, uczciwa, wyłącznie poważne 
oferty, towarzyskie - wykluczone. Wrocław, tel. 071/342-24-13 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu 
pojazdów wielkogabarytowych, profesjonalnie. Wrodaw, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY przy sprzątaniu mieszkań, w p , biur 
lub chałupniczej. Wrocław, tel. 071/344-12-48 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, prawo jazdy B, 
C i E, świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka, dyspozy
cyjność. Wrocław, tel. 071/3M-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY miody, uczciwy, solidny, przyjmę każ
dą propozycję oprócz akwizycji. Wrocław, tel. 071/783-99-42
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POSZUKUJĘ PRACY młody, pełna dyspozycyjność, prawo 
jazdy B, samochód, jęz. angielski, rosyjski, komputer, dośw. 
w handlu i obsłudae klienta. Wrocław, tel. 0501/42-33-00 
POSZUKUJĘ PRACY w firmie remontowo - budowl., przy 
płytach gipsowych, gładziach, malowaniu itp. Wrocław, tel. 
0600/65-22-98
POSZUKUJĘ PRACY młoda, uczciwa, samodzielna, 22-lata, 
w biurze, administracji, sekretariacie, 2 lata praktyki. Wro
cław, tel. 324-11-79 Agnieszka, 0502/93-33-35 
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjny, własne Audi A6, prawo 
jazdy A. B, C od 20 lat. Wrocław, te l. 789-55-95, 
0501/82-29-48
POSZUKUJĘ PRACY młody fachowiec, ze Lwowa, muro
wanie, tynkowanie, regipsy, kafle, ocieplanie styropianem, 
inne ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 0607/86-29-82 
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca lub pracownik myjni 
samochodowej (doświadczenie): młody, dyspozycyjny, pra-
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również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

wo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do służby wojsko
wej. Wrocław, teł. 341-91-58
POSZUKUJĘ PRACY technik handlowiec, pełna dyspozy- 
cyjność, prawo jazdy kat. B, doświadczona w pracy w han
dlu. Wrocław, tel. 071/786-87-96 
POSZUKUJĘ PRACY 21 lat, technik handlowiec, zaocznie 
studiujący, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/348-54-56 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie domu, z zamieszkaniem, 
gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi lub starszą oso
bą. Wrocław, tel. 368-72-53 po 18 
POSZUKUJĘ PRACY w handlu, w biurze lub innej, kobieta 
24 lata, poważne oferty. Wrocław, tel. 071/341-48-36 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód dostawczy, ła
downość 1 .51. Wrocław, tel. 0501/23-42-16 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazo
wy. Wrocław, tel. 071/336-39-52'
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POSZUKUJĘ PRACY każdej, wiek 23 lata, odpowiedzialna 
i uczciwa. Wrocław, tel. 0604/34-31-04 i 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 41 lat, prace budowlane i 
wykończeniowe oraz kobieta 30 lat, praca dodatkowa, sprzą
tanie, mycie okien, robienie zakupów itp. Wrocław, tel.

. 0604/87-27-96 
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dodatkowej, murarz, tyn- 
karz, mogą być remonty, wykończenia mieszkań, budowa
nie domów od podstaw, bez nałogów, praktyka, chętnie od 
zaraz. Wrocław, tel. 071/782-09-26 
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat, samochód osobowy, prawo jaz
dy kat. B, praktyka przy montażu żaluzji okiennych. Wro
cław, tel. 0602/62-5334
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa, z uprawnienia
mi i 10-letnim doświadczeniem zawodowym, znajomość nad
zorów budowlanych, komputerowego kosztorysowania. Wro
cław, tel. 071/328-96-48 po godz. 17,0601/99-70-35

POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, malowanie, re
gipsy, panele, glazura. Wrocław, tel. 071/342-22-03, 
0607/03-57-93
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, malowanie, re
gipsy, panele, glazura. Wrocław, tel. 071/329-15-43, 
0607/83-97-11
POSZUKUJĘ PRACY jako OJ, młody, 20 lat, doświadczony 
(4 lata), z b. dobrym instynktem muzycznym, posiadam wła
sny mixer i obszerną płytotekę, chętnie w dużym klubie, te
ren woj. dolnośląskiego. Wrocław, tel. 0600/42-37-87 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. A. B, C, E, solidny, uczci
wy, dyspozycyjny, samochód osobowy oraz Avia, 3 1, oplan
dekowany. Wrocław, tel. 071/345-46-23 
POSZUKUJĘ PRACY montaż schodów i okien. Wrocław, 
tel. 071/788-84-39
POSZUKUJĘ PRACY po południu i wieczorem, młody, dys
pozycyjny, samochód. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, gipsiarz. 
Wrocław, tel. 071/783-77-60
POSZUKUJĘ PRACY pan 31 lat, wykształcenie średnie, 
komputer, kasa fiskalna, uczciwy, odpowiedzialny, znajomość 
pracy biurowej, telefon, paszport, prawo jazdy kat. ABCDE. 
oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 0503/81-00-02 
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje 
hydrauliczne. Wrocław, tel. 071/34&-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. ABE, operator wózków 
spalinowo-elektrycznych, jako kierowca osobisty, kurier. 
Wrocław, tel. 0604/87-27-96.0605/38-95-17 
POSZUKUJĘ PRACY jako gospodyni domowa, sprzątanie 
biur i mieszkań, zakupy, mycie okien, wykluczone oferty agen
cji towarzyskich. Wrodaw, tel. 0604/87-27-96,0605/38-95-17 
POSZUKUJĘ PRACY samodzielna księgowa, z 10-letnim 
stażem, od zaraz, może być w niepełnym wymiarze godzin. 
Wrocław, tel. 071/327-96-35
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość ob
sługi komputera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/783-97-27,0503/85-40-39 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów 
graficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pa- 
gemaker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemu 
Windows. Wrocław, teł. 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub innej. 23 lata. wy
kszt. wyższe, komputer, sprzęt biurowy, kasa fiskalna, pra
wo jazdy, dyspozycyjna. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub w sklepie, młoda, 
wykształcenie średnie, obsługa komputera i urządzeń biuro
wych. praktyka, prawo jazdy. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-35-07
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ w weekendy lub po po
łudniu, uczeń technikum hotelarskiego, znajomość j. angiel
skiego i obsługi komputera. Wrocław, tel. 346-25-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ w godzinach urzędowych. 
Wrocław, tel. 071/785-76-94.0604/71-66:24.0602/81-52-87 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ jako krawcowa. 
Henryków, tel. 074/810-51-81
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pośredników, 
posiadam pomieszczenie. Jelenia Góra, tel. 0605/13-19-48 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, najchęt
niej w godzinach popołudniowych, wykszt średnie, młody, 
ambitny, pracowity, telefon komórkowy, samochód, kompu
ter, jęz. angielski. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako elektryk. Wro
cław, teL 071/784-35-31
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej. 
Wrocław, tel. 071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ znajomość elektro- 
instalacji. Wrocław, tel. 071/341-59-09 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ - prace porządkowe 
w domu, w sklepie. Wrocław, tel. 071/788-85-39 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadają
cy podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solid
ny, pełna dyspozycyjność, prawo jazdy ka t B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY ELEKTROINSTALACJE pomiary. 
Wrocław, tel. 071/784-35-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BARMANKA wykszt. średnie, 
aktualna książeczka zdrowia, 24 lata. Wrocław, tel. 
071/357-81-39
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ-LAKIERNIK - 
duże doświadczenie w Polsce i Niemczech, dobra znajomość 
jęz, niemieckiego, prawo jazdy kat A, B. C i E. Oława, tei. 
0601/70-54-15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ-LAKIERNIK • 
duże doświadczenie, znajomość jęz. niemieckiego, prawo 
jazdy A. B. C i E. Oława, tel. 0601/70-54-15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BRUKARZ, malarz, glazurnik. 
Wrocław, tel. 071/354-02-91.0501/44-85-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ-BLACHARZ do
świadczenie, własne narzędzia, może być umowa-zlecenie. 
Wrocław, tel. 0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMECHANIK lub 
elektromonter. Wrocław, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMONTER uprawnie
nia SEP do 1 kV. Głogów, tel. 076/833-93-22 po godz. 20 
POSZUKUJĘ PRACY JAKOELEKTRYK uprawnienia. Wro
cław. tel. 0502/98-72-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP i Ppoż. Wro
cław. tel. 071/346-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KELNERKA lub zaopiekuję się 
domem w Niemczech, młoda. 23 lata. dyspozycyjna, bez 
nałogów, dobra znajomość jęz. niemieckiego. Wrocław, tel. 
0603/62-42-94
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA pracowałem jako 
prywatny kierowca I sekretarza Włoch przez 5 lat, prowadzi

Interesujesz się sportem i dużymi pieniędzmi?...
...Zostań naszym partnerem.

Totolotek S.A., organizator Zakładów Bukmacherskich "TOTO-MIX'' 
w nowym systemie satelitarnym ON LINE, poszukuje osoby i firmy 
posiadające lub dzierżawiące lokale, zainteresowane prowadze
niem punktów bukmacherskich. opoiosm

Szczegółowe informacje: pon.-pt. 8.00-16.00 
"TOTOLOTEK" S.A. Oddział Wrocław, 
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łem samochody marki Mercedes, BMW, Jaguar, inteligent
ny, wiek 25 l a l .. tel. 0608/67-46-53 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL BCD, 23 lata, 
okolice Jeleniej Góry. Jelenia Góra, tel.. 075/713-69-33. 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kaL 
B, C, D, E, ADR. Kiełczów, tel. 071/398-81-77,0608/74-59-65 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. A. B, C. D, 
E, wiek 35 lat, niepalący, dyspozycyjność. Wałbrzych, tel. 
074/846-89-40
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, świadectwo kwalifikacji, wiek 39 lat. Wrocław, tel. 
795-47-27,0603/17-76-46
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat.
B lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0603/47-24-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B/C/D/E, uprawnienia ADR, świadectwo kwalifikacji, 24 lat, 
uprawnienia na wózek widłowy. Wrocław, tel. 0502/31-58-70 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
CDE, świadectwo kwalifikacji, paszport, dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
B, samochód, paszport. Wrocław, tel. 0501/76-70-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABC, staż na samochodach ciężarowych. Wrocław, tel. 
071/781-77-24,0608/10-66-07 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 40-letni rencista, 
prawo jazdy kaL BC, świadectwo kwalifikacji. 20 lat prakty
ki, bez nałogów. Wrocław, tel. 071/344-12-48 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 33 lata. prawo jaz
dy kat. BCEDE, ADR, świadectwo kwalifikacji, dyspozycyj
ny. stałej lub dorywczej. Wrocław, tel. 071/355-51 -86. 
0605/36-00-44
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA samoch. do 3,5t - 
młody, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacyjne, uprawnie
nia na wózki widłowe, paszport. Wrocław, tel. 0503/63-75-15, 
Piotr
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44 lata, prawo jaz
dy kaL BCE, świadectwo kwalifikacji, 26 lat praktyki na cią
gnikach siodłowych, dyspozycyjny, sumienny. Wrocław, teł. 
071/339-90-49
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista, 51 lat, 
prawo jazdy kat. ABCDT. Wrocław, tel. 071/311-21-37, 
0600/52-77-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL ABCDE + cy
sterny, pełna dyspozycyjność lub inne propozycje. Zgorze
lec, tel. 075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA OSOBISTY (p. 
prezes, dyrektor, adwokat, prokurator lub innej pani), męż
czyzna 31 lat, prawo jazdy kaL ABCDE, świadectwo kwalifi
kacji, telefon, paszport, uczciwy, dyskretny, beż nałogów, 
dyspozycyjny. Wrodaw, tel. 0503/81-00-02 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR technik me
chanik, lat 37, prawo jazdy kaL B, na stałę lub dorywczo. 
Wrocław, tel. 071/359-09-71
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KRAWIEC SPECJALISTA we 
wzorcowni odzieżowej. Wrocław, tel. 071/789-09-30 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA długoletni staż. 
doświadczenie, pełna księgowość, księga przychodów i roz
chodów. Wrocław, tel. 071/343-22-70 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ tapeciarz, gipsiarz, 
inne propozycje pracy, prawo jazdy kat. B. świadectwo kwał- 
fikac ji, la t 35, uczciwy, bez nałogu. Wrocław, tel. 
071/338-39-70,0604/89-26-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK pełna dyspozycyj
ność, wiek 40 lat, może być poza Wrocławiem. Wrocław, tel. 
071/311-57-13 po godz. 21,071/362-44-19 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, kafelkarz. 
cieśla, zbrojarz, betoniarz, w kraju i za granicą, praktyka. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-77-43 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ w kraju lub za grani
cą. Jelenia Góra, tel. 075/767-32-14 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ we Wrocławiu, inne 
budowlane. Ścinawa, tel. 076/843-73-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ tynkarz, glazurnik, 
regipsy, gładzie, malowanie. Wrocław, tel. 0608/09-32-19 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ, ŚLUSARZ. Opole, 
tel. 0602/81-39-61
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK grający na weselach, 
imprezach rodzinnych i inne. Wrocław, teł. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKOŁA
DOWARKI (U. III, wszystkie typy), uprawnienia, kierowca, 
prawo jazdy kat. B. wiek 33 lata, dyspozycyjny, samochód 
osobowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Mrowi- 
ny, gm. Żarów, tel. 0503/71-93-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIELĘGNIARKA lub asystent
ka stomatologa, wiek 25 lat. Wrocław, tel. 071/354-02-91, 
0501/44-85-76 '  ~
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PRACOWNIK BIUROWY 20 
lat, wykszt. średnie, obsługa komputera, podstawy jęz. an
gielskiego,1 studentka (zaoczna zarządzania i marketingu), 
tylko poważne oferty z okolic Szprotawy, Zielonej Góry. Za
gania. D. Ozga, 67-312 Niegosławice 66 a, woj. lubuskie 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji sta
lowych i inne. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO REGIPSIARZ (praktyka w kraju 
i za granicą). Oława. teL 071/303-22-35,0605/08-49-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPAWACZ, ŚLUSARZ od za
raz. Oława. teL 0501/62-44-81 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA książeczka 
zdrowia, po wojsku. 2 lata doświadczenia, obsługa kas fi
skalnych, bez nałogów. Wałbrzych, tel. 074/666-27-29, 
0603/62-22-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCZYNI w Opolu 
lub okolicach. Opole, tel. 0602/81-39-61 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. Wrocław, teł. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ spawacz gazowy, 
elektryczny w osłonie C 02,21 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 w czasie wakacji, student elektroniki, 
prawo jazdy, j. niemiecki, znajomość sprzętu komputerowe
go. Wacław, tel. 071/357-364)8 
POSZUKUJĘ PRACY w czasie wakacji, jestem 19-letnią 
uczennicą liceum technicznego, najchętniej w sierpniu, za 
granicą. Wrocław, tel. 071/328-91-79 
POSZUKUJĘ PRACY w czasie wakacji, 17 i 16-latek, naj
chętniej w ośrodku wczasowym, pensjonacie, hotelu, zajeź- 
dzie, kawiarence. Wrocław, teł. 071/343-93-57 prosić Grześ
ka, 071/324-22-32 prosić Pawła 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE. Opole, tel. 
077/457-46-75
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna 25 lat. 
uczciwy, pracowity, dam prowizję. Sława, tel. 0603/57-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie, szklar
ni. inne propozycje, podst. znajomość j. niemieckiego, sa- ' 
mochód osobowy, w zamian załatwię i zabiorę do pracy w 
Anglii (praca przy choinkach, wyjazd w październiku). Wał
brzych. tel. 074/845-39-15.0608/13-24-80 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE lat 42, w rolnictwie, 
ogrodnictwie, legalnej, sezonowej, b. pracowity, uczciwy, 
solidny, poważnie traktujący obowiązki, bez żadnych nało
gów, dam prowizję po mies. pracy. Wałbrzych, tel. 
074/665-93-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako kucharz, prac. 
budowlany, ogrodnik, 25 lat, uczciwy, pracowity, prawo jaz
dy kat. B, jęz. angielski średni, tylko poważne oferty. Wro
cław. tel. 071/325-95-69.0502/87-34-87
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POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 29 laMobra znajo
mość j ;  niemieckiego, fachowiec, 6 lat praktyki: glazura, te -, 
rakota, wykańczanie wnętrz, obniżanie sufitów, matowanie, 
gładzie, regipsy. panele, solidny, odpowiedzialny, bez nało
gów. Złotoryja, tel. 076/878-18-97,0604/96-06-24 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany emeryt podejmie 
nadzór budowlany lub kierownika budowy. Wrocław, tel, 
071/363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY W ANGLII sadownictwo, ogrodnictwo, 
sprzątanie... tel. 0502/50-49.03-' . . T r
POSZUKUJĘ PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ Wleli 20 
lat, Wtfiarakterze pomocnika lub do przyuczenia w zawo
dach budowlanych, może być praca poza Wrocławiem. Wro
cław; tel. 071/338-34-70
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE najchętniej pra
ce wykończeniowe. Wrocław, tel. 071/330-02-97 
POSZUKUJĘ PRACY W HOLANDII w firmie zajmującej sie 
roślinami^zdobnymi-poprowadzę dom, zajmę się ogrodem, 
40 lat, prawo jazdy B, jęz. niem., wyksżt. ogrodnicze, Odpo
wiedzialna. kulturalna. Radziechów 99, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-38-58
POSZUKUJĘ PRACY W IZRAELU. Ostrzeszów, tel. 
062/586-00-33
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH budownictwo, remon
ty, fachowiec, płytki, regipsy, tynki, malowanie, szpachlowa
nie. panele i inne budowlane, 40 lat, od zaraz. Jawor, tel. 
076/870-54-71
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH przy zbiorach, dla 2 
osób. Legnica, tel. 076/856-13-14 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH murarz, tynkarz, cie
śla. stolarz. Ścinawa, tel. 076/843-73-90 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalnej, mężczyzna, 
lat 26. podstawy j. niemieckiego, posiadam obywatelstwo 
niemieckie, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 344-52-27 
POSZUKUJĘ PRACY W SKLEPIE - młoda, dyspozycyjna, 
wykszt. średnie. Wrocław, tel. 0604/82-77-57 
POSZUKUJĘ PRACY w czasie wakacji lub stałej w week
endy, młody, 19 lat, po Technikum Budowlanym, wolny czas. 
prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/363-36-28 po godz.19 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dla dwojga, solidni, bez 
nałogów, rolnictwo, hotelarstwo, gastronomia, Niemcy, Ho
landia, itp., prowizja. Sławek, Lądek Zdr., tel. 074/814-78-56 
w godz. 8*14,21-22
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna, lat 40. wy
kszt. średnie, prawo jazdy, uczciwy, solidny, kulturalny, od
powiedzialny, doświadczenie, bez nałogów, dyspozycyjny, 
opieka nad dzieckiem lub osobą starszą, praktyka w Niem
czech, jęz. niemiecki (średnio), od zaraz, na czas nieokreśl. 
Oleśnica, tel. 071/398-54-95
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w Niemczech, młoda, 
22 lata, bez nałogów, uczciwa, pracowita, aktualna książecz
ka zdrowia, nie karana (zaświadczenie), prawo jazdy k a l B, 
od zaraz, na dłużej, jako pomoc domowa, opieka nad dzieć
mi, 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 wykszt. średnie budow
lane, wieloletnia praktyka w budownictwie. Wrocław, tel. 
071/353-33-17
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ W branży budowlano-re- 
montowej. 35 lat, płytki, płyty G-K, panele, szpachlowanie, 
malowanie, praktyka (również w Niemczech), prawo jazdy. 
Wrocław, tel. 330-01-69
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wro
cław, tel. 071/325-94-24 po godz. 20 
PRACA dla osób zainteresowanych uruchomieniem własne
go biznesu, możliwość naprawdę zarobków. Wrocław, tel. 
0607/53-75-56
PRACA zarobki do 4.000 zł/mies., wymagany samochód, 
telefon, wytrwałość. Bolesławiec, tel. 0600/67-24-16 
PRACA dla osób, które nie mają wyjścia i chcą zarabiać duże 
pieniądze, wykszt. min. średnie, nie akwizycja. Bolesławiec, 
tel. 0601/25-69-36
PRACA dla wychowawcy, za zorganizowanie maksymalnie
20-osobowej grupy i wychowawstwo w czasie 14-dniowego 
turnusu - 600 zł/netto + wszytskie świadczenia, w Kołobrze
gu. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-22 
PRACA atrakcyjna wysokodochodowa oferta, adresowanie 
kopert dla wszystkich osób z terenu całego kraju, umowa w 
ciągu tygodnia, szybki i łatwy legalny zarobek od 2.000 zł do
4.000 zł, 2 rodzaje wynagrodzeń, przyślij kopertę ze znacz
kiem. Krystyna Szwałek, 63-720 Koźmin. Nowa Obra 64 
PRACA dla każdego -1000 zł/mies., bezpłatna inf. po prze
słaniu koperty i znaczka. S. Manasterska, 59-220 Legnica, 
ul. Św.Elżbiety 1/2
PRACA w sprzedaży bezpośredniej, na stałe lub dorywczo, 
zarobki od 1.000 do 1.300 zł. Lubin, tel. 076/844-28-32 
PRACA dla doradcy budowlanego, miłe widziane doświad
czenie w branży budowlanej lub sprzedaży bezpośredniej. 
Lutynia, tel. 071/327-17-85 po godz. 20 
PRACA dla lubiących nowe wyzwania, w amerykańskiej fir
mie zajmującej się ochroną zdrowia i urody, nieograniczone 
zarobki. Polkowice, tel. 076/847-97-64 
PRACA pomogę w rozpoczęciu działalności w stolarce alu-' 
miniowej i PCV. FASAD, znam firmy produkujące profile, 
szyby i akcesoria. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22
PRACA dla agentów ubezpieczeniowych i akwizytorów OFE, 
Wałbrzych i okolice. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20 po 
godz. 11,0600/81-08-86
PRACA najlepsi w naszej firmie zarabiają 50.000 zł. Wał
brzych. tel. 0608/11-25-39
PRACA oferty współpracy, reklamy, chałupnictwa, opieki, 
kolportażu i inne, dla każdego, informacja po przesłaniu ko
perty i znaczka. Jacek Wójcicki, 58-309 Wałbrzych, ul. Skr. 
poczt. 297
PRACA w sektorze ubezpieczeń, nawiążemy współpracę na 
terenie Dolnego Śląska, poszukujemy osób na różne stano
wiska. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
PRACA -w warsztacie samochodowym dla operatywnego, 
młodego mężczyzny, posiadającego dobrej klasy motocykl, 
praca w terenie, umowa o pracę. Wrocław, tel. 0608/52-35-51 
PRACA dla kobiet, jako kelnerki, od zaraz. Wrocław, tel. 
0607/67-91-96,0043/65-02-73-08-38 Austria 
PRACA dla kierownika grupy sprzedaży bezpośredniej, do 
zorganizowania szkolenia i nadzorowanie sprzedawców z 
Kalisza, Leszna, Lubina, wynagrodzenie 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/81-47-82
PRACA dla wytrwałych i dynamicznych osób, w przedsię
wzięciu handlowo-marketingowym, bezkonkurencyjne formy 
sprzedaży dóbr o dużej wartości, profesjonalny system szko
leń. Wrocław, tel. 0601/73-21-43 
PRACA w serwisie ze specjalizacją aut dostawczych Fiat, 
lveco przyjmie na praktyczną naukę zawodu, uczniów szkół 
zawodowych i techników. Ilość miejsc ograniczona. Wrocław, 
tel. 071/785-96-42
PRACA w ubezpieczeniach, II i III filar. Wrocław, tel. 
0601/75-49-67
PRACA dla stolarza, z działalnością gosp., od zaraz. Wro
cław, tel. 0502/68-02-40
PRACA oferty firm z-całego kraju, naszyjniki -1 0  zł/szt.,' 
praca za granicą, ramki do zdjęć • 1.000 zł/miesiąc i inne, 
zadzwoń, prześlemy Ci bezpłatnie informacje na nasz koszt. 
Wrocław, tel. 0502/04-18-08
PRACA przy tworzeniu sieci współpracowników i zbieraniu 
zleceń na herbaty świata, odchudzające, lecznicze, na wiele 
schorzeń, b. wysokie prowizje, premie od zarobków tych

osób, które wprowadzisz. Informacje: koperta ze znaczkiem. 
-Krystyna SjzWałek, 63-720 Koźmin, NóWa-Obra 64 • 

PRACA CHAŁUPNICZA prosta i dochodowa, na umowę, 
informacja: koperta+znaczek. 58-160 Świebodzice, ul/ Pił
sudskiego 36, te l..
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, adresowanie kopert, 
składanie, wycinanie, dostawa, odbiór, umowa, zarobki 
500-3.000 zł/mies., inf. po przesłaniu koperty i 2 znaczków 
za 1 zł. Bolesławiec, tel. 0605/68-73-48 
PRACA. CHAŁUPNICZA dla ambitnych, przy nasiej stałej 
współpracy doclród 2060^4000 zł/mies., koperta + znaczek. 
P. Micał, 59-220 Jelenia Góra, ul. Stryjska 6/4 
PRACA CHAŁUPNICZA w firmie, adresowanie kopert, skła
danie długopisów, rękodzieło artystyczne., rozsyłanie mat. 
informacyjnych, dostawa, umowa, zbyt, godziwe zarobki • 
od 600 do 1500 zł/mies., koperta + 2 znaczki po 1 zł. Legni
ca, tel. 076/722-18-85
PRACA CHAŁUPNICZA dochód 2000-4000 zł/mies , infor
macja po przesłaniu koperty zwrotnej. Legnica, tel. 
076/721-79-12
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, umowa i zbyt gwa
rantowane, informacja gratis po przesłaniu koperty i 2 znacz
ków po 1 zł. I. Kosterska. 59-220 Legnica, ul. Młynarska 3/17, 
tel. 076/721-94-57
PRACA CHAŁUPNICZA zarobki 1.500-5,000 zł/miesiąc, 
adresowanie kopert, montaż długopisów, biżuterii, badanie 
opinii publicznej, ankietowanie i szereg innych, zbyt i dosta
wa gwarantowana urnową^ cały kraj, informacje po przesła
niu zaadresowanej koperty zwrotnej + 2 znaczki po 1 zł. To
masz Pudłowski, 59-230 Prochowice, Golanka Dolna 52 
PRACA CHAŁUPNICZA montaż, szycie, lutowanie, składa
nie, regeneracja kaset, dystrybucja herbat i bioenergetyze- 
rów i itp., informacja po przesłaniu 2 znaczków po 1 zi. Ra
wicz. tel. 065/545-17-52,0607/40-13-56 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, dla każdego, instere- 
sujące oferty, zbieranie zamówień na herbaty lecznicze (120 
gat.), bioenergetyzery. monety, wysokie zarobki, premie, 
nagrody, stała umowa bez pobrań, inf. po przesłaniu koperty 
i 2 znaczków za 1 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, 
ul. Zgorzelecka 13, woj. jeleniogórskie 
PRACA CHAŁUPNICZA oferty firm z całego kraju • wyrób 
naszyjników, płatne 10 zł/szt., ramki do zdjęć - 2000 zł/mies., 
wypełnianie ankiet, praca za granicą. Wrocław, tel. 
0502/04-18-08
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 071/351-30-50 
PRACA CHAŁUPNICZA drobny montaż, adresowanie, 
przedstawicielstwo, inne, także praca za granicą, bezpłatna 
informacja: 2 znaczki po 1 zł. .EMIDA*. 53-317 Wrocław, ul. 
Powstańców śląskich 131/14
PRACA DLA PAŃ zarobek 200-300 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/372-17-85 po godz. 20
PRACA DODATKOWA dla pań, zarobki 200-300 zł/miesięcz
nie. Lutynia, tel. 071/327-17-85 po godz. 20.0501/00-73-27 
PRACA DODATKOWA dla małżeństwa, z samochodem, w 
sobotę lub w niedzielę + 1 popołudnie w tygodniu. Wrocław, 
tel. 071/343-22-70 po godz. 20 
PRACA DODATKOWA w najlepszym marketingu sieciowym, 
międzynarodowa kariera, wysokie zarobki, nagrody rzeczo
we, pieniężne, Wrocław tel. 0502/59-82-87,0605/30-59-03, 
0603/86-96-1T, Bolesławiec tel. 0607/44-73-26. Opole tel. 
0606/82-31-64, Poznań tel. 0606/82-31-64. Wrocław, tel. 
0607/53-73-56
PRACA DODATKOWA dla zdecydowanych, uczciwa, umo
wa, zbyt gwarantowany, adresowanie kopert, rozsyłanie in
formatorów, dochód od 2.400 zł/mies., dwa rodzaje prowizji, 
informacja bezpłatna: koperta + znaczek za 1 zł. U.P, 50-986 
Wrocław, ul. Legnicka 30. SP 1160, tel. 071/359-27-06 po 
18
PRACA NA WŁASNY RACHUNEK w branży motoryzacyj
nej, mały koszt uruchomienia zakładu. Wrocław, tel. 
0605/69-23-81
PRACA NA ZACHODZIE platformy wiertnicze. Legnica, tel. 
076/722-68-34.0603/48-62-11 
PRACA NA ZACHODZIE dla osób w wieku 18-45 lat, wyso
kie zarobki, w przemyśle naftowym. Legnica, tel. 
076/856-41-26 '
PRACA NA ZACHODZIE w zawodach budowlanych, wyma
gane podwójne obywatelstwo, wszystkie świadczenia -12  
DEM/h. Włochy, teł. 0039/38-96-76-57-59 
PRACA SEZONOWA dla osób umiejących zorganizować 
punkt skupu jagód, w swojej miejscowości-ilość minimalna, 
około 500 kg, do odbioru. Opole, tel. 0601/89-14-34 
PRACA SEZONOWA zbieranie truskawek, Wrocław - Psa
ry, dojazd autobusem 608. Wrocław, tel. 071/346-22-95. 
0603/13-91-01
PRACA W ANGLII w hotelach, nocleg i wyżywienie na tere- 
pie hotelu. Anglia, tel. 0044/781-02-21-15 
PRACA W ANGLII zakwaterowanie, dojazd zapewniony. 
Ostrowiec Świętokrzyski, woj. kieleckie, tel. 0504/98-20-34 
PRACA W FINLANDII sprzedaż obrazków w wakacje, dla 
studentów, uczniów, mile widziana znajomość angielskiego, 
niemieckiego, atrakcyjne zarobki. „  tel. 0607/05-05-96 
PRACA W GRECJI dla kobiet, mężczyzn lub par. Pieńsk, 
tel. 075/771-88-08
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, chętnie pary. 
Wrocław, tel. 071/341-77-79
PRACA W HOLANDII dla kobiet, w ekskluzywnych klubach 
nocnych, zarobki do 20 tys. DEM. Holandia, tel. 
031/610-65-44-61
PRACA W HOLANDII tylko dla osób z podwójnym obywa
telstwem, lekka, przy taśmach, mieszkanie, zwrot kosztów 
podróży. Wałbrzych, tel. 074/666-77-77 
PRACA W HOLANDII wymagany podwójny paszport, za
pewnione zakwaterowanie, dojazd, ubezpieczenie, różne 
oferty. Wrocław, tel. 362-24-73 
PRACA W HOLANDII dla posiadających paszport Unii Eu
ropejskiej, atrakcyjna praca dla kobiet i mężczyzn. .Quick 
Service’  Poland, Wrocław, tel. 071/324-29-96 .
PRACA W INTERNECIE polegająca na wypełnianiu ankiet 
wysyłanych przez firmy marketingowe na Twój e-mail (ok. 5 
zł/ankietę). Więcej informacji: www.workonnet.republika.pl. 
-10  zł. Wrocław, tel. 071/783-78-46 
PRACA W NIEMCZECH dla zbrojarzy i murarzy, z zakwate
rowaniem, warunek posiadanie podwójnego obywatelstwa. 
Brzeg, tel. 077/411-85-23 Niemcy, 0049/17-41-76-72-77 
PRACA W NIEMCZECH dla murarzy, tynkarzy. Niemcy, tel. 
0049/821-99-22-77
PRACA W NIEMCZECH we wszystkich zawodach budowla
nych, od zaraz, bardzo dobre warunki płacowe. Wrocław, 
tel. 0608/89-37-46
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warun
kach, wynagrodzenie • 6.500 DEM. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W PIZZERII WŁOSKIEJ dla małżeństwa, na tere
nie Niemiec, do 35 lat, znajomość j. włoskiego lub niemiec
kiego, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie zapew
nione., tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W SZWECJI zbiór jagód. Leszno, tel. 46-08-30 
PRACA W SZWECJI 4 i 5-osobowe grupy z samochodem, 
do zbioru jagód i borówek, zapłata po zakończeniu dniówki. 
Wałbrzych, tel. 0601/47-16-53 
PRACA W SZWECJI przy zbiorze jagód, od 31.07.br.. wy
nagrodzenie 50 USD/dziennie. Wrocław, tel. 0502/16-1044 
PRACA W USA zaproszenia w 2 tygodnie, zarobki od 1.500 
do 6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu .SS* i pra
wa jazdy. Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61 
PRACA WE WŁOSZECH. Opole. tel. 0604/68-0844 
PRACA WE WŁOSZECH dla mężczyzn, wiek do 30 lat. noc
legi + wyżywienie, prowizja po podjęciu pracy 600 zł. Wło
chy, tel. 0039/38-07-04-87-58
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PRACA WE WŁOSZECH w rolnictwie, w okresie sier- 
pień-wrzesień, dla kobiet powyżej 25 lat. Wrocław, tel. 
0503/61-73-05
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet powyżej 25 lat, w okre
sie sierpień - wrzesień, w rolnictwie (praca w polu). Wro
cław, tel. 0503/61-73-05
PRACA WE WŁOSZECH opieka, sprzątanie, praca w polu. 
Wrocław, tel. 0608/38-92-48
PRACA WE WŁOSZECH dla mężczyzn i kobiet, od zaraz. 
Ziębice, tel. 0601/19-21-31

O  PRACA ZA GRANICĄ budownictwo, ro ln ictwo, 
ogrodnictwo, p latformy wiertnicze, winnice, legał* 
na. Lubin, tel. 0607/04-26-34 84017811

PRACA ZA GRANICĄ stała. Wałbrzych, tel. 074/666-53-40, 
0607/35-3.5-47
PRACA ZA GRANICĄ dla zbrojarza-betoniarza, bardzo do
bre zarobki. Wrocław, tel. 0607/67-91.-96, 
0043/65-02-73-08-38 Austria
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, tel. 0607/19-76-68 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wro
cław, tel. 071/35047-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34 
PRZYGOTOWUJĘ DO EGZAMINU na prawo jazdy, prak
tycznie. Wrocław, tel. 0601/8445-33 
PRZYJMĘ ZLECENIA dla firm podwykonawczych, na mon
taż telefonów stacjonarnych, w systemie radiodostępu, gwa
rancje. Nowa Ruda, tel. 074/87243-30 
PRZYJMĘ ZLECENIA na drobne naprawy w samochodach. 
Robert Wiatrzyk, Wrocław • Maślice, ul. Główna 9 
PRZYJMĘ ZLECENIA NA NAPRAWĘ drobnych usterek w 
sprzęcie RTV oraz AGD, .złota rączka*. Wrocław, tel. 
071/364-25-44
PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE jestem dyspozycyj-
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na, solidna i doświadczona lub podejmę dobrze płatną, uczci
wą pracę. Wrocław, tel. 355-92-04,0607/22-6749 
PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE telefon stacjonar
ny, dyspozycyjność, pełna odpowiedzialność, kobieta 33-let- 
nia. Wrocław, ̂ el. 071/329-26-86 
PRZYJMĘ ZLECENIE na wykonanie traka taśmowego. Bie
drzychowice. woj. zielonogórskie, tel. 0605/46-83-67 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie, dyplomowana opie
kunka z kwalifikacjami i doświadczeniem. Legnica, tel. 
0600/58-37-06
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM uczciwa, bez nałogów lub 
podejmę sprzątanie. Lubin, tel. 076/843-95-96 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM doświadczona, solidna, od 
zaraz lub sierpień - wrzesień, lub poprowadzę dom. Wro
cław, tel. 071/341-91-58
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM doświadczenie, referencje. 
Wrocław, tel. 071/362-39-52
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM młoda, uczciwa, osoba bez 
nałogów, b. lubiąca dzieci. Wrocław, tel. 0603/6242-94 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. na czas 
zamknięcia przedszkola lub na stałe, posiadam domek jed
norodzinny, duży plac zabaw, pełne wyżywienie, 15 minut 
od Rynku - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 0504/76-11-44 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM 3-5-letnim, u siebie w domu, 
Grabiszyn. Wrocław, tel. 071/363-33-77 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą. Wrocław, 
tel. 071/785-48-03
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/4549-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, po
siadam kwalifikacje. Wrocław, tel. 071/354-02-91 .

O  ZAPISY DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM „JASTA” 
d la  d z ie c i u z d o ln io n y c h . W roc ław , te l. 
071/341-88-96, 071/322-20-63 

O  ZAPISY DO PRYWATNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZA
WODOWYCH „IB IS" kierunki: mechaniczny, samo
chodowy, budowlany. Wrocław, tel. 071/355-39-01, 
071/362-8148 

ZATRUDNIĘ do poprowadzenia wypożyczalni sprzętu wod
nego, w dużym ośrodku w Otmuchowie, na własny rachu
nek. Otmuchów, tel. 077/431-52-25,0603/95-74-06 
ZATRUDNIĘ małżeństwo do pizzeri włoskiej na terenie Nie
miec, do 35 lat, znajomość języka włoskiego lub niemieckie
go, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie zapewnio
ne. .. tel. 0038/59-15-32-^4-25 
ZATRUDNIĘ pracownicę, do biura handlowo-reklamowego, 
w okolicy Jeleniej Gófy, Oleśnicy, możliwość zamieszkania. 
Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-60 
ZATRUDNIĘ osobę z umiejętnością produkcji i montażu okien 
PCV. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-54-3Ó, 
0604/99-83-91
ZATRUDNIĘ dziewczynę w charakterze modelki, bez nało
gów, uczciwą, w wieku od 18 do 24 lat, w Kamiennej Górze. 
Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ do reklamy oraz promocji, na stałe lub na wa
kacje. Lubin, tel. 076/844-28-32 
ZATRUDNIĘ w firm ie, wysokie zarobki. Lubin, tel. 
Ó603/11-18-01
ZATRUDNIĘ praca w gastronomii, na Dworcu Głównym PKP. 
Wrocław, teł. 071/342-31-50 lub. 0501/4340-21 
ZATRUDNIĘ montera rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrocław, teł. 071/362-81-32, 
0501/10-14-80
ZATRUDNIĘ w firmie ubezpieczeniowej aktywnych handlow
ców, przeszkolę. Wrocław, tel. 071/351-20-08 
ZATRUDNIĘ w firmie handlowej akwizytorów, atrakcyjny to
war, ekologiczny, branża prrzemysłowa, wymagana dyspo
zycyjność, wysokie zarobki. Wrocław, tel. 071/348-92-10, 
0608/66-96-07

ZATRUDNIĘ zbrojarza, murarza, do wykonania płyty funda
mentowej. Wrocław, tel. 0606/44-54-39 
ZATRUDNIĘ blacharza samochodowego. Wrocław, tel. 
071/364-21-96,0607/58-83-27 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW w firmie handlowej, rozpro- 
wadzanie towarów ekologicznych, wysokie zarobki, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0600/61-50-82 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW OFE. Wrocław, tel. 
071/351-18-78
ZATRUDNIĘ ATRAKCYJNE PANIE do pracy w Niemczech, 
ze znajomością niemieckiego, „  tel. 0603/82-35-21 
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrocław, 
tel. 071/373-0043 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA pojazdowego, doświadczonego, 
z referencjami, wyłącznie rencistę. Wrocław, tel. 
0503/1345-17
ZATRUDNIĘ DO WSPÓŁPRACY byłych agentów ubezpie- 
czeniowych, do sprzedaży III i II filaru. Wrocław, tel. 
0607/60-84-84,071/336-25-34 
ZATRUDNIĘ DORADCĘ BUDOWLANEGO doświadczenie 
w branży budowlanej lub sprzedaży bezpośredniej mile wi
dziane, wynagrodzienie 2.000 - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/372-17-85 w godz. 20-21
ZATRUDNIĘ DOZORCÓW, PORTIERÓW. Widawa, gm. 
Trzebnica, tel. 071/387-88-88
ZATRUDNIĘ EKIPĘ TYNKARZY doświadczoną, tynki ma
szynowe, najchętniej z bliskich okolic Wrocławia oraz do
brego kafelkarza, od zaraz. Wrocław, tel. 071/36446-97 
ZATRUDNIĘ ENERGICZNE OSOBY z doświadczeniem w 
pozyskiwaniu osób do pracy, w subtelnym marketingu sie
ciowym, opartym na produktach do fitoterapii. Lubin, tel. 
0603/31-8143
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ męsko-damską, na dobrych wa
runkach. Wrocław, tel. 071/329-24-28 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską. Wrocław, tel. 
071/340-06-10 po godz.20
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ , Strachoein. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
ZATRUDNIĘ GOSPODYNIĘ DOMOWĄ najchętniej samot
ną. Wrocław, teł. 071/36344-95 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORA JAZDY KONNEJ możliwość 
zakwaterowania. Sulistrowiczki, tel. 071/316-32-01 
ZATRUDNIĘ KAFELKARZA oraz posadzkarza, tynkarza. 
Twardogóra, tel. 071/315-00-74.
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ, KELNERA do lodziarni włoskiej 
w Niemczech, do 30 lat, znajomość języka niemieckiego lub 
włoskiego, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie 
zapewnione.., tel. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. CE. z okolic 
Strzelina, chętnie rencistę, na ciągnik siodłowy. Strzelin, tel. 
071/393-11-56,0602/10-35-92 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ mechanika, samodzielnego i dys
pozycyjnego, z praktyką, na samochód ciężarowy z przy
czepą. Trzebnica, tel. 0601/73-3547 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ samochodów ciężarowych i do
stawczych. Trzebnica, tel. 0503/10-66-96 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ samochodu ciężarowego z upraw
nieniami na HDS i Fadromę. Wrocław, tel. 071/340-00-38. 
0601/97-02-22
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wi- 
dziay samochód. Zielona Góra. tel. 068/32449-96 9-17 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczenio
wych, ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ do pizzeri włoskiej na terenie Nie
miec, do 45 lat, znajomość języka włoskiego lub niemieckie
go, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie zapewnio
ne. ., tel. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ z własnym sprzętem. Wro
cław, tel. 071/329-24-28
ZATRUDNIĘ KUCHARZA oraz pomoc kuchenną w pizzerii 
włoskiej, na terenie Niemiec, wiek do 35 lat, zakwaterowa
nie, wyżywienie i wynagrodzenie zapewnione., tel. 
0038/59-15-32-24-25
ZATRUDNIĘ KUCHARZA pochodzenia chińskiego lub wy
bitnie znającego się na kuchni chńskiej. Wrocław, tel. 
0607/19-96-31
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO do samo
dzielnego poprowadzenia warsztatu. Wrocław, tel. 
0502/98-65-97
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MGR. FARMACJI lub technika w aptece w Zie
lonej Górze, z mieszkaniem służbowym obok apteki. Zielo
na Góra. tel. 0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MONTAŻYSTĘ rusztowań systemowych i ra- 
mowo-szeregowych. Wrocław, tel. 071/362-81-32. 
0501/10-14-80
ZATRUDNIĘ OPERATORA WTRYSKARKI z praktyką na 
wtryskarce Kuasy. Wrocław, tel. 0603/29-36-03 
ZATRUDNIĘ OSOBY z terenu Dolnego Śląska do prac cha
łupniczych, różne oferty, umowa i zbyt gwarantowane, współ
praca z dużą, renomowaną firmą. Legnica, tel. 0608/13-83-77 
ZATRUDNIĘ OSOBY w przedsiębiorstwie wielobranżowym, 
na stałe i na sezon, wynagrodzenie od 1.200 zł do 1.600 zł. 
Lubin, tel. 076/847-84-89
ZATRUDNIĘ OSOBY bezrobotne, wymagany samochód, 
pełna dyspozycyjność. Lubin, tel. 0601/72-12-37 w 
godz. 12-15
ZATRUDNIĘ OSOBY nowe amerykańskie towarzystwo ubez
pieczeniowe - poszukuje kandydatów na unit menagerów i 
agentów, b. dobre warunki pracy i płace. Lubin, tel. 
0606/27-52-61
ZATRUDNIĘ OSOBY do pracy w ekologii, firma rozprowa
dzająca urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej. 
Wrocław, tel. 071/310-18-14,0603/07-77-08 
ZATRUDNIĘ PANIE od 18 do 30 lat, atrakcyjne, firma Eu- 
ro-Escort Holand, zarobki minimum 3.000 DEM/tydzień. 
Holandia, tel. 0031/612-13-33-69.0031/620-35-3978 
ZATRUDNIĘ PANIE DO TOWARZYSTWA w Berlinie, od 
zaraz, wysokie zarobki (5.000 DEM), komfortowe warunki, 
domowa atmosfera, wyżywienie i mieszkanie zapewnione. 
Berlin, tel. 0049/17-0845-70-80. Polska, 0600/43-51-68
0  ZATRUDNIĘ PŁYTKARZA (rencistę lub z orzecze

niem o stopn iu  niepełnosprawności), na pełny 
etaŁ Wrocław, tel. 071/372-00-63 01032061

ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ w wieku do 24 lat. bez 
nałogów, w Kamiennej Górze, od lipca, z zakwaterowaniem
1 wyżywieniem. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ do pizzeri włoskiej na 
terenie Niemiec, wiek maksymalnie 35 lat, zakwaterowanie, 
wyżywienie i wynagrodzenie zapewnione. ., tel. 
0038/59-15-32-24-25
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA z umiejętnością spawania two
rzyw sztucznych oraz naprawy chłodnic samochodowych, od 
zaraz, wysokie zarobki. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu telefonów komór
kowych, mile widziane posiadanie komputera. Wrocław, tel. 
0503/81-74-98
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO z wła
snym samochodem i działalnością gospodarczą, prowizja od 
sprzedaży. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-35-47 w 
godz. 17-18
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI handlowych, umowa, wy
soka prowizja, praca w międzynarodowej firmie. Lubin, tel. 
076/846-24-52 do godz. 17
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI szwajcarskiej firmy, 2 oso
by. Opole, tel. 0606/39-83-09

ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI handlowych w ubezpie
czeniach, na etat. Wrocław tel. 0602/12-05-32 
ZATRUDNIĘ PRZY ZBIORZE TRUSKAWEK Muchobór 
W ielki, uJ. Kunickiego, za Caritasem. Wrocław, tel. 
071/369-17-66
ZATRUDNIĘ SERWISANTA MASZYN KSEROGRAFICZ
NYCH • preferowani kandydaci, znający produkty firm Utax i 
Trumph Adler. Wrocław, tel. 0501/10-5946 
ZATRUDNIĘ ŚLUSARZY, SPAWACZY z Lubina. Polkowic. 
Lubin, tel. 0600/60-99-79
ZATRUDNIĘ TRZY PANIE w sklepie spożywczym, we Wro
cławiu, wymagana dyspozycyjność, może być na stałe. Wro
cław. teł. 0606/85-24-76 w godz. 11-13 
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW w zawodach: blacharza pojazdowe
go, lakiernika. Wrocław, tel. 0503/13-45-17 
O  ZATRUDNIMY ATRAKCYJNE DZIEWCZĘTA jako 

ankieterki i hostessy oraz m łodych, dynamicz
nych w  charakterze handlow ców-ankie terów . 
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, hostessy 
• 5 z ł/g od z . W roc ław , te l. 071/332-35-03, 
0602/77-7943 01030371

ZATRUDNIMY OSOBĘ odpowiedzialną i zdecydowaną do 
telefonicznego umawiania spotkań, w szwajcarskiej firmie 
finansowo-ubezpieczeniowej, praca w biurze we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 0503/50-11-20 wgodz. 10-15 
ZLECĘ NAPRAWĘ konserwację podgrzewacza gazowego 
wody lub wymianę na inny, może być używany. Legnica, tel. 
076/878-48-32,0606/32-04-32 
ZLECĘ PRZETŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI urzą
dzenia, z języka niemieckiego na polski. Wrocław, tel. 
0502/30-00-07
ZLECĘ WYKONANIE DACHU (małego) wymagana faktura 
VAT. Wrocław, tel. 071/357-37-54 po godz. 20 
ZLECĘ WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ. Wrocław, 
tel. 0608/72-66-23

ZNACZKI, 
M ONETY

KARTY TELEFONICZNE : V Pielgrzymka Jana Pawła II; 
80. rocznica urodzin Jana Pawła II; Pielgrzymka Jana Pawła 
II czerwiec *99; Rok 2001 rokiem Kardynała Stefana Wy
szyńskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Cypriana Kamila 
Norwida, Finał WOSP; Francja ’98 znaki zodiaku i inne, w 
cenie 10-60 zł lub zamienię, na telefon komórkowy, Nokia 
3210, Rychtal, woj. kaliskie, tel. 0609/40-94-58 
KAKTY TELEFONICZNE 600 szt.( 300 szt. luzem, 2 albu
my, karnety okolicznościowe, karty zagraniczne, 50 szt., 
dodatki do informatora TP 1,2 ,3,4 , - 700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-11-16
KARTY TELEFONICZNE polskie, 70 szt oraz amerykańskie, 
11 szt, -100 zł. Wrocław, tel. 071/783-65-67,0601/15-39-62 
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrocław, tel. 
0604/12-13-29
KUPIĘ MONETY, BANKNOTY obligacje NFI. widokówki i 
inne. Legnica, tel. 076/721-74-59 

O  MEBLE ANTYCZNE - duży komplet (kredens z po
mocnikiem + jadalnia) • 19.000 zł, zamienię na 
monetę, odznaczenie, gramofon, radio itp., w  tej 
cenie., tel. 061/853-28-32 03003431

MONETA SREBRNA z wizer. Papieża, 10.000 zł z 87 r. -
1.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-43-05 
MONETY polskie, od roku 1949,1500 szt., po 10.20.50 gr,
1 ,2 ,5 ,10 .20 .50 ,100  zł oraz banknoty, 100 szt., od 10 do 
200 zł. • 400 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-02-06 
MONETY RZYMSKIE z IV wieku naszej ery, oryginalne - od 
10 zł. Oleśnica, tel. 0502/87-66-96 
POCZTÓWKI PRZEDWOJENNE ze Szprotawy. 23'szt. - 690 
zł. Szprotawa, tel. 0600/83-17-86 
ZAMIENIĘ KARTY TELEFONICZNE zużyte, polskie lub 
sprzedam - od 30 gr/szt. Nowa Ruda, teł. 074/872-4944 
ZNACZKI POCZTOWE z lat 1930-1990, z całego świata oraz 
monety okolicznościowe, polskie i bony towarowe PKO z 
1970 r., cena za całość, - 5.000 zi. Lwówek śląski, tel. 
075/782-27-78,0606/39-79-14

TELEFONY 
I AKCESORIA

O  „SIM LOCK”  • usuwanie z telefonów Nokia, Erics
son, S iemens, A ica te l, M otorola , M itsub ish i, 
Bosch, Philips, Panasonic. Kasowanie kodu apa
ratu, wgrywanie języków, logo, net monitora, me
lodii, g ier do Nokii 3210. Ceny od 10 zł, możliwy 
dojazd. Karty startowe: POP (15 zł) • 35 zł, Sim- 
plus (30) - 50 zł, TAK TAK (50) • 85 zł. Boxy, prze
wody, flashery, oprogramow. do usuwania SIM 
locka. Wysyłka, tel. 071/783-7745, 0503/99-06-99 
Wrocław 02026931

SIM  LOCK
USUWANIE BLOKAD 

Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 
i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 

ul. Oławska 25 tel. 071 / 341-85-60

AKCESORIA DO TELEFONU : ład. samochodowe - 20 zł. 
sieciowe - 35/40 zł, zestawy słuchawkowe • 25/35 zł, po
krowce - 20/30 zł, klipsy do paska - od 5 zł, inne. Jawor, tel. 
0603/84-85-36,0607/82-34-20 
AKCESORIA DO TELEFONU ALCATEL ONE TOUCH EASY 
zestaw głośno mówiący, nowy, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0605/18-30-18
AKUMULATOR DO TELEFONU Eriesson~T10Sr- 40* zł. 
Wrocław, teł. 0602/76-55-63
BIPER MOTOROLA, dużo funkcji, w sieci Metro-Bip, -100
zł. Złotoryja, tel. 0602/88-32-23
GENERATOR KODÓW POP, TAK TAK, SIMPLUS schema-

SKUP- SPRZEDAZ- ZAMIANA 
USUWANIE SIM LOCK o 

NOWE I UŻYWANE iOl

ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 
tel. (074) 854-51-14, 0608 611 619
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ty, opisy kabli, logo, dzwonki, kody inżynierskie do urucha
miania ukrytych funkcji, muzyka, MP3 -1 5  zł/CD. Wołów, 
tel. 0606/50-94-98
GENERATOR KODÓW TAK TAK, SIMPLUS, POP sche- 
maty i opisy kabli, dzwonki, logo, kody inżynierskie, bezpłat
ne SMS-y i inne, • 40 z ł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0504/96-06-76
GENERATOR KODÓW TAK TAK, SIMPLUS, POP najnow, 
sza wersja, -100 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/21-26-16 
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 5110 -1 5  zł. Lubin, 
tel. 076/849-70-13
KABEL TELEFONICZNY MBUS i FBUS do Noki 3210.5110, 
6110 itp ., możliwość wysyłki, - 50 z ł. Jawor, tel. 
0503/66-18-92,0601/55-09-32 
KABEL ANTENOWY do Nokii 5110 - 50 zł, zestaw słuchaw
kowy -15 zł. Chocianów, tel. 0503/67-72-29,076/818-51-83 

O  KABLE I PRZEWODY DO WGRYWANIA loga , 
dzwonków i usuwania SIM locków, z w iększości 
modeli, telefonów komórkowych - 50 zł/szL, ze
staw promocyjny, 14 szt., w  kąpiecie z boxem i 
zasilaczem sieciowym do w iększości telefonów, 
ty lko  teraz w  cenie • 490 zł/kpi., Flasher, do wszyst
kich telefonów Nokia, z kpi. wtyczek i okablowa
niem - 250 zł. również najnowsze, programy i so- 
lucje. Legnica, tel. 0606/43-22-59 84018041

KARTA POP startowa, nowa, 15 zł na koncie, możliwa wy
syłka. - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA POP stan konta zerowy, łatwy numer, - 25 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-60-32,0504/96-28-04 
KARTA POP STARTOWA - nowa, limit 20 zł, wizytownik, 
instrukcje, numer do wyboru oraz karty przedłużające roz
mowy w cenie 7 zł. - 35 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42, 
0503/64-30-40
KARTA SIMPLUS STARTOWA na koncie 30 zł, nowe, za
pakowane - 55 zł, POP, na koncie 15 zł - 45 zł, TAK TAK, na 
koncie 0 zł - 40 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
KARTA SIMPLUS nowa, na gwarancji, na koncie 33 zł, - 46 
zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA SIMPLUS startowa, nowa, stan konta 33 zł, możli
wość wysyłki - 50 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45. 
0503/99-06-99
KARTA SIMPLUS STARTOWA 3 zł na koncie - 30 zł, druga

r
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Łokietka 18  Cróg pl. Św. Macieja) 
Wrocław, tel..CO-71] 321 8 8  83

KARTA POP STARTOWA - 45 zł, Simplus - 60 zł i 80 zł, 
TAK TAK - 110 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
KARTA POP nowa, ważna rok. na koncie 25 zł, - 38 zł. Wro
cław. tel. 0603/18-50-09
KARTA POP startowa, nowa, stan konta 1$ zł, + 10 zł na 
kuponie, możl. wysyłki - 35 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA POP STARTOWA 25 zł na koncie, nowa, zapako
wana, płyta CD, wizytówki, portfeiik - 35 zł, kupię telefon 
Nokia 3310. Wrocław, tel. 071/781-27-24,0503/79-71-29 
KARTA POP STARTOWA nowa, oryginalnie zapakowana, 
25 zł na koncie, + 40 zł na kuponach, po wysłaniu, + płyta • 
38 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA POP (Idea), nowa, 15 zł na koncie + 10 zł, portfel,

TELEFONY KOMORKOWE
SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK

I TEL iFONY hOmÓRKOUlE 1

u
OP005420 B h u p

s p r z e d a ż  
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a h c e a n r ia  

W rodaw , u l. Dworcowa 9 
ta l. 071/789-48-19 

0-501 778 396 
0-601 659 987

30 zł na koncie - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42, 
0603/48-48-18
KARTA SIMPLUS nowa, 30 zł na koncie, - 50 zł. Wrodaw, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS startowa, nowa, 33 zł na koncie, możliwa 
wysyłka. - 50 zł. Wrocław.tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KARTA SIMPLUS startowa, nowa, 33 zł na koncie, możliwa 
wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
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, TAK TAK, POP STARTOWA - 25 zł/szt. 
Wschowa, tel. 0607/74-71-36
KARTA TAK TAK na koncie 15 zł, - 40 zł. Pęgów, tel. 
07 V310-74-34

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,A1018s,T 10s,T 18, R 3210,A2618s, Motorola D 520, 
M 3188, 3288, 3588,3688, 3888. T 2288, V 2288, CD 930, 
V 3690 V 3688. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, -170 zł. Wro
cław, tei. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S do 280 zł. Nie
modlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S używany -150 
zł. T 20s - 300 zł. T 28s • 320 zł, A 2618s -150 zł. Wrocław, 
tel. 0604/71-39-48
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S T 20s, T 28s. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S. -150  zł. Wro
cław. tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S do 300 zł. Nie
modlin. tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S T 28, w cenie 
300-700 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42,0503/64-30-40 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy. nie uży
wany. Jelenia Góra, tel. 0604^0-44-19 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 320 zł. Nie
modlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 20S, T 10S. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S w cenie do 400 
zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
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, 3210,
3310.6210.8210.8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. 
Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł, M 
3288.3588.3688.3888 - do 100 zł. T 2288. V 2288 - do 150 
zł. CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł. GF 768 - 
do 100 zł, S 868 - do 100 zł. A 1018 - do 100 zł, T 10s - do 
200 zł, T 28s • do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 
90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA M 3888. -100 zł. Wro
cław. tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 3690. V50. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01

KUPIĘ NOWE

NOKIE 3310
większe ilości 

0608 181 222
6150 - 340 zł, 6210 - 620 zł, 7110 - 550 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
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, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zł. 
Wrocław, tel. 785-60-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110,5130, mogą być 
bez ładowarek. Wrocław, tel. 0503/10-25-81

T e le fo n ym ^  OP012499Ko m or ko w e
S kup-Sprzedaż-Zam iana-Serw is
(n o w e , u ty w a n e , u s zk o d zo n e )

Karty startowe, akcesoria 
Części zamienne (»kup i sprzedaż) I

Usuwanie SIM-LOCKA
blokad, kodów, wgrywanie języków, 
naprawa telefonów. od 10 zł I

Z a p r a s z a m y  o d  g o d z . 9 :0 0

W ro c ła w , u l. Ś w ie b o d z k a  6 /1 0  
344-16-79. 0609 40-88-33

dam w rozliczeniu tańsze, z zestawem, kartą startową. Gło
gów, tel. 0502/65-70-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 używany - 90 zł. 3210 
-180 zł. 3310 - 330 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 używany, do 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-24-33,0603/91-49-63 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. -120 zł. Wrocław, tel. 
0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, 2 szt. z Plusa

serwis TtUfaNOw GSM, usuwanie biokAd SIM LOCK 
Największy wybón AkcEsoniów famy POP, TAK TAK, SIMPLUS 
SKUPUJEMY TELEFONY n o w i ,  u iy w A N E , u s z lc o d z o N E  f  n a j w y ż s z e  c e n y

art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław, 071/341-92-95 Zapraszamy pn.-pt. 10.00-19.1

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 7110, 6210, 
8210. Wrocław, tel. 071/788-55-83.0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6210, 7110, 
5110. Wrocław, tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KUPIĘ JELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nachętniej dzia
łający w Plusie, - 350 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-06. 
0600/32-03-57
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - 350 zł. 3210- 250 zł. 
Ericsson T20S - 350 zł. T28S - 380 zł. Siemens C25 -150 zł,

lub bez SIM locka, w cenie do 150 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130 w cenie do 110 zł, 
możliwy dojazd. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150. Wrocław, tel. 
071/354-55-83
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6250. Wrocław, tel. 
0501/55-48-12

TELEFONY KOMÓRKOWE opooe
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA 
POKROWCE, ŁAD. SAMOCHODOWE 

TERAZ WSZYSTKO TANIEJ 
K U P O N Y  U Z U P E Ł .  P O R  ( 4 8  z ł ) ,  S I M +  ( 4 8  z ł ) ,  

LEGNICA, DH SAVIA, II p. POLKOWICE, DH BIEDRONKA
tel. 0-601 18 42 84 tel. 0-603 484 844

AK-TEL AKCESORIA, SIM+, TAK TAK, POP 
ODBLOKOWYWANIE I SIM LOCKI 

PROMOCJA!!!
MINI SIM+ 54, TAK TAK 100, POP 

T A . K  T A . K  ( 2 9 - 2 8 ;  9 9 - 9 7  z ł )  
ZŁOTORYJA, RYNEK 11 

yldeoteka, tel. 0-607 220 079L u b i n ,  u l .  T r a u g u t t a ,  t e l .  0 - 6 0 3  1 6 7  9 7 4
wizytówki, - 35 z ł. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
0501/94-29-26
KARTA POP startowa, nowa, 15 zł na koncie, możliwa wy
syłka, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99

a u r a m i 1

POKROWCE SKÓRO 25:1
POKROWCE LUKSUS0UIC 55 zł
ŁAD. SAMOCHODOWE 30 zi
UCHWHY DO SRM0CH. od £0 zł
ANTCNKI WVMI€NN€ od 20 zł
SIM LOCKI od i
KODY RPRRRTU
HftRIY STARTOWE 
2 NUMEREM (NOUIE)

30 zł 
od 20 zł
Od 40 zł

| skupujemy telefony uszkodzone]

KARTA TAK TAK nowa, z numerem, ważna 6 miesięcy, na 
koncie 60 zł. - 80 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA TAK TAK startowa, nowa, zapakowana, stan konta 
50 zł, możl. wysyłki - 85 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA TAK TAK STARTOWA 50 zł na koncie - 90 zł. Wro
cław, tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA TAK TAK startowa, nowa, 50 zł na koncie, możliwa 
wysyłka. - 85 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 

O  KARTY STARTOWE SIMPLUS nowe, z ważnym nu
merem, 3 miesiące i dokumentacja 3 zł, na kon
cie, zapakowane z kodami PIN i PUK - 30 zł/szL, 
karty startowe POP, nowe z ważnym numerem, 12 
m iesięcy i dokumentacja 15 zł na koncie, zapako
wane z kodami PIN i PUK, dodatkowo portfe iik i 
p łyta CD, Idea gratis • 40 zł/szL, możliwość dowo
zu. lu b  w y sy łk i, Legnica, te l. 076/856-31-65, 
0603/81-43-21 84018021

KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS do tel. Ericsson, - 
30 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KUPIĘ AKCESORIA DO TELEFONU SIEMENS SL 45. Ra
wicz, tel. 0501/55-76-20
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 3310 lito
wo-jonowy, sprawny, może być używany lub zamienię na 
NiMH 900 mAh, prawidłowo sformatowana .trzyma" 6-7 dni. 
Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ KARTĘ POP ważną przynajmniej do połowy wrze
śnia, z zasilonym kontem, -  50 zł. Wrocław, tel. 781-95-13 
KUPIĘ KARTĘ TAK TAK z łatwym numerem. .. tel. 
062/782-81-70
KUPIĘ KLAPKĘ DO TELEFONU ERICSSON T10S niebie
ską, Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
KUPIĘ PANEL DO TELEFONU NOKIA 5110 różne kolory 
oprócz czerwonego, w cenie do 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłącze
nia kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
KUPIĘ TELEFON GSM może być bez osprzętu. Wrocław, 
tel. 0504/78-85-00
KUPIĘ TELEFON GSM sprzedam, zamienię, różne mode
le. Żary, tel. 0608/59-65-31,0606/63-58-02 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 do 280 zł. Niemo
dlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130.6150.6210, Ericsson GA 628. GF 768. S 868, A 1018s. 
T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola D 520, M 3188,3288, 
3588,3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690, V 3688, 
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30, 50.90.92.93. Sony CMD 5. Z5, J5, Mitsubishi Aria. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310. 5110. 5130. 
6110,6130,6150,6210.7110,8210, 8810,8850, Motorola 
U50, U3688, U3690, Siemens C-25, C-35, M-35, S-35, SL-45. 
Ericsson T-10, T-18. T-20. T-28. R-320, Panasonic GD93, 
GD92, Sony J5, Mitsubishi Trium, mogą hyć uszkodzone. 
Oława, tel. 0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 uszkodzony - 50 zł. 
3310 -100 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 6110, 6150, 
7110.8810,8210.8850. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - 250 zł, 3310 - 350 zł.

s TELEFONY KOMORKOWE

ikOBPfON
•  serwis • skup
• sim lock •  sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskle) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

PROFESJONALNE ZESTAW Y  
OŁO ŚHOM ÓW IACE

W czerwca montaż G R A T IS  !!! 5 
Ilość zestawów ograniczona g

A U T O  F A R T N Ś R  - B 
ul. Paczkowska 26 Ww

C35 • 250 zł, nowe, nie używane. Jawor, Legnica, tel. 
0603/84-85-36.0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 • 400 zł i inne. Jelenia 
Górą, tel. 0603/50-42-03
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany. 
Jelenia Góra, tel. 0604/20-44-19 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z promocji, do 
370 zł. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowe. kilka szt. Lu
bań. tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 380 zł. Nokia 3210, 
do 300 zł, Siemens C35i, do 300 żł, Ericsson T20, do 390 zł 
i inne. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 używany, do 300 zł. 
Niemodlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 6210. w cenie 300-700 
zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42,0503/64-30-40 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210, 6110, 5110, 
Ericsson T10,20,28,768,1018,868, Panasonic GD 30,50, 
90, Siemens M35, C35. C25. z ładowarką lub bez. Wrocław, 
tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210.5110, oraz inne, 
nowe. używane. Żary, tel. 0606/63-58-02,0608/59-65-31 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, SIEMENS C35I, Al
catel 501, Panasonic GD90, GD92. Legnica, tel. 
0602/71-50-63
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 może być bez łado
warki. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-06,0600/32-03-57 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 150 zł. Nokia 3210 
do 250 zł, Nokia 3310 do 380 zł, Nokia 8210 do 750 zł lub

SKUP NOWYCH TELEFONOW
ERICSSON T20.................. 360 zł
ERICSSON R320................ 360 zł
NOKIA 3210........................ 330 zł
ALCATEL 501 ..................... 370 zł
ERICSSON T28s................ 480 zł
NOKIA 3310........................ 430 zł
oraz inne telefony z promocji OP002774

| Wrocław i Kotlina Kłodzka |
tel. 0-603 539 090

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8810 , Sagem 939, uszko
dzone. Wrocław, tel. 0606/33-73-68 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850, 8310, 8210, 7110, 
6210,3310,3210, oraz model 5110; Motorola V 50. V 3690. 
V 3688 oraz Siemens SL 45. nowe i używane, zniszczone, 
zablokowane lub uszkodzone, niekompletne, bez ładowarek, 
z uszkodzonymi wyświetlaczami. Oława, tel. 0502/99-08-87 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850, 8310, 8210, 6210, 
3310.3210 Ericsson T 28S. T 10; Motorola V 50. V 3690. V 
3688, nowe, używane, zniszczone, uszkodzone. Oława, teł. 
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890, 8850, 8310, 8210, 
7110,6210.3310 oraz modele 3210,5110; Motorola V 50. V 
3690, V 3688 oraz Siemens SL 45; Ericsson T 28. T 10, 
nowe i używane, zniszczone, zablokowane lub uszkodzone, 
niekompletne, bez ładowarek, z uszkodzonymi wyświetla
czami możliwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 9110,9110i może być uży
wany. Stronie Śl., tel. 0605/54-09-21 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Siemens, Motorola. Erics
son i inne. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, lub inny. Wrocław, tel 
387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS, ERICSSON. Bo
lesławiec. tel. 0608/25-36-84
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90, 
92.93. Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max,

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł
SIMPLUS - 15 zł
TAK T A K -7 8  zł

PONADTO:
tel. SIEMENS C-30 1 HURT
tel. MOTOROLA V 2288 * DETAL
tel. SONY LD5 J
PPHU .GAMA’ w
PCH .MARINO”, 1 p.
ul. Paprotna 7
tel./fax 071/327-61-76 OP012211
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SERWIS 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
WROCŁAW ul. Jastrzębia 26 
(PRZY SZKOLE, WEJŚCIE OD ULICY GAJ0W1CKIEJ)

Al. Gen. Józefa Hallera

CENTRUM JEDNOSTKA
WOJSKOWA

HANULUm
•BOREK” l

1
Saperów

Jastrzębia n

SERWIS

Ihurtownia akcesoriów!
i G S M P I O M A R  s . c  f 
[ul. Czajkowskiego 99, Karłowice 

' 51-147 Wróc i l i  OP011294| 

tel/fax 071 /325  49  72 
le-maii: biuro@piomar.wroc.pl |

5 SK U P  5
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH
t e l .  0 7 1  /  3 4 3 - 6 2 - 3 5

CENY GIEŁDOWE Ml 
T E L :  0 5 0 3  3 2 2 - 2 4 2

View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, tel. 
0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30, - 150 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30, GD50. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD50, - 180 zł. Wro
cław. tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90 GD92, GD 93, 
inne. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO do 220 zl i inne. 
Niemodlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 835 stan dobry, nie- 
zniszczony, w przystępnej cenie lub zamienię na SagemaMC 
815, z dopłatą. Wrocław, tel. 355-92-04,0607/22-67-49 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 używany -1 2 0  zł. 
C35i - 240 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25, C35i, M35, S35, 
Panasonic G 520, GD 30,50,90,92,93, Sony CMD C5, Z5, 
J5, Bosch 509,909,909 Dual S, Philips Ozeo, Sawy, Mitsu
bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzo
ny. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, • 140 zł. Wrocław, 
tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35i, M35. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01

/X  KABLE PC-KOM
[cô com] (potny wybór)
▼  O PR O G R A M O W A N IE  N A  C D

(wszystkl* modele telefonów) 
OPOH731 R Ó W N IE Ż  W Y S Y Ł K A !
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57 
c o p c o m @ p o c z ta ,.o n e t.p l

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35. mogą być bez 
ładowarek. Wrocław, tel. 0503/T0-25-81 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub M35i, mało uży
wany, na gwarancji, na Plus lub bez SIM locka, cena 300-350 
zł. Lubin, tel. 0605/38-25-89
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I IDEA. Oleśnica, woj.
wrocławskie, tel. 0503/71-03-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I • do 240 zł, S35i •
do 420 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel.
071/788-55-83,0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I, • 220 zł. Wrocław.
tel. 0503/32-24-45
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany.
Jelenia Góra, tel. 0604/20-44-19
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I mało używany, na

gwarancji, z SIM lockiem Plus lub bez SIM locka, od 300-350 
zł Lubin, tel. 0605/38-25-89
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

O  KUPIĘ TELEFONY GSM : Nokia 3310 do 400 zł, 
6210 do 700 zł, 6150 do  350 zł, 5110 do 150 zł, 
3210 do 250 zł; Siemens C25 do 150 zł, C30 do 
200 zł, Ć35 do 300 zł, Ericsson AŻ618sdo 160 zł, 
T10 do 150 zł, R320s do 280 zł; Motorola M3888 
do 100 zł, V2288 do 180 zł, T2288 do 150 zł; Alca
tel db do 100 zł, 301 do 200 zł, 510 do 350 zf. Pa
nasonic GD 30 do 150 zł, GD 50 do 200 zł; Philips 
Ozeo do 250 z ł, te l. 0501/28-09-13 W rocław  
02027391

KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA 3210 3310, 7110, 6210, 
Ericsson T10S, T 28S, Panasonic GD 30, 50, 90,93. Wro
cław. tel. 0502/39-60-42.0504/96-28-04 
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO TELEFONU GSM Panasonic 
GD 90, Nokia 8210, 7110, 3110, Ericsson T 28, R 320 S. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09

KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY i ładowarkę samocho
dową do telefonu Nokia 3.3.10. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE SIMPLUS nominał 30 - 26 zł, 
50 zł - 46 zł. Wrocław, tel. 071/343-62^42,0603/48-48-18 
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE TAK TAK : nominał 149 zł - 
135 zł, nominał 99 zł - 88 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH nowy. liczy czas i 
impulsy, rozlicza w złotówkach • 75 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU MITSUBISHI TRIUM GEO 
oraz akumulator i futerał, używane pół roku • 70 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/795-18-59 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 - 40 zł. Wro
cław, tel. 0502/90-30-52
OPROGRAMOWANIE DO TELEFONÓW KOMÓRKO- 
WYCH wszystkie modele, pełen zestaw, około 1000 logo i 
dzwonków, -17  zł. Leszno, tel. 0503/97-79-05 po godz. 14 
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 

z w iększości m odeli te lefonów  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

Ą  TELEFONY NA KARTY
JUŻODIOOZŁ 

oXi72< Z E S T A W Y  
K A R T A  +  T E L E F O N  O D  1 3 0  z ł

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) .
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CD, możliwość dowozu li, • 27 zł. Legnica, tel. 
0606/43-22-59 84018051

PANELE DO TELEFONU NOKIA czerwony - 10 zł, szary 
(logo Plus GSM) - 20 zł, granatowy - 20 zł, inne akcesoria 
na zamówienie. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
PRZEWODY NCDS do Nokii 5110,61xx, 7110.3210,6210. 
do logo, internetu, - 50 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
RADIOTELEFON MAXON prod. USA * 2 akumulatory + ła
dowarka, osprzęt z mikrofonem typ SL-70, zasięg 15 km w 
terenie nizinnym, górskim 10 km - 1.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-38-94
TELEFAKS T 301 uszkodzony, • 35 zl. Wrocław, tel.
321-28-39
TELEFAKS nowy, • 900 zł. Wrocław, tel. 0503/07-67-95, 
071/355-29-74
TELEFAKS ALCATEL prosty w obsłudze, papier rolkowy, 
obcinarka, podajniki, wyświetlacz cyfrowy, instrukcja obsłu
gi, atrakcyjny wygląd, po przeglądzie, • 250 zł. kamienna 
Góra. tel. 0602/38-72-71
TELEFAKS ALCATEL wyświetlacz cyfrowy, • 170 zł. Strze
lin, tel. 071/392-08-98
TELEFAKS MEDION, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEFAKS PANASONIC KX-F130, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
TELEFAKS PANASONIC KX-F550 stan b. dobry. - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/45-45-61
TELEFAKS PANASONIC KXT 130 z sekretarką, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-75-89
TELEFAKS PHILIPS HFC111 nowy. na gwarancji. - 550 zł. 
Świdnica, tel. 0601/71-64-22
O  TELEFAKSY • 6 miesięcy gwarancji, ceny już od 

250 zł. Skup, sprzedaż, naprawy: telefaksów, kse
rokopiarek, drukarek, kamer, monitorów. Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80012101

TELEFON z wmontowanym alarmem i podsłuchem, nadają
cy się do sklepu, itp, - 450 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16, 
0606/80-86-05
TELEFON z automatyczną sekretarką, na małą kasetę • 85 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 900 2X, wy
świetlacz, funkcje jak w telefonie komórkowym, zasięg 300 
m, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KTX 9250G, 
mała słuchawka z wyświetlaczem i klapką, baza z klawiatu
rą głośno mówiącą, współpracuje z 4 słuchawkami, dużo funk
cji, instr. w jęz. polskim, stan b. dobry, • 350 zł. Ubocze, gm. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-28-59 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC pamięć, gło
śno mówiący, redial, wyświetlacz, • 170 zł. Wrocław, tel. 
071/349-29-60
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHILIPS pamięć, 
mówiący, redial, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/349-29-60 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010 
Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, nowy, 1900 
MHz, funkcje jak w telefonie komórkowym, możliwość pod
łączenia 6 słuchawek, idealny do firmy, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/51-40-13
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS 2001 GIGASET 
3000 cyfrowa sekretarka, b. dużo funkcji, nowy, nie używa
ny, - 380 zl lub zamienię na konsolę Sony Playstation lub 
inne. Wrocław, tel. 071/782-88-51,071/342-42-99 
TELEFON CONEX C po likwidacji niemieckiej firmy, we-

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

wnętrzne, 6 szt. z centralką i rozdzielnią, - 1.500 zł. Kar
pacz, tel. 075/761-84-89 grzecznościowy 
TELEFON CYFRAL C-988 homologacja, nowy, -1 0 0  zł. 
Wrocław, tel. 071/346-23-35
TELEFON PANASONIC systemowy, do centrali telefonicz
nej. -160 zł. Wrocław, tel. 071/355-75-89 
TELEFON SIEMENS, • 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/393-22-44
TELEFON CENTERTEL NOKIA 450 (analogowy), dwie ła
dowarki, trzy akumulatory, klips, futerał, stan b„ dobry, z nu
merem lub bez, - 200 zł lub zamienię na aparat fotograficz
ny. Wrocław, tel. 0502/34-35-27 
TELEFON GSM ALCATEL 302 - 270 zl, Alcatel Ot Easy dB 
- 200 zł, Pnasonic G 520 -160 zł, GD 30 • 250 zł, Sagem MC 
835 FM, nowy - 2220 zł, 815 nowy -180 zł, używany • 150 
zł, RC 715 -110 zł, Motorola D 160 - 90 zł, Motorola D 320 • 
130 zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 .
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TA K  TAK, zestaw głośno 
mówiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 270 zi. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 302 • 280 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM ALCATEL 501 srebrny, pudełko, z SIM loc
kiem Ery, - 480 zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-84 
TELEFON GSM ALCATEL 501, - 450 zł. Legnica,'tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały. 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TA K , zestaw głośno mówiący, stan idealny, • 490 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 bez SIM locka, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB etui, ładowarka, walkman, 
-120 zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-74-34 po 
16
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran
cji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, Ą 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pudełko, instrukcja ob-

SERW IS GSM
SIM LOCKI - OD 20 zł 
(wszystkie modele) 
WSZELKIE NAPRAWY

COP~COM\
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tel. 322-97-05,
0501 81-83 57
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sługi, SIM lock Era, • 85 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
071/327-47-60
TELEFON GSM ALCATEL CLUB PLUS, SIM Lock Era , 
ładowarka sieciowa • 80 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB DB ładowarka sieciowa, 
instrukcja, pudełko, klips, ERA, - 110 zł. Wrocław, tel. 
0606/61-35-60
TELEFON GSM ALCATEL CLUB bez SIM locka, zielony, - 
80 zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB+ nowa klapka, bez SIM 
locka, działa we wszystkich sieciach, stan idealny. -110 zł. 
Wrocław, tel. 0504/83-68-48
TELEFON GSM ALCATEL CLUB+ bez SIM locka, futerał, 
klips do paska, stan b. dobry, - 95 zł. Wrocław, tel. 
0608/65-93-56
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. stacjonarna, pokro-

T

SKUP
N O K IA  3310  4-30 Z Ł
N O K IA  3210  3 2 0  Z Ł
S IE M E N S  0 3 5  3 4 0  Z Ł
S IE M E N S  O 25  2 0 0  Z Ł
M O TO R O L A  3888  1 T O  Z Ł
M O TO R O L A  N/.T2288 1 T O .  Z Ł
M O TO R O L A  TA 180 1 7 0  Z Ł
E R IC S S O N  T 2 8  5 0 0  Z Ł
E R IC S S O N  T 2 0  4-50 Z Ł
A R IA  2 4 0  Z Ł
S IE M E N S  A 36 2 2 0  ZŁ
E R IC S S O N  A 2618  2 2 0  ZŁ
E R IC S S O N  R 320 3 5 0  Z Ł
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

sODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

PROMOCJA AKCESORIA
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 z ł 
panele nokla 3310 35 z ł 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł
antenki wymienne 1 9  zł 0 P011235

wiec, bez SIM locka, - 80 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-34-71, 
0602/74-46-65
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, SIM lock Era, futerał - 
100 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB, bez SIM locka, łado
warka, karta startowa Simplus, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0603/55-10-66
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy, działa w Erze, - 
180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL MAX bez SIM locka, z kartą POP 
(numer ważny 10 mies.), dokum., stan b. dobry - 140 zł. 
Chojnów, tel. 0604/85-47-79
TELEFON GSM ALCATEL MAX, z SIM lockiem Era, łado
warka, -120 zł. Wrocław, tel. 321-28-39v '
TELEFON GSM ALCAtEL MAX ładowarka, z SIM lockiem 

• Era, - 80 zł. Wrocław, tel. 0501/82-02-37 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET pudełko, ładowarka, 
akumulator z wibracją, b. duży wyświetlacz, zegar, budzik,

n ^ S A L O N  T E L E F O N Ó W
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data, kalkulator, mało używany, stan b. dobry, -160 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0606/49-66-62,0502/10-04-77 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET nowy. w pudełku, ła
dowarka -140 zł, Alcatel Club - 90 zł, Nokia 3210 - 290 zł, 
Nokia 3310, nowy - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 
lub 074/665-23-22 . ,
TELEFON GSM BOSCH 509 Plus -130 zł, Motorola D160, 
Plus - 60 zł, Motorola D160, Era • 60 zł, Ericsson A1018S, 
Era, nowa bateria 1200 mAh -160 zł, Ericsson A1018S, Era 
-150 zł, Nokia 5110, Plus - 200 zł, Ericsson A 2618S, bez 
SIM locka - 210 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20 *
TELEFON GSM BOSCH 509 DUAL 2-systemowy, pudełko, 
instrukcja obsługi, stan b. dobry, - 110 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40,071/327-47-60 
TELEFON GSM BOSCH 608 kompletny, bez SIM locka, stan 
b. dobry -120 zł. Wrocław, tel. 344-16-79,0609/40-88-33 
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim- 
plusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909 ładowarka sieciowa. - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0503/56-01-14
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S Simplus, ład. siecio
wa, zestaw słuchawkowy, mało używany, stan idealny, • 140 
zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, • 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A1018S, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/338-50-20
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S Era, Idea, Plus, 2-sys
temowy, bez SIM locka, data, zegarek, gwarancja, stan b. 
dobry, -160 zł. Wrocław, tel. 0608/67-23-45 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S bez SIM locka, ład. 
sieciowa, pokrowiec, 2 panele, kpi, • 120 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-42-85 lub. 0501/60-77-39 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S mało używany, na 
gwarancji, kpi. - 240 z ł. ., tel. 0607/74-99-34 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, - 250 zł. Kamienna 
Góra. tel. 0608/16-29-94
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock Era, łado
warka sieciowa, futerał, stan b. dobry, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka, pudełkiT, 
instrukcja obsługi, 4 panele, bez SIM locka, 2 x etui, • 125 zl. 
Głuchołazy, tel. 0600/12-25-82 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zl. Wro
cław. tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 na kartę TAK TAK. 
nowa bateria, ład. sieciowa, stan b. dobry • 75 zł; ład. biur
kowa do Nokii 3110,8110 - 30 zł; zestaw samochodowy dó 
Nokii 3110, 8110, oryginalny - 40 z ł. Wrocław, tel. 
0502/95-87-28
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 stan dobry, - 200 zł. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-28-32 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 w kolorze niebieskim, 
zadbany, stan dobry, ładowarka, instrukcja, - 200 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-28-32 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, bez SIM locka, łado
warka, -145 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0608/18-83-86 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, ERA, ładowarka, stan 
b. dobry, • 150 zł. Wiązów, woj. Wrocławskie, tel. 
0608/23-79-71
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, 
na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 czerwony, pudełko, 
instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, z zestawem słuchawko
wym. z SIM lockiem Era, - 110 zł. WrocłaW, tel. 
071/372-56-42,0604/77-83-20 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, bez SIM locka -100 
zl, Alcatel Club, zielony, bez SIM locka • 80 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/66-60-47
TELEFON GSM ERICSSON I 888 WORLD bez SIM locka. 
ładowarka, • 120 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM locka, stan-b. 
dobry, ład. sieciowa, • 430 zł lub zamienię na RM samocho
dowy. Wrocław, tel. 0502/26-45-45

KUPUJEMY TELEFON!
* KAŻDY MODEL
* PŁACIMY NAJLEPIEJ
Wrodaw uL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

O  TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 
nowy, na gwarancji, menu w  j. polskim, bez SIM 
locka, wszystkie funkcje,.palmtop,-najlepszy mo
del • 1.450 zł, Motorola V 3690, menu w j.  polskim, 

• bez SIM locka • 1.000 zł, V 3688, menu-w j. pol
skim , bez SIM locka - 700 zł, Panasonic GD 93, 
bez SIM locka • 720 zł, Sony J5 - 720 zł, Ericsson 
T20 - 460zł. Możliwość zamiany na inne, Wrocław, 

" '1 e l .  4504/47*70-47 80014131
TELEFON GSM ERICSSON R~380S~-1:950 zł. Wrocław, 

. tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 lad. sieciowa, 2-syste- 
mowy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i TAK 
TAK, zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S 2 szt. • 220 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/714-10-27,0604/25^71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S menu T 18. bez SIM 
locka, kompozytor, kalkulator, zegarek, klawiatura do 
SMS-ów, ładowarka, wibracja, - 260 zł lub zamienię na No- 
kię 5110. Kunice, tel. 076/857-51-18 po godz. 14, 
0503/69-07-90
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 200 zł. Legnica, tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM ERICSSON T10S klapka, wibracja, różne 
funkcje (m.in.: zegarek, data, budzik), lad. stacjonarna, obu
dowa, IDEA, P O P -190 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T10S lad. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do JAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, • 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61

^  AKCESORIA
do telefonów GSM 

0P011730 NAJLEPSZE CENY 
np. ład. sam. 11 zl., stacjonarna od 35 zł., futerały 15 zł. 
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM ERICSSON T 10S 2 pokrowce, zestaw glo- 
śno mówiący, - 210 zł. Wrocław, tel. 0606/42-98-93 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, ładowarka, instrukcja, 
w pudełku, z SIM lockiem, roczny, stan idealny, • 260 zł. 
Wrocław, tel. 788-15-92,0501/09-17-18 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, stan b. 
dobry, - 220 zł lub zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, - 400 zł. Bolesła
wiec. tel. 0502/99-18-61
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, działa w Idei. - 
520 zł. Jelenia Góra. tel. 075/714-10-27,0604/25-71-67 po 
godz. 16
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, - 
500 zł. Legnica, tel. 0503/17-05-70 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, kom
plet - 480 zł i inne nowe, używane. Wałbrzych, tel. 
0602/71-15-70
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, nie
używany, - 400 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, - 470 zł. 
Oława, tel. 0608/47-76-41.
TELEFON GSM ERICSSON T28S mały, ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, bez SlM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa 
i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61K
TELEFON GSM ERICSSON T 28S pudełko, ładowarka, bez 
SIM locka, 2-miesięczny, - 465 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-17-49
TELEFON GSM ERICSSON T 28S gwarancja, bez SIM loc
ka, - 470 zł. Wrocław, tel. 0600/21-63-58 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S 1,5 miesiąca, - 520 zł 
lub zamienię na Nokię 3310, 6150 + 150 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na części. • 200 zł. Wro
cław. tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S polskie menu, bez SIM 
locka, stan b. dobry, - 430 zl. Wrocław, tel. 0501/94-72-90 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S działa w Erze, stan b. 
dobry, - 480 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA instrukcja, ła
dowarka, stan b. dobry, - 280 zl lub zamiana na Siemens 
M35J. Przylesie Dolne, gm. Grodków, tel. 0504/86-71-26 po 
15
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA. - 200 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/393-22-44 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA z kartą starto
wą, ładowarka, instrukcja obsługi, nowy, • 250 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0600/65-08-00
TELEFON GSM MOTOROLA C 525, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/357-02-25
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 uszkodzona bateria, 
cena - 50 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 920 na części. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55,0501/84-36-38

SPRZEDAZTELEFONOW KOMORKOWYCH
-NOW E i UŻYWANE. -NAJWIĘKSZY WYBÓR 
-TELEFONY NA KARTĘ TAK TAK SIMPLUS POP
-DO KAŻDEGO APARATU W KOMPLECIE JEST ŁADOWARKA I INSTRUKCJA 
- N A J N IŻ S Z E  C E N Y  -FACHOWE DORADZTWO 
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU (ZAMIANA)
-Z KAŻDEGO ZAKUPIONEGO TELEFONU

S IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A TIS  OTWARTE
.. KAZIMIERZA WIELKIEGO 39i piętro

KARTY STARTOWE s e r w i s
-TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł  WYŚWIETLACZE

Nokia 5110  - 69  z ło  -SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
o  -SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
SE -POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!
TAKŻE SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 
PON-PT 10 -18 30 
SOBOTA 11 - 15mm

Nokia 3 2 1 0  - 99  z ł 
Nokia 3 3 1 0  - 119 z ł 
Nokia 7110  - 139 z ł 
N okia  8 2 1 0  - 119 z ł 
Nokia 6 2 1 0  - 129  zł 
wymiana wyświetlacza - 19 zł

USUWANIE
SIM-L0CK0W
KODÓW APARATÓW vu , _
WGRYWANIE JĘZYKÓW fcWZłL
MOTOROLA U S U W A M Y  S IM -L O C K I  
WGRYWAMY JĘZVK AKTVWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
SIEMENS, ALGATEL, ERICSSON od 29 zł
J Ę Z Y K  N O K IA  -9 9  Z Ł  < c z a s  d o  u  d n i>
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TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kar
tę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROU D 160 - 50 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/714-10-27.0604/25-71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 ładowarka, etui. instruk
cja - 45 zł. Wrocław, tel. 071/345-20-75 wieczorem 
TELEFON GSM MOTOROU M 3588 2-systemowy, bez SIM 
locka, ładowarka, instrukcja obsługi, duży wyświetlacz, ba
teria 700 Ah, działa w Idei, stan b. dobry, -130 zł. Oława, tel. 
0504/77-46-09 po godz. 16
TELEFON GSM MOTOROU M 3588 ład. sieciowa, nowy,

mówiący, profesjonalny, oryginalny, nowy, gwarancja - 390 
żł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM MOTOROU TIME PORT 250 bateria li-ion, 
polskie menu, oprogramowanie, ładowarka sieciowa, pod
czerwień, zestaw słuchawkowy, pudełko, instrukcja, gwaran
cja • 530 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM MOTOROU V 2288 wbudowane radio, 
pudełko, instrukcja obsługi, stan b. dobry, • 210 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-54-40,071/327-47-60.
TELEFON GSM MOTOROU V 3688 bez SIM locka, menu 
w jęz. polskim, ładowarka, instr. obsługi, pokrowiec, - 730 
zł. Oława, tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROU V 3688 bez SIM locka, - 730
zł. Osiecznica, tel. 0607/06-07-81
TELEFON GSM MOTOROU V. 3688 z węgierskim menu, z
zestawem słuchawkowym, pokrowiec, mało używany, - 800
zł. Wrocław, tei. 0607/07-64-58
TELEFON GSM MOTOROU V 3690 bez SIM locka, menu
w jęz. polskim, kompletny, ładowarka, • 930 zł. Oława, tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROU V 3690 nowy, zapakowany, 
gwarancja, etui, zastaw słuchawkowy, dyktafon, srebrny, 
dwusystemowy, wibracja, wybieranie głosowe, mały, lekki, - 
1.099 zł. Wrocław, tel. 0602/77-11-15 
TELEFON GSM MOTOROU V 50, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75.0501/57-54-16.0605/61-99-88 
TELEFON GSM NOKIA SIM lock Era. pudełko, ładowarka, 
instrukcja, gwarancja do końca roku, stan bardzo dobry, • 
290 zł oraz drugi bez SIM locka, bateria wibracyjna, stan 
bardzo dobry, nowy futerał, ładowarka sieciowa, • 200 zł. 
Opole, tel. 0604/85-47-03
TELEFON GSM NOKIA 1610 2 akumulatory, polskie menu. 
ładowarka sieciowa, pudełko, instrukcja *  oryginalny głośno 
mówiący zestaw samochodowy - 170 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka. ładowarka,

.NAJTANIEJ wmieście! SPRAWDŹ !!!£
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działa w każdej sieci, - 250 zł. Wrocław, Strzelin, tel. 
0607/47-39-51
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, nowy, działa w 
Erze, - 320 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 

O  TELEFON GSM NOKIA 3310 • 430 zł, Siemens C35i 
• 300 z ł oraz inne, nowe i używane, telefony na 
karty firm  Motorola, Alcatel, ceny od 150 zł, z kar* 
tą  w  dowolnej sieci, skup, sprzedaż, zamiana, ak- 
cesoria, usuwanie blokad, zestawy startowe: Sim
plus, TAK TAK, POP.Wałbrzych, tel. 074/840-31-08, 
0607/48-05-24 03003441

TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka. - 480 zł. 
Bolesławiec, tel. 0608/25-36-84 
TELEFON GSM NOKIA 3310 w pudełku, • 380 zł. Jawor, 
tel. 0503/36-49-33
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/46-59-54
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakówany, na gwa
rancji, z SIM lockiem Plusa, kupiony 05.2001r„ karta wstę
pu do klubu Nokii, - 470 Zł. Legnica, tel. 0603/33-35-62 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock PLUS, oryginalny 
srebrny panel, - 450 zł. Leszno, tel. 0607/26-47-37 
TELEFON GSM NOKIA 3310 cena • 450 zł, Nokia 3210, 
cena - 300 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78

TELEFONY K0M0RK0WE, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 071/372-04-24, 0-609 499 666,0-609 499 609

na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROU M 3588 2-systemowy, bez SIM 
locka, zegarek, pokrowiec, ładowarka, -140 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-22-04
TELEFON GSM MOTOROU M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, -130 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROU M 3688 ładowarka, 2-syste
mowy, bez SIM locka, • 150 zł. Wrocław, tel. 0501/82-02-37
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TELEFON GSM MOTOROU M 3888 ład. sieciowa, niebie
ski pokrowiec, menu obrazkowe, mało używany, stan ideal
ny, -170 zł lub zamienię na Nokię 3210, z dopłatą. Bolesła
wiec, tel. 0608/72-00-60
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 stan b. dobry, działa 
w Plusie, - 160 zł. Jelenia'Góra, tel. 075/714-10-27, 
0604/25-71-67 po godz. 16
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 niebieski, dwuzakre
sowy, z ładowarką, pokrowcem i wszystkimi dokumentami, 
stan idealny, -150 zł. Legnica, tel. 0605/63-76-79 
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 gwarancja, ładowar
ka, mało używany, działa w sieci Plus, -130 zł. Oleśna, tel. 
071/346-19-24 po godz. 16,0609/07-25-33 
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę POP, 
Simplus, TAK TAK, stan idealny, -1 3 0  zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 na gwarancji, pudeł
ko, ładowarka, etui, SIM lock Era, -1 3 0  zł. Wrocław, tel. 
0608/52-81-32
TELEFON GSM MOTOROU M 3888 bez SIM locka, łado
warka sieciowa, -115 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM MOTOROU STAR TAC ład. sieciowa. - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 dostęp do intemetu, 
skórzane etui, SIM lock Idea, - 130 zł. Głogów, tel. 
0503/12-54-97
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 cena 170 zł. T 180 - 
170 zł. nowy, 3388 - 95 zł, Sagem 835 FM -130 zł. 959 -190 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53.0603/18-95-49 
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 SHARK WAP, na gwa
rancji, pudełko, ładowarka, skórzane etui, SIM lock Idea, - 
170 zł. Wrocław, tel. 0608/52-81-32 
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 gwarancja, bez SIM 
locka, pudełko, internet (Idea, TAK TAK, Simplus), • 190 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 SIM lock Idea. łado
warka sieciowa, gwarancja, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 -180 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 bez SIM locka, łado
warka. -180 zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM MOTOROU T 2288 Era, Plus, Idea, 2-sys
temowy, bez SIM locka, data, zegarek, WAP, gwarancja, 
pudełko, stan b. dobry, - 220 zł. Wrocław, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM MOTOROU T 260 GPRS. -1.150 zł. Wro
cław. tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM MOTOROU TIME PORT zestaw głośno

pokrowiec, wysuwana antena, zadbany, • 100 zł. Polkowice, 
tel. 0603/57-12-74 .
TELEFON GSM NOKIA 3110 + druga bateria. • 110 zł. Wro
cław. tel. 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 3110 ład. stacjonarna i samocho
dowa, uchwyt, pokrowiec, słuchawki, bez SIM locka, -140 zł 
lub zamienię na telefon Nokia 3210. Wrocłdft, tel. 
0607/30-64-96
TELEFON GSM NOKIA 3110 • 110 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, prawie nie uży
wany, czerwone podświetlanie, bateria Li-jon, stan idealny, • 
130 zł. Wrocław, teL 071/783-77-45.0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, ładowarka, - 
110 zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, bez SIM locka, 2 
centralki z przewodami do podłączenia radia, mikrofon, gło
śnik, uchwyt samochodowy, antena dachowa, stan dobry, - 
200 zł lub zamienię na centralny zamek do auta 5-drzwiowe- 
go. Zgorzelec, tel. 0503/02-33-79 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. - 280 zł. Le
gnica, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 3210 futerał, dodatkowy panel, pu
dełko, instr. w jęz. polskim, z SIM lockiem Plus, ładowarka, - 
310 zł lub zamienię na na GSM Nokia 3310, dopłata do 100 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-37,0609/37-00-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 mało używany, ładowarka, 2 
panele, bez SIM locka, - 300 zł. Oleśna, tel. 071/346-19-24 
po godz. 16,0609/07-25-33
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji - 360 zł, Motors 
la CD 930, kompletny - 260 zł, Siemens C25, na gwarancji - 
230 zł, Alcatel Easy DB, nowy • 180 zł, Alcatel Club -160 zł, 
idealne do TAK TAK lub zamienię. Oława, tel. 071/303-29-25, 
0606/42-15-39
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, działa w Plusie, 
pudełko, instrukcja obsługi, ładowarka, pokrowiec, stan b. 
dobry, - 300 zł. Strzelin, tel. 0607/55-09-63 
TELEFON GSM NOKIA 3210 fabrycznie nowy, nie używa-

TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zafóliowany wyświetlacz, 
pudełko, na gwarancji - 450 zł; Erocsson T 28, nowy, zafo- 
liowany wyświatlacz, pudełko, na gwarancji - 500 zł; Sie
mens S 35i, bez SIM locka, ładowarka, - 580 zł. Oława, tel. 
0502/99-08-87
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji do lutego 
2002 r., SIM lock PLUS, - 420 zł. Osiecznica, tel. 
0607/06-07-81
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, kpi., bez SIM locka. 
stan idealny, folia na wyświetlaczu lub zamienię na Nokię 
9110,9110i, możliwa wysyłka. Stronie Śl., tel. 0605/54-09-21

WAŁBRZYCH
SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA

OP012490 KOMÓRKI NA KARTY 
PODZAMCZE, ul. Kasztelańska 1 
tel. (074) 840-31-08,0607 480-524

TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, • 450 zł lub zamie
nię na Nokię 8210. Wrocław, tel. 321-28-39,0501/82-02-37 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systęmowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan ide
alny, .- 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-27-24.0503/79-71-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0501/71-89-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka. • 250 zł. Wro
cław, tel. 0504/94-78-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Idea, ładowar
ka, pudełko, instrukcja, mało używany, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/82-02-37
TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletna, stan b. dobry, Nokia 
8810 uszkodzona, Sagem 939 uszkodzony, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0606/33-73-68
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, Era, Plus, Idea, 2-sys-

S K U P  -  S P R Z E D A Ż  T E LE FO N Ó W
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tel. 0-503 585 958

ny, pudełko, ładowarka, z SIM lockiem ERA, gwarancja, - 
350 zi. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry. - 290 zł. Wro
cław. tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, niebieski panel, 
bez SIM locka - 310 zł; Nokia 6150 - 390 zł oraz Siemens 
C25, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/55-15-32 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy. stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210, ładowarka, bez SIM locka, 
stan dobry, -190 zł. Wrocław, tel. 0605/78-23-82 
TELEFON GSM NOKIA 3240 bez ładowarki, stan b. dobry, 
-170 zł. Wrocław, tel. 071/783-88-79,0503/56-15-56 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, folia na wyświetlaczu, 
bez SIM locka. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 
TELEFON GSM NOKIA 3210 menu w jęz. niem., bez SIM 
locka, ład. stacjonarna, - 200 zł. Wrocław, tel. 0504/93-91-06 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pokrowiec, panel, 
pudełko, bez SIM locka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0603/52-94-40 
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 lekko uszkodzony, wyświe
tlacz, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/56-01-14 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka,

DOBRZEŃ WLK. 
DOM TOWAROWY

k. O P O L A
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■ŁADOWARKA SAM. - 2 0  zł
•POKROWIEC - 1 5 z ł |
•ŁADOWARKASIECIOWA - 4 0 z ł |
- ZESTAW SŁ0ŚM4MWIACY- od 5 0  zł
- ZESTAW SŁUCHAWKOWY- 3 0  zł

A K U M U LA TO R Y  DO TE LEFO N O W  
KO M Ó RKO W YCH W  C E N IE  PR O D UC EN TA

Wamtechnlk Sp.z o.o 
Wszystkie modele, gwarancja. Przedstawiciel handlowy Astra Plus GSM 

Dom handlowy ASTRA, ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław, tel/fax 071/351 66 59  OPOOS597
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temowy, bez SIM locka, wibracja, gry, wybieranie głosowe, 
gwarancja, - 530 zł. Wrocław, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, instrukcja obsługi, 
stan b. dobry, - 420 zł lub zamienię na telefon GSM Nokia 
3210, do 200 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40,071/327-47-60 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, SIM Lock Idea • 
410 zł lub zamienię na Nokię 3210 + dopłata. Wrocław, tel. 
0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia na wyświetlaczu, 
pudełko, gwarancja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
TELEFON GSMTNOKIA 3310 - 460 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używana, ładowarka, - 
420 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 420 zł. Wro
cław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka. • 460 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, łado
warka, - 460 zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, działa w 
Erze, - 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 panele. • 180 zł. Chocia
nów. tel. 0503/67-72-29.076/818-51-83 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, 2 szt. • 200 
zł/szL Jelenia Góra, tel. 075/714-10-27. 0604/25-71-67 po 
godz. 16

TELEFON GSM NOKIA 5110, - 180 zł. Legnica, tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka • 190 zl. Sie
mens C35i - 310 zł, Nokia 3310, nowy - 450 zł, Nokia 3210 
bez SIM locka - 280 zł, Siemens C25 bez SIM locka, nowy - 
190 zł, Ericsson T20, nowy - 420 zł, Motorola T180 bez SIM 
locka -170 zł i inne. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka sie
ciowa, pokrowiec, instrukcje, stan idealny, wymieniona ba
teria. - 220 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 0602/17-48-60, 
0603/04-30-42
TELEFON GSM NOKIA 5110 pokrowiec, ładowarka, bez SIM 
locka, mało używany, -180 zł. Oława, tel. 071/303-70-24 
TELEFON GSM NOKIA 5110 na kartę Simplus, na gwaran
cji do 01.2002 r., pokrowiec, ładowarka, pudełko, zafoliowa- 
ny wyświetlacz, mało używany, - 200 zł. Wołów, tel. 
071/389-40-62.0605/64-97-91 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, 
zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem ERA, stan b. 
dobry, -190 zł. Wrocław, tel. 071/788-15-92 
TELEFON GSM NOKIA 5110 uszkodzony, zalany, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-24-33.0603/91-49-63 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pudełko, instr. w 
jęz. polskim, .czuwanie' 11 dni, SIM lock Plus G SM ,'-180 
zł. Wrocław, tel. 0603/05-69-60 
TELEFON GSM NOKIA 5110 z zestawem słuchawkowym, 
ład. sieciowa, -190 zł. Wrocław, tel. 0601/78-32-28 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. Wro
cław. tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, 2 panele, -
220 zł. Wrocław, tel. 0503/56-01-14
TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem, 2 panele, kpi,
- 240 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85 lub, 0501/60-77-39 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM locka,
• 230 zł. Żary. tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez 
SIM locka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 działa w sieci Plus, z zesta
wem słuchawkowym, pudełko, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-51-91 '
TELEFON GSM NOKIA 6150 - 700 zł. używany, bez SIM 
locka • 420 zł, Nokia 3310 - 480 zł, używana - 430 zł, Nokia 
6110 - 350 zł, Nokia 7110 - 850 zł, Nokia 5110 - 320 zł, uży
wana - 230 zł, Ericsson T 20s • 500 zł, A 2618 - 280 zł, 
Ericsson T 10s - 260 zł, GF 768 - 160 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/51-52-37
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, kompletny, - 
380 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, ładowarka, 
pokrowiec, menu w języku polskim, - 900 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 0602/30-32-26
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy. kompletny - 970 zł; Nokia 
3310, nowa, kompletna - 470 zł; Nokia 3210, bez SIM locka, 
stan idealny, ładowarka - 280 zł, lub zamienię, możliwa do
płata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, ładowarka, 
menu w języku polskim, - 850 zl. Wołów, tel. 0602/30-32-26 
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy. ha 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 bez SIM locka, wibracje, mało 
używany, stan idealny - 660 zi. Wrocław, tel. 339-85-60, 
0605/51-94-24
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, nie używany, w opako
waniu + zestaw słuchawkowy, bez SIM locka, - 950 zł. Zielo
na Góra, tel. 0502/22-82-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 działa w Plusie, stan idealny, 
zestaw głośno mówiący, oryg. - 650 zł, zestaw - 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 0601/71-40-64
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, menu i instr. W 
jęz. polskim, pudełko, ładowarka, software CD, na gwaran
cji, stan idealny, • 740 zł. Świdnica, tel. 0501/31-52-99 
TELEFON GSM NOKIA 7110, - 650 zł lub zamienię na No
kię 6210. Wrocław, tel. 071/338-02-78.0601/67-73-07 
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny.
- 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, 4-miesięczny, 
dużo funkcji, - 750 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0606/41-19-88
TELEFON GSM NOKIA 7110 Era, Plus, Idea, bez SIM loc
ka, WAP, gry, wibracja, aktywna klapka, terminarz, roller, - 
790 zł. Wrocław, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM NOKIA 7110 3-miesięczny, na gwarancji, - 
750 zł. Wrocław, tel. 0601/74-77-12 

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 z ł na koncie) • 35 zł, 
ku po ny  S im p lu s  30 • 28 z ł, 50 • 48 z ł, te l. 
0606/98-26-09,074/865-51 -78 Kłodzko 03003381 

TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka. ładowarka, 
instr. w jęz. polskim, stan idealny, -  780 zl. Oława, tel. 
0603/50-42-00
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kompletna, w 
pudełku, stan idealny - 950 zł, Nokia ,3310, nowa - 470 zł, 
Nokia 3210, bez SIM locka, stan idealny - 280 zł, Nokia 5110, 
bez SIM locka, kompletna, stan dobry -180 zł, lub zamienię 
na inny. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8850 pudełko, bez SIM locka. na 
gwarancji, kody imei -1.750 zł; Nokia 8210, nowy, pudełko, 
na gwarancji, kody imei -1.100 zł; Siemens SL45, nowy, 
pudełko, na gwarancji, -1.650 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87

W-w, ul. Trójkątna?!
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TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, pudełko, kody imei. na 
gwarancji -1.750 zł; Nokia 33.19, nowy, zafoiiowany wyświe
tlacz, pudełko, na gwarancji - 450 zł oraz Siemens S 35i. 
bez SIM locka, - 580 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIMIocka, dokumentacja, 
2 baterie, stan b. dobry, niebieskie podświetlanie, port pod
czerwieni, kalendarz, menu w języku polskim, wibracja, ak
tywna klapka, oryg. etui skórzane, - 1.820 zł. Trzebnica, tel. 
0607/30-62-32.0501/48-25-65 
TELEFON GSM NOKIA 8850 mało używany, polskie menu, 
bez Sim Locka, - 1.599 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0607/10-90-38
TELEFON GSM NOKIA NHE-SNX z ładowarką - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/336-48-84,0602/88-21-81 
TELEFON GSM PANASONIC G450 stan dobry, ład. samo
chodowa, -120 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM PANASONIC G450 bez SIM locka, brak 
ładowarki, stan dobry - 70 zł. Wrocław, tel. 0503/50-28-18 
TELEFON GSM PANASONIC G520, instrukcja, ładowarka, 
na kartę, bez SIM locka, • 200 zł. Gracze, gm. Niemodlin, 
tel. 0504/90-14-60
TELEFON GSM PANASONIC G520 mało używany, stan b. 
dobry, - 80 zł. Twardogóra, tel. 0502/45-15-83 
TELEFON GSM PANASONIC G600 ładowarka samocho-
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nowych i używanych 
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możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501704 647,0-501222 096

dowa i sieciowa, pokrowiec, stan b. dobry, -1 5 0  zł. Wro
cław. tel. 0501/52-68-94
TELEFON GSM PANASONIC G600 wibracja, możliwość 
nagrywania rozmów, ładowarka sieciowa i samochodowa, 
pudełko, stan b. dobry, -140 zł. Wrocław, tel. 0501/52-68-94 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez SIM locka, aku
mulator z wibracją, animacje, atrakcyjny wygląd, mało uży
wany, - 250 zł. Legnica, tel. 0602/46-45-01 
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 ładowarka sieciowa, w 
pudełku, instrukcja, bez SIM locka, 2-systemowy, wibracja,

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

bateria litowo-jonowa - 260 zl, Ericsson T10s, w pudełku, 
instrukcja, wibracja, tonowe wybieranie numeru - 250 zł lub 
zamienię. Głogów, tel. 0502/65-70-98 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 nowy, Era; Plus, Idea, 
^-systemowy, bez SIM locka, wubracja, data, zegarek, ka
lendarz, gwarancja, - 340 zł. Wrocław, tel. 781-86-56 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówią
cy, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa. 2-systemowy, stan 
idealny, - 250 zł oraz GD90 mały, 2 kolory podświetlania, 
ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK TAK, 
POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, anima
cja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukcja, 
gwarancja; działa w sieci ERA GSM, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/81-24-53

mm
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TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, - 850 zl lub za- 
mienię na Nokię 6210 + 150 zł, 7110 *  300 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM PHILIPS GENIE ładowarka, ERA GSM, •
270 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
TELEFON GSM PHILIPS OZEO (Era, WAP) • 340 zł, Nokia
3310 bez SIM locka, nowa - 450 zł, Ericsson T28s - 430 zł,
Ericsson R320s bez SIM locka - 470 zł, Mitsubishi Trium
Mars bez SIM locka • 300 zł i inne. Jawor, tel. 0603/84-85-36,
0607/82-34-20
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ideal
ny, • 350 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS SAWY DB nowy, lad. sieciowa, 
menu w jęz. polskim, pudełko, możliwość wysyłki, - 250 zł. 
Jawor, tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 
TELEFON GSM PHILIPS SAW Y 2-systemowy. bez SIM 
locka. ład. stacjonarna, -100 zł. Wrocław, tel. 0504/93-91-06 
TELEFON GSM PHILIPS SAWY kupiony w Niemczech, na 
gwarancji, instr. obsługi, ładowarka, karta startowa, na kon
c ie -*3 DEM, dojazd do klienta, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0603/55-10-66
TELEFON GSM SAGEM MC 815, mały, zestaw głośno mó-
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tel. kom, 0 607 787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D .T .H . F E N IX  IV  p., Wrocław

' POKROWCE 
HOLOSUMYU 3̂ 50 PLN* KABURY

unwruM. 10,99 PLN*
«,NPLNa

ŁADOWARKI SIECIOWE

i,m '

9,90 PLN*
W IK I SA M O C H O D O W I 
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UDOWiB i
PRZY ZAMÓWIENIU POWYZKJ 500 ZL.* 
TOWAR DOSTARCZAJMY LUD WYSYŁAMY 

N A  N ASZ KOSZT W  CIAOU 1 DNIA.

DAKOMS.C.
ul. Kazimierza Wielkiego 39
50-077 Wrocław Tel.71/78-18-655,0-503-97-38-34
“Podane kwoty są Iwetom! netto f a .  71/78-18-654

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” l
tel. 077/456-42-51 

0-603104 813,0-602 584 089 ”

wiący, kalkulator, przelicznik walut, gwarancja, instrukcja 
obsługi, pudełko, ładowarka, pokrowiec, stań b. dobry, wi
bracja, bez SIM locka, - 200 zł lub zamienię na inny. Ścina
wa, woj. legnickie, tel. 0607/83-33-94 
TELEFON GSM SAGEM MC 820 bez ładowarki, z SIM loc- 
kiem sieci .ONE', - 40 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92, 
0601/55-09-32
TELEFON GSM SAGEM MC 835FM pokrowiec, ładowarka 
sieciowa, RM, srebrny, SIM lock Plus, -140 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM SAGEM MC 922 nowy, pudełko, bateria z 
wibracją, stoper, przelicznik kursów walut, zestaw głośno 
mówiący, - 250 zł. Wołów, tel. 071/389-49-54,0604/60-65-98 
TELEFON GSM SAGEM MC 959 bez SIM locka, ładowar
ka, stan b. dobry, - 300 zł. Strzelin, tel. 0607/55-09-63 
TELEFON GSM SAGEM RC 712, - 100 zł. Lubin. tel. 
076/847-24-51
TELEFON GSM SAGEM RC 712 bez SIM locka. ładowar
ka, etui, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0600/21-63-58 
TELEFON GSM SAGEM RC 735 wbudowane radio, wibra
cja. SIM lock Plus. - 145 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
071/327-47-60
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 stan b. dobry, łado-

T E L . K O M O R K O W E  G S M -D C S  
SKUP- SPRZEDAŻ - ZAMIANA
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p | p | j p s i $ i | ...

( r ó w n t e l i ia iz a ^ w r t e B te lg : ! OŁAWSKA 25
mmmm b lo k a d  s im -lo c k tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700
warka, - 390 zł lub zamienię na Nokię 3310, Ericssona T 
28s. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100, • 680 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 250 bez SIM locka, bate
ria wibracyjna, ładowarka sieciowa, -100  zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600, - 240 zł. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 mały, pokrowiec, ła
dowarka, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/07-77-13 
TELEFON GSM SIEMENS nowy, w pudełku, na gwarancji, - 
700 zł. Świdnica, tel. 0503/01-67-62 
TELEFON GSM SIEMENS A36 - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/714-10-27.0604/25-71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM SIEMENS C25 z pokrowcem. -180 zł. Cho
cianów. tel. 0503/67-72-29.076/818-51-83 
TELEFON GSM SIEMENS C25 simLock Era, ładowarka, 
pokrowiec, idealny do TAK T^K, stan b. dobry, -190 zł. Lu
bin, tel. 06Ó4/16-52-85

TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock Idea. na gwaran
cji do października, - 320 zł. Osiecznica, tel. 0607/06-07-81 
TELEFON GSM SIEMENS C35I - 350 zł, C25 - 200 zł, A36 
- 250 zł, S25 • 500 zł, Samsung SGH-2100 - 450 zł. Wał
brzych. tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pokrowiec, • 
340 zł. Wałbrzych, tel. 0607/13-54-63 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, czarny, - 420 zł. Wro
cław, tel. 0607/16-95-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie * 
używany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, ide
alny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka. na gwaran
cji, ładowarka, • 300 zł lub zamienię na Nokię 5110, 6130, 
8110 z dopłatą, lub inne. Wrocław, tel. 0604/64-02-45 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, po
krowiec, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/29-84-27 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 320 zl lub zamienię na 
Nokię 3310,3210,6150 i inne. Wrocław, tel. 0502/60-03-97

sprzedaż i  zamiana § komis

SIM LOKI*SERWIS TELEFONÓW
Tel: 071/ 783 69 39:0503 91 66 52

W-w, ul. Swobodna 41 
codz. od 10.00 do 18.00

Pokrowce skórzane ■ 25 
Ładowarki samoch. - 25 
Antenki do telefonów - 25 
Uchwyt magnetyczny - 35

WYŚWIETLACZE
Z  WYMIANĄ

NOKIA 5110 - 95 zł
NOKIA 3210 - 130 zł
NOKIA 3310 - 160 zł
ERICSSON TIO - 140 zł

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z  PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475

Świdnica, ul. Wałbrzyska 5 
tel. 0604  30 20 40

TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka 
sieciowa, pokrowiec, instrukcje, stan idealny, bardzo mało 
używany, -190 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60, 
0603/04-30-42
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, 
stan dobry • 180 zł, Siemens C35, nowy • 340 zł, Mitsubishi 
Trium Aria, bez SIM locka • 280 zł, Nokia 8850, nowa - 750 
zł, Nokia 6150, bez SIM locka, kompletna - 420 zł, lub za
mienię. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, instrukcja, • 150 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 160 zł. Wrocław, tel. 
0504/94-78-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan dobry, ład. sieciowa, 
bez SIM locka - 200 zł. Wrocław, tel. 0600/52-59-18 
TELEFON GSM SIEMENS C25 • 170 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, stan b. dobry, • 
390 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM SIEMENS C30 bez SIM locka - 270 zł. No
kia 5110, z kartą Simplus (30 zł) • 220 zł, Siemens C25, bez 
SIM locka -180-190 zł, Sagem RC 715, z SIM lockiem Plu
sa -140 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
TELEFON GSM SIEMENS C30 bez SIM locka, nowy, zapa
kowany - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
TELEFON GSM SIEMENS C35 Era. Plus. Idea. bez SIM 
locka, wibracja, WAP, kalkulator, kalendarz, gry, budzik, gwa
rancja, - 360 zł. Wrocław, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, zapakowany, Plus 
GSM, • 360 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM SIEMENS C35I cena - 360 zł, Siemens C25, 
uszkodzona bateria, cena -140 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
TELEFON GSM SIEMENS C35I instrukcja, pokrowiec, pu
dełko, ładowarka, karta POP, z kartą - 360 zł, bez karty - 
340 zł. Lubin, tel. 076/849-70-13

TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, ładowarka, - 320 zł 
lub zamienię na Nokię 3310. Wrocław, teł. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31'
TELEFON GSM SIEMENS M35I mało używany, nowy - 450 
zł lub zamienię na Nokię 3310, z dopłatą. Twardogóra, tel. 
0502/45-15-83
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, Era, Plus, Idea, 
2-systemowy, bez SIM locka, gry, kalkulator, kalendarz, wi
bracja, gwarancja, - 550 zł. Wrocław, tel. 781-86-56 
TELEFON GSM SIEMENS S25 bez ładowarki, pokrowiec, 
uszkodzony akumulator, możliwość Wysyłki, -180 zł. Jawor, 
tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 
TELEFON GSM SIEMENS S25 ładowarka, w kartonie, stan 
b. dobry, • 350 zł. Wrocław, tel. 0501/97-31-61 po godz. 15 
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 310 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS S35I nowy, na gwarancji, Era. •
600 zl. Wrocław, tel. 0603/18-50-09
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 700 zl. Wrocław, tel.
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88
TELEFON GSM SIEMENS S35I nowy, SIM lock Idea, 12
mies. gwarancji, zapakowany, - 700 zł. Wrocław, tel.
0501/10-59-54
TELEFON GSM SIEMENS S40, - 1.350 zł. Wrocław, teł. 
071/784-67-75.0501/57-54-16.0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, pudełko, kompletny, 
zafoliowany wyświetlacz, na gwarancji -1.650 zł; Nokia 8210. 
nowy, na gwarancji, pudełko, kody imei -1.100 zł oraz Sie
mens S 35i, bez SIM locka, ładowarka, • 580 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM SIEMENS SL45 - 1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75.0501/57-54-16 
TELEFON GSM SONY CMD C1 SIM lock era, ładowarka 
stacjonarna i samochodowa, futerał, pudełko, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, -180 zł. Wrocław, tel. 0606/18-76-74 
TELEFON GSM SONY CMD C1, ładowarka sieciowa i sa
mochodowa, SIM lock Era, działa w Tak Tak, -135 zł. Wro
cław. tel. 071/351-54-40,0602/31-24-08 
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka, stan ideal
ny, złoty, etui, waga 107 g, pudełko, ładowarka, kupiony w 
salonie, -150 zł. Wrocław, tel. 071/341-39-66.0604/78-58-24 
TELEFON GSM SONY CMD C5 gwarancja, wibracje, łado
warka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tei. 0503/10-25-81 
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, bez SIM locka, - 700 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-84 
TELEFON GSM SONY CMD J5 bez SIM locka, polskie 
menu, • 800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0605/05-01 -13 
TELEFON GSM SONY CMD J5 bez SIM locka, nowy, zapa
kowany, • 750 zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
TELEFON GSM SONY CMD J5 SIM lock Era, komplet. - 
700 zł. Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 menu w j. polskim, nowy, - 
1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/97-45-45 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 mały. b. lekki (82 g). WAP, 
automatyczna sekretarka, gry, terminarz, pudełko, instruk
cja, ładowarka biurkowa i samochodowa, stan średni, - 990 
zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
TELEFONY stacjonarne, nowe i używane, 5 sztuk - od 20 
do 80 zł. Wrocław, tel. 0503/07-67-95,071/355-29-74 
TELEFONY WOJSKOWE 2 sztuki. • 80 zł. Gubin, tel. 
068/455-58-72,0608/88-99-95 

O  TELEFONY GSM : Panasonic GD 93, nowy - 830 zł 
lub zamienię na Nokię 7110,6210, Siemensa S35i, 
Nokię 6150, 3310; Ericsson T28s, 1.5-miesięczny 
• 500 zł lub zamienię na Nokię 3310, 6150 (+ 150 
zł); Nokia 3210 • 240 zł; Nokia 3310 - 420 zł; Sie
mens C35i • 330 zł Także skup i zamiana. Wro
cław, tel. 0502/60-03-97 81013401

UCHWYT SAMOCHODOWY oryginalny, do telefonu Nokia 
3110, - 50 zł. Opole, tel. 077/442-17-11,0603/29-96-62 

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 w ibracji do Nokii 3210, skup, sprzedaż, 
zamiana telefonów . Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
076/854-51-63,0606/43-22-59 84018031

WYŚWIETLACZE DO TELEFONU NOKIA 3310 nowe. ory
ginalne, z serwisu Nokii oraz inne części na zamówienie, - 
120 zł. Pieńsk, tel. 0608/71-11-86, woj. jeleniogórskie 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S na Nokię 
3310, stan b. dobry + dopłata 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/714-10-27,0604/25-71-67 po godz. 16 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 + 50 zł 
dopłaty - na Ericssona T 10s. Świdnica, tel. 0606/87-59-74 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA P 7389 dyktafon, 
wibracja, wybieranie głosowe, port IR, nowy - na Motorolę V 
3690, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 0503/16-02-58 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 bez SIM 
locka, na telefon Nokia 6130. Wrocław, tel. 0503/97-60-37 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, pa
nel z klapką, nowa bateria • na Siemens C 35I lub Alcatel 
50,1. Lubań Śl., tel. 0607/32-25-90 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - na Ericssona 
T28s, z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/58-93-04 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 panel zielony, po
krowiec, pudełko, na gwarancji, wgrane logo Era GSM - na 
Motorola Star Tac. Wrocław, tel. 0600/31 -69-96 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, na 
gwarancji - 430 zł, na Motorolę Star Tac 130, z niewielką 
dopłatą. Dzierżoniów, tel. 0604/79-87-64 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Plu
sa, na gwarancji, pudełko, na Nokię 7110. Lubin, tel. 
0601/09-39-94
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, na 
Nokię 3210 + dopłata 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45. 
0503/99-06-99
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, futerał 
(skórzany), 2 anteny samochodowe, baza (magnes), zestaw 
słuchawkowy, stan b. dobry • na telefon Nokia 5110 lub No
kia 3210, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/356-68-82, 
0601/19-09-14
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, 
logor net monitor - na Nokię 3210. Oferty z Leszna i okolic. 
., tel. 0607/21-77-33
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry • 200 
zł - na Siemensa C35 lub Nokię 3210 z dopłatą. Duszniki 
Zdrój, tel. 0607/12-53-79 .
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90 - na Erics
sona T20s lub T28s. Wrocław, tel. 0501/28-39-49 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 na Siemen
sa SL45, za dopłatą. Lubin, tel. 0602/57-24-81 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 kompletny, bez

SIM locka i polskiego menu, stan idealny, wartość 180 zł - 
na Siemensa C35 albo inne propozycje. Lubin, tel. 
076/846-45-77,0608/71-26-47 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na Ericssona T 
10s lub Boscha 909 Dual S, bez SIM locka lub inne. Wał
brzych, tel. 0605/13-10-73
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z5 WAP, terminarz, 
itp., stan średni - na Alcatel 501, dopłata 600 zł, Ericsson 
T28s, dopłata 550 zł, inne oferty. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Nokia 3110. ory- 
ginalny, profesjonalny, z anteną - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-59,0503/78-43-93 
ZESTAW .GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonów Motorola serii 
Timeport 250,260 itp., profesjonalny, oryginalny, nowy, gwa
rancja - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Siemens C25, 
ładowarka, reg. siły głosu, wtyk do gniazda zapalniczki, nowy, 
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-55

BIZNES
O  „AUTO - HANDEL „PALCARS”  : sprzedaż, skup 

aut powypadkowych, uszkodzonych i całych. W 
ofercie na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzo
nych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie 
płaci podatki od kupna. Zapewniamy tani trans
port na terenie całego kraju. Prowadzimy również 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODOBOWĄ 
POMOC DROGOWĄ i SKUP AUT,, czynne 8-17.30, 
Wrocław, kier. Jelcz, 500 m za CPN, ul. Swojczyc- 
ka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 (non-stop) 81012251

. KREDYT ODNAWIALNY -
r !  :  I  t i ^ m o ó o  i i  I S

Z  U B E Z P I E C Z E N I E M  ^  

NA Ź Y € l£  KREDYTOBIORCY
tel. 0-501 768 441, 0-603 953 493 

“ "opoiTTi?
O  „SUMATOR”  • BIURO RACHUNKOWE (licencja 

MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PiT, CIT, porady, wypro
wadzanie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. 
Te le fon  071/342-70-41 do 49 w ewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01030941

O  ABRAKADRUS- FIRMOWE USŁUGI BIUROWE. Nie 
musisz wynajmować biiura, zatrudniać sekretar
ki, księgowej, kadrowej itp. Zaoszczędź! Obniż 
swoje koszty. Poprowadzimy Twoją firmę. Wro
c ław , te l. 071/361-49-48, 071/783-48-54, 
0605/51-98-21 01032831

DIJZE
KREDYTY

tel. 071/788-40-84, 071/353-64-48

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
obserwacje - wideofilmowanie 
 tel. 0-606 422 987 0P012560

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 
procedurze uproszczonej, nawet do 100% warto
ści pojazdu. Bez zaświadczeń i zbębnych formal
ności. Już od 4,1% procent w  skali roku. Sprze
daż, kupno, zamiana, samochody osobowe, cię
żarowe, dostawcze i motocykle. Możliwość zosta
w ienia auta w  rozliczeniu. To co dla innych nie
możliwe dla nas wykonalne. AUTO-KOMIS „AU- 
TO-BIT” , Jelenia Góra, u l. Lubańska 18a, tel. 
075/764-79-50, 0607/15-30-04, 0600/21-55-74 
01030331

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY, bez poręczycie li, 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwoń! Błyskawicz
ne kredyty na 14 tygodni do 3.000 zł. „WISTA” , 
W roc ław , u l. O łb ińska  19, I p ię tro , te l. 
071/329-31-58 01030321

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do 
30.000 zi oraz profesjonalne doradztwo Finanso
we. Tel. 0606/33-26-92 01031661

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI, kre
dyty hipoteczne od 35.000 zł, pożyczki hipotecz-> 
ne od 60.000 zł. „MEGA” , Wrocław, ul. Jagielloń
czyka 7/1, tel. 071/322-16-61 80012211

Okazyjnie sprzedam  
dochodow ą m arkow ą firm ę 

TEKSTYLIA DLA HOTELI
w w w .s o n e x .p l

P o n a d  4 - 0 0  s t a ł y c h  o d b i o r c ó w  
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PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE JIKNA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław 079  CA OO
Grabiszyńska 55 Q  w f *  « r »  M

1111 ® 336 28 14

KREDYT ODNAWIALNY
bez poręczycieli, z limitem do 30.000 zł 
i ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy

Legnica - Lubin OP°12172 
tel. 0-607 073 323

ODZYSKIW ANIE
N A LEŻN O ŚC I

F IN A N SO W Y C H
Wrocław, tel. 372-10-27 

0-603 64 01 50
OP990384

OP012132

WBC RATY 

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
Potrzebujesz gotówki - przyjdź do nas!!! 

Zapewniamy kredyt bez poręczycieli, 
miłą, szybką i profesjonalną obsługę.

Legnica, ul. Witelona 6 
tel. 076/866-07-32,862-80-72 

Wałbrzych, ul. Gdańska 1 
tel. 074/842-93-83,842-63-52 

Wrocław, ul. Zielińskiego 39 
tel. 074/332-66-69,338-00-26 

Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/322 
tel. 068/327-20-11 w. 258 

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 9.00-17.00

W D C H T M flW

TR A N SP O R T
pojazdów i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69, 782 84 68

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 o só b . te l. 074/ 851-37-37 , 852-50-37  ^  

do 18 o só b , te l. 0601 52.50 37 1
do 29 o só b , do  49 o só b  I

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOOzł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
O 602 150 435

W YPO ŻYC ZA LN IA  
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH „ 

Wrocław, tel. 0607145113, |  
0607480 872 §

TRANSPORT 1 ,5 1
FIAT DUCATO M AXI

PRZEWÓZ OSÓB 8+1 
FAKTURY 

tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł 
i zabezp ieczen iem  w  p o stac i u bezp iecze
nia na życie  kred yto b io rcy  oraz  ubezp ie
czen ia  na życ ie . 0P012114

Tel. 0-605 855 835

_  • 0 P003734
O S C A  R  http://oscar.of.pl

W YPOŻYCZALNIA
S A M O C H O D Ó W

Legnica, ul Bodania 3tel 076/854-27-33, M O I 734270

BUTY - HURT 
DUŻY WYBÓR 
NISKIE CENY

Wrocław, ul. Gwiaździsta 59/61, pok. 32 
tel. 071/361-85-24 OPO12065

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagran ica  - KONCESJA 5

ład . do 6 ton - ok. 70 m 3 |
pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0«01 95 16 78

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści -.patrz strona 61 (rozkładowaJL 15.06.2001

http://www.sonex.pl
http://oscar.of.pl


POMOC
KREDYTOWA

•‘ KREDYTY dla pnedslęblorców 
(obrotowe I Inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki k r *  

dytu negocjujemy indywidualnie)

•r KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy)

071/341 -95-76
OP004929 0604-808-262

^Skup iw loll kolorouiycli^ 
i mokulolury opoucts 

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16', w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

V t e l .  071/78 55 907 >

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze §
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY =

tel .074/850-96-66, 0-502 520 487 “

ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTOWKOWY
do 10.000 zl bez poręczycieli. 0P012278

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i Pożyczki Hipoteczne

C a n t r u m  O b s łu g i  F in a n s o w a J  
C .H .  A R E N A ,  u l .  K o m a n d o r s k a  6 6  

w  o o d ł .  9 "  -  1 9 " .  t a l .  P 7 1 /7 B B  9 0  6 2

P R O D U C E N T

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH ERGOPAK c

ul. STARGARDZKA 3a § 
(boczna M etalow ców  25) i 

54-156 W ROCŁAW
tel. 0601 330 590 

|tel./fax. (071) 35 18 937|
w w w . e r g o p a k . c o m . p l

O  BIURO INFORMACJI MOTORYZACYJNEJ przyjmie 
przedstawicielstwo firm  motoryzacyjnych (produ
centów, dystrybutorów), w  celu inform acji i rekla
my oraz prezentacji w yrobów  motoryzacyjnych 
(akcesoria, części samochodowe, narzędzia), dla 
naszej sieci warsztatów, sklepów, serwisów, firm  
tra n s p o rto w y c h . „AUTO-M OTO SCORPION", 
50-966 W roc ław , sk r. p ocz to w a  2113, te l. 
0602/15-26-77 Ó2026431

O  BIURO RACHUNKOWE z uprawnieniami świadczy 
kompleksowe usług i księgowe. Wrocław, ul. Pur- 
kyniego 1, tel./fax 071/343-60-62 wewn. 284, tel. 
0502/50-39-09,0605/76-00-05 01033311

O  CENTRUM KREDYTOWE. Gotówkowy do 5.000 zł, 
bez poręczenia, 3 osoby • 670 z ł + rata. Hipotecz
ny • do 28 lat, do 100% wartości, bez wyceny nie
ruchom ości, 7.5% w  EUR. Zamieniamy kredyty 
złotówkowe na EUR. Zapraszamy do współpracy: 
developerów, spółdzielnie mieszkaniowe inwesto
rów  budowlanych, biura obrotu nieuchomościa- 
mi i in. osoby fizyczne i prawne, z terenu Dolne
go Śląska i Opola. Świdnica, tel. 074/851-35-46 
/fax, 0605/57-98-28 01031301

O  DAM KOSZTY d ob rze  i ta n io . B ożków , te l.
0608/60-54-61 02027141

O  DAM KOSZTY, FAKTURY VAT - szybko, tanio, so
lidnie., tel. 0501/64-00-82 81012971

KREDYT,. 4%:.”
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE 01,011510
OKNA I DOCIEPLENIA 

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/  355-78-21, 0501 55-10-85

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALNIA

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH^,

Wrocław ul. Szczytnicka 45/6 
071/ 322- 23 - 37 , 327- 70-83

/Pa n e k  Re n t  a O m /  076/ >46 OS 63,0502361981

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OP006129
Lubin ul. Paderewskiego 20/1 oraz itic jt paliw DEAl

NIEMIECKA NOWA ODZIEŻ DZIECIĘCA
Disney, Schumacher, Winnie The Pooh 

oraz Inna odzież opoio514  

ATRAKCYJNE CENY
B.P. "Olimp" sp. z o.o., ul. Wagonowa 10 (teren 

^ d t r a n ^ a f a w a g ^ e ^ 7 1 / 3 f l ! M ^ 0 ^ ^ 6 0 ^ ^ ^ 8

KREDYTY
BANKOWE, ODSETKI OD 4,2%

[ NA MIESZKANIA, DOMYI 
zakup, remont, budowa 
do 100%, do 25 lat 

| KREDYTY HIPOTECZNE 
pod zastaw domu, mieszkania 
powyżej 50.000 zł, do 20 lat 
zdolność kredytowa - wymagana 9 
Możliwość spłaty innego kredytu I

UIVPOZVCZflLNin 
NOWYCH SAMOCHODÓW 

DOSTAWCZYCH
i‘«nj n w ij^  od 185 zł za dobę V  g 

od 198 zł za dobę 

od 235 zł za dobę 

od 235 zł za dobę

od 280 zł za dobę 
Nissan Cabstar 3.0 Tdi, plandeka, 

_________ kabina sypialna

USŁUGI TRANSPORTOWE
26m 2700 kg od 300 zt za dobę i dowolnym samochodem z listy obok] 

to>B  ____  | nawiążemy sta łą  współpracę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

Wrocław, ul.Czekoladowa 64A 
Czynne: pon.-piat. 10.00-16.00 

T E L .(0 7 1 ) 3 3 3 -7 2 -5 7  
OP012406 0 -6 0 1 /6 9 4 -5 3 4

DŁUG z klauzulą wykonalności • 5.000 zł ♦ odsetki za 4 lata 
.- 500 zł. Lubań SI., tel. 075/721-36-11 

O  DO WYDZIERŻAWIENIA SAMOCHÓD POLONEZ 
TRUCK 2,5 m, inst. gazowa, opłata miesięczna 
1.Q00 zł, możliwość wynajęcia na krótszy okres 
(stawka dzienna 80 zł lub z kierowcą 150 zł), jed
norazowy transport w  granicach miasta • 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-69-13 02027771

O  DO WYNAJĘCIA FORD TRANSIT BUS 9-osobowy, 
nowy, z kierowcą lub bez, doba wynajmu • 150 zł, 
faktura VAT lub 70 groszy/km, inne propozycje. 
G łogów , te l. 076/834-70-06, 0601/39-67-01 
01027031

O  DO WYNAJĘCIA SAMOCHÓD VW LT 28 FURGON, 
1994 r., 2400 ccm, turbo D zielony, wym. skrzyni 
ład.: 3m (długość) x 1,8 m (szer.) x  1,4 m (wyso
kość) • 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
80014211

O  IMPORT - EKSPORTWWW.PROBIZZ.PNET.PL BIz- 
nes-promocje między krajami Europy Zachodniej 
dla polskich firm  przez internet i nasze przedsta
wicielstwo, wraz z obs ługą  prawną. Projektowa
nie stron intecpetowych w  językach obcych oraz 
w  j.  p o lsk im .., tel. 0601/74-80-07 01032511

KREDYT bez poręczycieli, do 30.000 zł, z ubezpieczeniem 
na życie. Wrocław, tel. 0603/60-46-66 
KREDYT GOTÓWKOWY do 3.000 zł, szybki, w ciągu 48

KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, Legnica i okolice. 
Legnica, tel. 0600/39-67-53
KREDYTY GOTÓWKOWE hipoteczne, poszukujemy rów
nież pośredników w udzielaniu kredytów, dobre zarobki. Le
gnica, tel. 076/854-40-81
KREDYTY SAMOCHODOWE, BUDOWLANE i na nierucho
mości, bez poręczycieli, bez zaświadczeń o dochodach. Lesz
no, tel. 0600/52-44-01
KUPIĘ KONCESJĘ nieekolegiczną, na Czechy. ., tel. 
0601/79-66-78
KUPIĘ TOWAR każdy, ze zlikwidowanego sklepu, hurtowni, 
w atrakcyjnej cenie. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 

O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z w ła ic ie la m i ośrodków  
wczasowych, hoteli itp. osobami rozpoczynający
m i pod ob n ą  d z ia ła ln o ś ć . W roc ław , te l.
0607/49 sjo fc  
«vvin<fU<>-ov va»v*l Vd I

O  NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z tartakami lub wydzier
żawię tartak, prowadzimy roboty ciesielskie. Wie
ruszów , te l. 062/784-34-77, 0604/34-34-77 
01032601

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z organizatorami obozów, wcza
sów, w zakresie obsługi transportowej, dysponującymi sa
mochodami dostawczymi. Kłodzko, tel. 074/867-84-59

MASZ P ROB L E M 
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam 400 ha gruntu w Kotli
nie Kłodzkiej, kl. V i VI, na hodowlę dzikiej zwierzyny i koni, 
do zalesienia, zapewniony zbyt mięsa za granicę, oczekuję 
poważnych propozycji. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-11 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo, po
siadam halę o pow. 2000 m2, waga 50 ton, utwardzony plac 
1000 m2. Trzebnica, tel. 071/312-75-71,0608/05-14-90 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą prowadzącą handel ob
woźny. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami zlecającymi wyjazdy 
transportowe, kraj-zagranica, 1 ,51,20 m3, odstępne. Wro
cław, tel. 0608/58-51-25
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z hurtownią budowlaną, handel 
materiałami budowlanymi, w dobrym punkcie, przy głównej 
trasie, 20 km od Wrocławia, posiadam duże obiekty. Wro
cław, tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą 
maszyny drogowe (równiarka, walec), do okresowego po-

łatw o dostępny

KREDYT
OPP12483 gotówkowy_______

BIELAW A. Wolności 109 
tel. C074D 83-399-83 
LEGNICA, Reymonta 18 
tel. (076) 85-25-805

godzin, bez poręczycieli i zgody współmałżonka, Wałbrzych 
i okolice. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86 
KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, z ubezpieczeniem 
kredytobiorcy, dyskretnie, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0603/94-95-42

O  KREDYTY gotówkowe do 20.000, samochodowe i 
mieszkaniowe. Krótkie terminy, uproszczone pro
cedury. W rocław , u l. W ięckow skiego  16, tel. 
071/342-54-57, 342-61-73, 0504/96-15-61
81013611

O  KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, po
wyżej z poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, 
w iek do 75 lat, dochód m inimalnie 250 zł, bezpłat
ne otwieranie kont osobistych i lokacyjnych. Wro
cław, Hotel Monopol, p. 416, tel. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01031751

KREDYTY bez poręczycieli do 3000 zł, niski próg zdolności 
kredytowej. Wrocław, tel. 071/788-78-35 
KREDYTY do 30.000 zł, bez żyrantów. Wrocław, tel. 
0608/01-48-43
O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. W rocław, tel. 

071/372-11-68 01033181

[

WYPOŻYCZALNIA BUS0W 
9-osobowych.
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 
SKUTECZNIE IW  TERMINIE

tel. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

prawiania drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08
O  NOWO URUCHAMIANA DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA 

ODZIEŻOWA w  centrum Wrocławia posiada wol
ne powierzchnie do wynajęcia, dla producentów 
odzieży, galanterii itp. Ilość miejsc ograniczona. 
W roc ław , te l. 071/359-46-41, 071/356-24-42 
80011451

ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Szczecin, tel. 0501/63-63-22

i W YPOŻYCZALNIA
l samochodów

osobowych i dostawczych 
Mercedes 207,208 

tel. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

ODSTĄPIĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w branży mo- 
toryzacyjnej, - 10.000 zi. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
ODSTĄPIĘ TOWAR po likwidacji sklepu (części do aut ja
pońskich)., tel. 0601/70-55-12 
POMOGĘ W ZAKUPIE SZKLARNI kompletna, z wyposa
żeniem, w Holandii. Sława, woj. zielonogórskie, tel. 
0602/46-55-60
POSIADAM GRUNT przy głównej trasie Wrocław - Poznań, 
na terenie Trzebnicy, przy nowo powstającej obwodnicy, ocze
kuję propozycji. Trzebnica, tel. 071/312-15-90 po godz. 18 
POSIADAM HALĘ 290 m2, poszukuję wspólnika z gotówką 
(AUTO SCHROTT) albo inne propozycje.., gm. Dzierżoniów, 
tel. 074/833-03-26
POSIADAM HALĘ 250 m2, wiatę 200 m2, sam. dostawczy, 
w małej miejscowości, zorganizuję punkt skupu, ziemniaków, 
warzyw. Kępno, tel. 062/781-55-47 wieczorem 
POSIADAM KONTENERY HANDLOWE, 2001 r. białe, do 
handlu obwoźnego, atest Sanepidu, na kwiaciarnie 
6.5x3.5x2.3 m, - 8.600 zł., tel. 0607/41-75-0.6 
POSIADAM LOKAL przy przystanku, nowo wyremontowa-

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zł

z ubezpieczeniem na źyde, bez poręczycieli 

tol. 0-501 233 035opoh963

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
0505CMCH, DOSTAWCZYCH I LAWET

TRANSPORT SAMOCHODÓW 

I TOWARÓW
WROCŁAW! 

el (071) M 8 05 46,0-605 93 06 69 1

minimum formalności, Wałbrzych i okolice. Wałbrzych, tel 
074/842-97-20 po godz. 11.0600/81 -08-86 "

O  WYPRZEDAŻ ŚWIEC ŻELOWYCH - ceny od 6 
zł/szt.; w  kieliszkach od szampana i w słoikach 
k w a dra to w ych . W roc ław , te l. 071/346-49-02 
02027681

WIERZYTELNOŚCI udokumentowane wyrokami z klauzulą 
wykonalności, za połowę wartości (50 tys. zł). Żagań, tel. 
068/478-29-40,068/477-56-63,0602/19-79-03 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m, o szerokości 5,5 m i grubości 6-8 cm, mile widziana 
metoda gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU 32.000 zł, wyrok sądu, bez 
wstępnych pobrań i zaliczek. Jelenia Góra, tel. 0603/83-75-08 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU za 70% wartości. Łagiewni
ki, tel. 071/393-94-28

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie 
ogłoszenia płatne. Cena -1 2  zł z VAT. Maksymalna 
długość ogłoszenia - 240 znaków maszynowych. Re
dakcja ,Auto Giełdy’

O  NADMUCHOWE OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 
domów, mieszkań, biur, sklepów, obiektów wiel- 
kokubatorowych. Wrocław, te l. 071/317-14-53, 
0603/46-45-80 01031781

O  POLEROWANIE METALI KOLOROWYCH. Odola
nów, tel. 0605/41-34-51 01033521

ny, 2 linie telefoniczne * internet, samochód osobowy i busa, 
oczekuję propozycji.., tel. 0503/79-34-44,0600/61-03-58 
POSIADAM LOKAL 30 m2, podejmę się małej produkcji lub 
inne propozycje. Chwaliszów, tel. 074/845-20-39 
POSIADAM LOKAL pow. 50 m2, busa, auto osobowe, przyj
mę przedstawicielstwo okien, paneli, części samochodowych
lub inne propozycje. Głogów, is !. 075/833-22-15,
0609/52-30-72'
POSIADAM LOKAL w willi, .pow. 30 m2, biuro, telefax, sa
mochód, zarejestrowaną działalność gospodarczą, nawiążę 
współpracę, wejdę w spółkę lub inne propozycje. Wrocław, 
tel. 071/373-05-96,0601/26-54-38 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi oraz grunty pod zabudowę 
mieszkalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Cze- 
szów), włączone do światowej sieci ochrony jezior .Living-La- 
kes" • oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
POSIADAM WARSZTAT SAMOCHODOWY 70 m2, po
mieszczenia biurowo-magazynowe, samochód dostawczy, 
podejmę współpracę w branży samochodowej, inne propo
zycje. Wrocław, tel. 0502/53-17-39 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE części zamienne do 
samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego wraz z 
wyposażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
POSZUKUJEMY PARTNERÓW do budowy sieci nowego 
network marketingu. Wrocław, tel. 0606/87-03-66 

O  POSZUKUJĘ HURTOWYCH ODBIORCÓW metali 
kolorowych, puszek. Kobierzyce, ul. Mokra 3, tel. 
0601/57-31-10 01030991

POSZUKUJĘ OSÓB do współpracy, chcących zarobić 3.000 
zł/mies., wymagany samochód i telefon. Bolesławiec, tel. 
0501/62-40-45
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką min. 100.000 zł. do 
prowadzenia b. dochodowej działalności. Legnica, tel. 
0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW ogrodowych wyrobów z 
drewna. Holandia, tel. 0031/618-58-29-70 
POSZUKUJĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH dam 
przedstawicielstwo, branża papiernicza, okolice Legnicy, 
Wałbrzycha, Kłodzka. Strzelin, tel. 0606/98-30-85 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA dochodowa hurtownia spożyw
cza. Jelenia Góra, tel. 075/752-62-64 do godz. 14, 
0607/34-29-68
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z gotówką, do prestiżowego i 
ciekawego biznesu. Wrocław, tel. 0501/84-03-74 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA (wspólniczki), do produkcji lot
niczej. Wrocław, tel. 0608/74-68-16 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do lombardu. Wrocław, tel. 
071/341-76-30,0607/83-66-24 

O  POSZUKUJĘ CHĘTNYCH do prowadzenia pośred
nictwa finansowego • kredyty, leasing, ubezpie
czenia. Wskazana licencja PUN-u. Rejon Wałbrzy
cha, Legnicy. Bardzo dobre warunki finansowe. 
In fo rm a c ja :, te l. 076/870-62-78 po godz. 17, 
0605/76-36-37,0607/81-69-27 01032941

POSZUKUJĘ FIRMY z dużą nadpłatą podatku VAT. Wro
cław, tel. 0603/10-87-30
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 30.000 zł, warunki spła
ty i zabezpieczenia do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
0608/29-21-01
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/23-71-10
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO salon firmowy IDEA. 
oczekuję propozycji. Milicz, tel. 0606/25-68-44 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni 
materiałów budowlanyc!. tartak, producenta wyposażenia 
ogrodowego, baseny, meble, kamień, centrum budownictwa. 
Nysa, tel. 0604/44-54-73
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub nawiążę współpra
cę, posiadam lokal 130 m2, duży parking, śamochód dostaw
czy, zarejestrowaną działalność gosp. Oława, tel. 
071/313-01-02
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni 
związanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, 
posiadam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO FIRMY posiadam po
wierzchnie magazynowe w Trzebnicy, 2 bramy, teren utwar
dzony około 200 m2. Trzebnica, tel. 071/312-15-90 po 
godz. 18
PRZYJMĘ W KOMIS lub podejmę się pośrednictwa sprze
daży tarcicy. Grodków, tel. 077/415-59-88 
PRZYSTĄPIĘ DO SPÓŁKI w celu sprowadzania cytrusów. 
Wrocław, tel. 071/351-87-13,0607/24-37-66 
O  SPÓŁKA Z O.O. bez obciążeń, działalność zawie

szona od 3 la t, cena do  uzgodn ien ia . ., te l. 
076/856-52-27,0602/10-56-48 84018431

SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-21-05
SPRZEDAM KOSZTY. Szczecin, tel, 0604/55-71-33 
O SPRZEDAM PRODUKCJĘ CIASTKARSKĄ w Świd

nicy., tel. 0607/65-98-86 01033571
O  SUPERKREDYT bez poręczycieli i analizy rodzi

ny. Wrocław, tel. 071/343-44-67, 0502/41-11-60 
01030691

UDZIELĘ KREDYTU odnawialnego, w postaci karty kredy
towej, połączony z ubezpieczeniem na życie, limit kredytu 
do 30.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/12-96-20 
UDZIELĘ KREDYTU gotówkowego, do 3.000 zł. w 48 godz..

Nowoczesne systemy : 
grzewcze i sanitarne i 

w domkach jednorodzinnych'
sprzedaż - montaż - serwis 

tel. 071/793-56-18, 0-605 277 348

LAKIERNIA PROSZKOWA
DUŻE ELEMENTY do 2,5 m 
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
_________tel. 071/372-55-78 0P012471

TO P SECRET
BIURO DETEKTYWISTYCZNE
- wywiady i ustalenia,
- poszukiwanie osób, t
- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
- działania na rzecz firm 
ubezpieczeniowych

- inne niekonwencjonalne usługi.
Tel. 071/338-16-30, 0605/258-260

,_________________________ • O P 0 12324

STUDNIE.,.,
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

Kowalstwo
"PILAR": ogrodzenia, bramy, kraty 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa). 3 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE § 
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 “

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
tel./fax (071) 35-35-948

OP010626 wJ 0 7 1 J J 5 i 3 0 ; 3 1 ^

CYNKOWANIE
Czernienie o™11*42 

Elektropolerowanie ST-KW 
T e l.  0 7 4 /8 5 8  5 4  2 9 ,  0 6 0 9  1 7  0 3  1 4

O  RENOWACJA MEBLI - so lidnie , konkurencyjne 
ceny, własny transport. Strzelin, tel. 0602/57-24-04 
80011241

U S Ł U G I M O T O R Y Z A C Y JN E

O  CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA., te l.
0501/01-17-80 01033381

O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 
sztucznych, naprawa wszystkich p lastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderza
ków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolek
torów, pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02027381

O  AUTOCZYSZCZENIE • solidnie i tanio, sprzęt fir
my Karcher, pranie tapicerki kompleksowo, szy
kowanie do sprzedaży. Wrocław, ul. Wysockiego 
35, tel. 071/328-04-93,071/348-66-26,0607/66-05-04 
02027211

USŁUGI MOTORYZACYJNE POMOC DROGOWA 24h 
MECHANIKA • BLACHARSTWO • LAKIERNICTWO

N A P R A W IA M Y  SEATA
Zapewniam y części (nowe i używane) do 

każdej marki samochodu (osobowe - bus). 
Wrocław, ul. Samotworska 12, tel. 071/349-18-41,0501460-970
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O  KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHARSKO-LAKIER- 
NICZE, przygotowanie auta do przeglądu, usługi 
e kspresow e . -W ro c ław  W o jszyce , - te l.  
071/364-47-87,0502/&-17-39 02027571

U S Ł U G I S P R ZĘ TO W O - 
_______ T R A N S P O R T O W E _______

O  „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKO
WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała
dunek g ra tis . W roc ław , te l. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 02026571 

O  „ADAMS” • TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windam i samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81012671

TRANSPORT CIĘŻAROWY
11 i 2 3  P A L E T Y  

PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ

tel. 0-502 376-386; 071/310-64-33

O  „EURO-TRANS" TRANSPORT busy Ford Transit, 
ład. 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, faktury 
VAT, konkurencyjne ceny, możliwość stałej współ
pracy, ekspres . W roc ław , te l. 071/354-46-22, 
0606/44-72-55 01033581

O  A  TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w  zakresie 
przewozu 8 osób *  kierowca, kraj i zagranica, 
przewóz towaru (do 1 1 + przyczepka), faktury VAT, 
u s łiiy *  wykonujemy szybko, tanio, solidnie i pro
fesjonalnie. Mile widziana stała współpraca. Oła
wa, tel. 071/302-81-84, 0607/18-86-05 02027901

O  A.B.A. Bus VW T4 • transport 9 osób lub towaru 
do 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, całodo
bowo. Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachun
ki. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02021631 

O  AUTOTRANSPORT • Lublin III, kontener 3,5 x 2,0 
x  2,0 m, ład. 1 ,51, przyczepka 1 ,51, wozimy konie, 
towar, meble (przeprowadzki), szybko, tanio, so
lidnie, faktura VAT, możliwość stałej współpracy, 
dzwoń całą dobę. Kobierzyce, tel. 071/311-16-37 
całą dobę 01033931 

O  DO WYNAJĘCIA AVIA A 3 1 ,1987 r. kontener, ład.
3 ,1 1 oraz Polonez Truck o  ład. 600 kg, cena 1.200 
zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/317-76-52 02027701 

O  KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, wywrotki, 
ła d . 6-12 to n . W roc ław , te l. 071/787-44-17, 
0601/85-26-60 02025451

Ó  PRZEWÓZ OSÓB (8+1) lub towaru (do 900 kg) • 
dyspozycyjny kierowca z Fordem Transitem ocze
ku je  p ro po zyc ji. W rocław , te l. 071/392-61-26, 
0604/25-95-77 02027521

O  PRZEWÓZ PIASKU, ŻW IRU, wywóz ziemi, gruzu, 
śm ieci, n ieczystości pobudowlanych, przewóz 
piasku (tańszego), przywóz ziemi ogrodowej. Roz
b iórki starych budynków i inne. Wykopy pod bu
dynki, szamba. Załadunek ręczny lub mechanicz
ny. Posiadam koparkoładowarkę Ostrówek i Fa- 
dromę oraz sam ochody skrzyniowe, wyw rotki, 
ład. od 6 do 12 ton.. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94 81013101

O  ROBOTY ZIEMNE : wykopy pod budynki i domki 
jednorodzinne, rozb iórki starych budynków, ni
welacje terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, 
ziemi urodzajnej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ła
dowarki, koparki, Kamazy wywrotki. Wrocław, tel. 
0502/58-46-83,0606/42-87-63 01031541

^Krajowy i  zagraniczny, 
r ó ż n e  t o w a r y .  

9 P o ł & m n o ś ć  2 7 m 1
; *.prz.yc z. ep,ą.\ 2 5 mz

OP006748
mśclaaanle samochodów 

l a w e t a  I s k r z y n i a

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18m, 45zł/godz. o™ 1938 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787

( IS Ł IIIpI  t r a n s p o r t o w e
MITSUBISHI - 3 t 24 rr>3, plandeka o 
MITSUBISHI - 2,7 t 27 m3. plandeka 2 
MITSUBISHI - 2,5 t 28 m3. plandeka ®
+ PFRZYCZEPA 1 t 27 m3________  «
LT-35 - 1,51 I Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49, 0604 311 902

TRANSPORT CIĘŻAROWY 
24 t  + HDS 2,5 t  

• materiały budowlane 
• maszyny • baraki budowlane

t e l .  0 6 0 1 /7 2 -2 9 -4 1

U S Ł U G I T R A N S P O R TO W E  
IVECO DAILY szt 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5  IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka
§  Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia
gj tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

KOSZOUIY 2 2  m
[CENY PROMOCYJNE]
[tel. 071/391-95-41, 0-606 187 6011

O  ROBOTY ZIEMNE. Koparkoładowarki (wykopy, ni- 
- welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi 

gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02026771

O  SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 1995/96 r. ład. 3-3.5 
europalet, kubatura 33 m3, wym.-5.5x2.25x2.65 m, 
możliwy przewóz samochodów osobowych, ho
lowanie, przeprowadzki. Całodobowo, faktu ry  
VAT. Wrocław, tel. 071/787-38-09, 0607/47-72-40 
01032531

O  STAR 1142, oplandekowany, skrzynia dług. 5.30 
m, szer. 2.30 m, ład. 6.5 tony, transport - tanio. 
W roc ław , te l. 071/353-16-22, 0502/85-23-94 
02027231

O  TANI TRANSPORT TOWAROWY w  kierunku War
szawy, samochody o ładowności od 1.5 • 30 ton. 
W roc ław , te l. 071/788-89-47, 0502/45-12-47 
81013201

O  TRANSPORT • Mercedes 207 D, 1.5 E, podwyższo
ny, cena od 70 gr/km, faktury VAT, również wyjaz
dy z p rzyczepą . Nawiążę w s p ó łp racę ., te l. 
071/313-83-99,0601/97-48-27 02027281

O  TRANSPORT samochodem ciężarowym STAR 
200, plandeka, ład. 6 ton, teren całego kraju, moż
liw ość . s ta łs j współpracy, tan ie . W rocłsw ts!. 
0604/33-69-62 01029841

O  TRANSPORT • BUS ład. 2 tony, trasy krajowe i za
g raniczne, tan io . W rocław, te l. 0604/58-72-31 
02026171

O  TRANSPORT - RENAULT TRAFIĆ 4-letni, ład. 1 1 + 
przyczepa, wym. 5 x  2 x  2.2 m - od 0.75 zł/km, 
nawiążę stałą współpracę, możliwość umieszcze
n ia rek lam y na sam ochodzie . W roc ław , te l. 
071/339-90-16,0503/83-75-63 81013231

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy + przyczepa, 
kraj i zagranica, przeprowadzki całodobowo, na
wiążę stałą współpracę z firmami kurierskim i, fak
tu ry  VAT • tan io !. Wrocław, te l. 071/789-67-95, 
0601/89-28-71 81013061

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawia
nie kontenerów na place budów, wywóz odpadów, 
gruzu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wro
cław, tel. 071/368-17-62,0601/79-25-59 01029831 

O  TRANSPORT • MERCEDES SPRINTER MAXI ład. 
1 ,5 1, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, 
kontener, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konku
rencyjne, faktura VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311

O  TRANSPORT - USŁUGI • PRZEPROWADZKI! Sa
mochód Daf, b. przestrzenny, kubatura 49 m3, 
dług. skrzyni 720 cm, wys. 280 cm, szer. 245 cm, 
winda o udźwigu 1500 kg, możliwość załadunku 
17 europale t z towarem . Przeprowadzki b iur, 
mieszkań, przewóz ładunków  przestrzennych. 
Możliwość stałej współpracy, tel. 0604/66-44-17 
01031651

O  TRANSPORT, PRZEPROWADZKI przewóz osób, 
Fiat Ducato Maxi, 1,80 x  1,80 x  3,35 m, przyczepa
5,0 x 2,20 x 2,0 m, ceny: towar od 80 gr/km, osoby 
od 50 gr/km, przeprowadzki na terenie Wrocławia 
od 60 z ł. W roc ław , te l. 071/367-92-14, 
0607/09-38-10 81012651

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Mercedes 410, ład. 2.5 
tony, dyspozycy jność 24 godz. na dobę., te l. 
0609/20-08-46 01033131

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • Mercedes bus, ład. 1.5 
tony, szybko, tan io  i solidnie. Możliwość stałej 
współpracy, 6 lat doświadczenia. Faktury VAT i 
rachunki - dam koszty. Wrocław, tel. 071/785-07-94, 
0601/53-58-28 01032841

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • Peugeot Boxer, Fiat 
Ducato, ład. 1.5 tony, cena 0.80 zł/km, faktury VAT. 
Podejmę stałą współpracę. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/48-98-17, 0604/34-33-80 01031341

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, podstawianie konte
nera, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku, żwiru (wywrotka). Wrocław, tel. 
0601/71-61-18,071/327-60-46 02026991

O  WYNAJMĘ DŹWIG HYDRAULICZNY 6 ton, na pod- 
w oziu  S tara 200 - 70 z ł/godz.; O strówek • 38 
zł/godz.; Star wywrotka z HDS • 38 zł/godz. Wro
cław, tel. 071/372-00-63,0501/34-24-28 01032701

U S Ł U G I B U D O W LA N O - 
_________ M O N TA ŻO W E _________

O  „ALEX”  • WYKOŃCZENIA, REMONTY komplekso
wo, w  zakresie: regipsy, glazura, gładzie, panele, 
malowanie, stolarka, dachy, docieplenia, hydrau
lika, elektryka, solidnie i fachowo, w  dobrej ce
nie. Wrocław, tel. 071/342-72-21 81013421 

O  „SEMBUD” • WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 
budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
„pod klucz” , prace ogólnobudowlane, wykończe
n ia  w n ę trz . T an io , s o lid n ie . W roc ław , te l. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01033301

O  A-1 BALUSTRADY, ogrodzenia, bramy, kraty • ta
n io  i s o lid n ie . S pa w a ln ic tw o . W roc ław , te l. 
071/322-80-95,071/322-61-60 02027751

O  ADAPTACJE STRYCHÓW, su fity  podwieszane, 
ścianki działowe, gipsogładzie, malowanie.., tel. 
071/781-86-95,0502/44-16-97 80015001

O  ATRAKCYJNE CENY I TERMINY! Zakład ogólno
budowlany „PABOD”  Czernica, wykonuje docie
plenia, elewacje, gładzie, regipsy, domy od A  do 
Z, wystawiamy faktury VAT, posiadamy również 
własne materiały, transport, możliwość kredyto-

ROBOTY ZIEMNE |
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi %

dowóz kruszywa, piasku c 
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311 -40-94,0-602 68 32 49

T Y N K I GIPSOWE; 
AGREGATEM |

PBHiU „ROBKON" ROBERT KONIECZNY  
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

OSUSZANIE BUDYNKÓW
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTAUCZNEJ 
tel./fax 076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 

 w w w .osuszaniedom ow .hg.pl 0P005795

w a n ia !., te l. 071/318-01-55, 0601/75-47-71 
02027691

O  BLACHARSTWO BUDOWLANE na warsztacie, we 
Wrocławiu przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 
(w podwórzu). Obróbki blacharskie dorabiane na 
wymiar, np. parapety, ogniomury, pasy nadrynno- 
we, rynny, rury spustowe itp. Stała współpraca z 
firmami budowlanymi. Materiały własne lub po
wierzone. Tel. 0501/16-82-62 01031591

O  BRUKARSTWO: drogi dojazdowe, chodniki, pod
jazdy, parkingi, odwodnienia liniowe, ogrodzenia. 
W roc ław , te l. 071/317-85-94, 0601/49-33-55 
80012221

USŁUGI 0G0LN0BUD0WLANE 
tynki, gładzie 

płyty gipsowo-kartonowe 
panele, płytki

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
t e l .  0 - 5 0 1  4 3 4  8 8 7  
t e l .  0 7 1 / 3 6 0 - 8 7 - 2 7

O  BUDOWA DOMÓW, REMONTY • tanio!. Wrocław, 
tel. 071/362-28-09, 0602/84-22-70, 0606/76-14-49 

. 02026921

O  BUDOWA I REMONTY DACHÓW, ocieplanie bu
dynków, tynki strukturalne oraz wszelkie inne pra
ce remontowo-budowlane, własne rusztowania 
elewacyjne. Solidne i niedrogie wykonawsto. Jaź
w ina  98, te l. 071/393-80-29, 0602/55-38-71 
01029861

O  DACHY. Wykonujemy pokrycia z dachówki, bla
chy, drobne remonty obróbek blacharskich, ry
nien, montaż okien połaciowych i podbitek. Wro
cław, tel. 071/368-18-37,0600/27-82-15 02027511

O  DEKARSKO - BUDOWLANA FIRMA WYKONA: 
ociepl, zewn., dociepl. wewn., regipsy, sufity pod
wieszane, malowanie, panele zewn. i wewn., wy
konujemy wszystkie pokrycia dachowe, blachar-

TYNKI GIPSOWE MASZYNOWO
solidnie, referencje
TANIO C1P012512 

O p o le ,  0 -6 0 5  7 2 2  0 9 5  
W ro c ła w . 0 -5 0 3  8 6 2  8 5 0

Dachy, docieplenia dachów płaskich, § 
papa termozgrzewalna, I  

obróbki blacharskie, nowe technologie. 
Tanio i solidnie

ZBUDAWBUP Świdnica tel. 0-503 016784

ka, wykonujemy prace awaryjne, podejmę podwy- 
konawstwo lub współpracę z hurtownią na prace 
dekarskie. Wrocław, tel. 0608/40-09-71 02026421 

O  DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, tynki szlachetne • ta
n io, p ro fes jona ln ie , w łasne rusztow anie ., tel. 
0604/67-05-03,071/316-12-94 02027061

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynk i s truktura lne, 
akrylowe, mineralne, własne rusztowania, solid
nie i tanio, faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
81013191

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, tynki' strukturalne, 
w yko ńcze n ia  w n ę trz ., te l. 0601/56-67-55 
02027541

(W Y R O B Y  Z  K A M IE N IA !
"TROGMA"

♦ parapety ♦ schody ♦
♦ blaty ♦

według indywidualnych zamówień

Bielany Wrocławski*, ul. Irysowa 3 
tel./fax. 071/311-06-96, 0-609 513 999

STUDNIE i 
WIERCONE 1

tel. 071/351 -25-24.0-501485157

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
Dobór, montaż, serwis pomp.

Przyłącza do budynków, 

tel. 071/357-62-51,0-605 208 567
OPO12209

DOCIEPLANIE
-STYROPIANEM
-WEŁNA MINERALNA 
-TERMOPIANEM 
-TYNKI STRUKTURALNI

O  EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip
sowe. Świdnica, te l. 074/851-32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O  FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA na wykończe
nia wnętrz (kafle, technologie regipsowe, panele 
ścienne i podłogowe), specjalizacja - łazienki, 
adaptacje poddaszy. Przy w iększych zleceniach 
negocjacja cen. Zniżki na materiał budowlany w 
hurtowni. Wrocław, tel. 071/341-34-14 po godz. 16 
02027361

O  FIRMA „HYDRO-GAZ”  wykonuje usługi budowla- 
no-montażowe instalacji c.o., inst. gazowych, inst. 
hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych, montaż 
pieców c.o., projekty, dozór, odbiory, gwarancja, 
remonty ogó lnoljydow lane., tel. 071/781-79-51, 
071/781-79-41 02027671

O  FIRMA WITRATEL podejmie się każdego remontu 
kompleksowego, wykończenia wnętrz, solidność 
gwarantowana, wykonywane obiekty we Wrocła
wiu: Studio Projektów Wnętrz, róg ul. Stawowej i 
Kościuszki oraz prywatna klinika stomatologicz
na „Llve-Dent” , przy ul. Inowrocławskiej oraz wie
le in nych .., tel. 0502/30-01-13 01033901

O  FIRMA „SOLBRUK” - wykonujemy solidnie usłu
gi brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) 
oraz budowlane (glazura, wykończenia łazienek, 
k u c h n i) itp . W roc ław , te l. 071/341-91-58, 
0601/77-82-87 01026591

O FSRrnA „TO.M-BUD” • docieplenia. tynki szlachet
ne, montaż okien i drzwi, glazura, malowanie, re
gipsy, malowanie elewacji, gładzie i inne prace wy
kończeniowe, tanio, fachowo i na czas!!!. Wro
cław, tel. 0608/6244-85 81013281 

O  FIRMA BUDOWLANA wykona agregatem tynki gip
sowe. Trzebnica, tel. 0609/42-01-62 02027651

O  INSTALACJE CO, woda, kanalizacja, sanitariaty • 
montaż, naprawa, przeróbki., tel. 0605/40-60-76 
02027131

O  INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprże- 
daż i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, 
ogrzewania podłogowego i kom inków z płasz
czem wodnym do inst. CO (tylko 7% VAT). Facho
we doradztwo, konkurencyjne ceny i rabaty. Wro
cław, tel. 071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301 

O  PROFESJONALNE UKŁADANIE PARKIETÓW, pa
neli podłogowych, deski barlineckiej, wykładzin 
dywanowych PCV. Naprawy parkietów i paneli. 
Tanio, szybko i solidnie. Możliwość negocjacji 
cen!. Wrocław, tel. 071/787-84-19, 0607/82-32-72 
02027331

O  STUDNIE • wiercenia na działkach budowlanych, 
ogrodniczych i rekreacyjnych, montaż pomp, wy
konywanie instalacji, bezpłatne doradztwo. Wro
cław , te l. 071/357-38-18, 071/782-68-19, 
0607/62-80-58 01030881

O  TRAK PRZEWOŹNY • przecieranie drewna u klien
ta , w iężby dachow e, bale , d esk i itp .,  te l. 
076/858-46-99 03003491

O  TYNKI tradycyjne agregatem, docieplenia budyn
ków, tynki strukturalne, renowacja elewacji. Ta
nie materiały, profesjonalizm, czystość wykona
nych us ług . N iskie  ceny., te l. 071/311-22-20, 
0502/33-49-83 01033041

O  TYNKI GIPSOWE gładkie, tynki zewnętrzne agre
gatem, elewacje, zabudowa poddaszy, regipsy. 
W roc ław , te l. 071/317-36-13, 0603/25-39-22 
01033341

O  UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, RENOWACJA PAR
KIETÓW, układanie wykładzin dywanowych, PCV 
i paneli podłogowych. Wrocław, tel. 071/312-05-91, 
0608/25-06-63 82001331

O  USŁUGI BUDOWLANE - docieplanie budynków - 
25 zł/m2, instalacje elektryczne, c.o., woda, kana
lizacja, wykończenia wnętrz, remonty, pokrycia 
dachowe, najniższe ceny, podejmę współpracę 
jako podwykonawca. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
03003481

O  WYKONYWANIE INSTALACJI CO, wodno-kanali- 
zacyjnej, kotłowni • tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01033291

O  ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH poleca usłu
gi we wszystkich nowych technologiach na tere
nie Wrocławia i okolicy, niskie ceny, wysoka ja 
kość. Wrocław, tel. 071/345-43-79, 0502/66-26-13 
01033391

O  ZAREMBA - posadzki, podłoża betonowe - maszy
nowo. Świdnica, tel. 074/858-07-94,074/853-75-96, 
0603/78-94-49 80012011

M ASZYNY  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND DWM 401 stan do
bry, - 2.400 zł. Kamienieć Wrocławski, tel. 071/318-54-31, 
0604/99-83-91
AGREGATCHŁODNICZY ZEFIR 540 firmy Carrier, do busa, 
roczny, kompl., ze sprężarką, technicznie sprawny, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/93-47-65 
AGREGAT DO PRANIA DYWANÓW, 1995 r. i tapicerki, pro- 
fesjonalny, stan b. dobry - 550 zł lub zamienię na nagrzewni
cę gazową, lub kosiarkę spalinową. Iłowa, tel. 068/377-41-85, 
0603/62-46-94
AGREGAT GAŚNICZY śniegowy, • 300 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0602/67-93-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 36 kW. stan idealny, silnik 
SW-400, z ładowarki Ł-200, przebieg 18 mtg, na przycze
pie, - 10.000 zł. Kłódzko, tel. 074/868-99-12 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik 
spalinowy 6-cylindrowy Leyland, prądnica prod. niemieckiej 
oraz szafa sterownicza. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, automat bezobsłu- 
gowy, 38 kVA, na gwarancji 3 lata - od 8.000 zł. Opole, tel. 
077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220V. 2 kW, stan b. dobry, - 
650 zł. Piotrkowice, gm. Prusice, tel. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 38 KVA, silnik 4-cylindrowy 
IFA, stacjonarny, sprowadzony z; tyiemiec, mało używany, -
5.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
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 2 kW. 2 x 220 V, cichy, prze
znaczony na działki, kempingi, fabrycznie nowy, - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 900 W, 1 x 220 V, cichy, prze
znaczony na działki, kempingi, fabrycznie nowy, • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 16 kW, silnik diesel 2-cylin- 
drowy, -1.600 zł + VAT. Zdzieszowice, tel. 077/484-57-35 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 2000 r. 2x220 V. 17 atm., 
nowy, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-12-70 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY stacjonarny, 3-tłokowy, mało 
używany, - 3.600 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER100 śrubowy, na pod
woziu kołowym, z hamulcami Mobilar-75, silnik 4-cylindrowy 
diesel, wydajność 10 m3/min;, możliwość podłączenia 5 urzą
dzeń równocześnie, mało używany, - 23.000 zl: Wrocław, 
tel. 0603/93-78-82
AGREGAT SPRĘŻARKOWY SC-50S, 1993 r., diesel prze
bieg 632 mtg, silnik Andoria 4-cylindrowy, ciśnienie maks.
7,5 atm, zużycie paliwa 8 l/mig, stan dobry, pełna dokumen
tacja, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/842-18-18,841-52-47 

O  AGREGATY CHŁODNICZE od 1.800 do 2.200 zł; 
parowniki, chłodnice do komór chłodniczych od 
600 do 1.800 zł, regał chłodniczy szer. 85 cm, pa
telnia gastronomiczna, duża, 380 V; regulator tem
peratury • 800 zł. Zebrzydowa, tel. 075/732-13-96, 
0605/07-70-38 01029931

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE różne, używane, gwaran
cja, od 8.000 zł do 25.000 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-74-45,0602/74-74-08 
AUTOMAT DO LODÓW włoski, nowy, - 42.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-99-56
AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ 3D 692,1985 r., - 7.000 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57
AUTOMAT DO PRODUKCJI POPCORNU nowy, zasil. 12V
+ gaz, - 1.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,
u6G1/o5-42-55
AUTOMAT SPAWALNICZY OPOLE 400 A. - 2.300 zł. Po
gorzela, tel. 065/573-42-50
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63 - 4.000 zł (możliwość za
miany), tokarka rewolwerowa Konsomolec - 3.000 zł (możli
wość zamiany). Wrocław, tel. 071/346^-23-73 
AUTOTRANSFORMATORY płynna reg. napięcia 0-250 V 
lub 0380 V, różnej mocy - od 100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
BRUZDOWNICA BOSCH do wykonywania bruzd w ścianach 
pod kable, rury, sprzęt profesjonalny, w komplecie kufer 
metalowy, stan idealny - 610 zł, (cena nowej 1.700 zł). Gło
gów, tel. 076/835-69-37,0605/43-32-91,076/833-48-00

CENTRUM WYNAJMU 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

• zagęszczarki gruntu • 
• minikoparki • pomoc drogowa •
USŁUG I - W YNAJEM  

Wrocław, ul. Strachocińska 198 
teljfax 071 /346-66-15,0-604 436 873

BUTLA ACETYLENOWA i tlenowa (pełne), węże, palniki, 
reduktory, komplet, - 550 zł. Środa Śląska, tel. 0607/73-02-18 
BUTLA ACETYLENOWA, TLENOWA do spawania w osło
nie -100 zł/szt. Wrocław, tel. 330-02-34,0606/95-38-77 
BUTLA C02 duża, pompa wtryskowa do Lejlanda. Głuszy
ca, tel. 0606/95-10-15
BUTLA DO MIGOMATU Co2, wys. 130 cm, -100  zł. Wał
brzych, tel. 074/847-66-56
BUTLA GAZOWA tlenowa, acetylenowa, na gaz propan-bu
tan, 33 kg + osprzęt (węże, palniki), od 150 zł. Wrocław, tel. 
071/317-11-91
BUTLA TLENOWA pełna, z reduktorem - 200 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0608/76-59-17
BUTLA TLENOWA + acetylenowa, palniki, przewody, - 2.200 
zł. Lubań, tel. 075/722-21-62 po godz. 20 
BUTLA TLENOWA legalizacja do 12.2001 r„  pełna -180 zł. 
reduktor tlenowy, nowy -140 zł, reduktor acetylenowy, nowy 
- 80 zł, kompl. palników do cięcia i spawania gazowego, w 
skrzynce, nowe • 380 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 
godz.20
BUTLA TLENOWA pełna, z reduktorem, -160 zł. Wojsław,
woj. opolskie, tel. 0603/36-51-55
BUTLA TLENOWA spawalnicza, -1 5 0  zł. Wrocław, tel.
351-83-33
BUTLA TLENOWA oraz acetylenowa, pełne, - 380 zł. M. 
Werner, 67-407 Zamysłów 21, gm. Szlichtyngowa 
BUTLE DO MIGOMATU C02, argon, argomix, legalizacja - 
od 100 do 200 zl. Oleśnica, tel. 071/314-20-26 
BUTLE TLENOWE pełne, reduktor, palniki, 2 szt, - 350 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-98-54,074/844-05-91 wieczorem 
CHŁODNIA 2,5 x 2,2 x 2,6 m, agregat Copeland (-25 stopni 
C), - 700 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-81,0603/98-34-50 
CHŁODNIA KONTENEROWA 20-stopowa, wym. 6.2 x 2.44 
x 2.65 m, agregat LKE (Daikin), IND 8 CD, 1983 r., 380 V, 
-18/38 st, - 18.000 zł + VAT. Leszno, tel. 065/529-50^09, 
0602/83-31-31
CHŁODNIA PRZEMYSŁOWA 840x720x100 mm, cena - 300 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
CYKLINIARKA 220 V, 2.2 kW, stan b. dobry, nie wymaga 
żadnych napraw, - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/854-72:28, 
0603/31-44-54
CYKLINIARKA prod. polskiej, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/82-72-75
CYKLINIARKA 1-fazowa, 1.5 kW, po kapitalnym remoncie, 
-1.500 zł. Wrocław, tel. 351-87-42,0602/19-53-58 
CZOPIARKA VERTONGEN, 1988 r. do produkcji okien i 
drzwi, elektroniczne ustawianie, - 20.000 zł. Oława, tel. 
0600/32-67-84
CZOPIARKA OBWIEDNIOWA HELMA, -11.000 zl. Opató
wek. tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
DESTYLARKA DO WODY 3-fazowa, • 300 zł. Gościeszowi- 
ce. tel. 068/378-14-69
DIODY PROSTOWNICZE 200 A, z radiatorami - 25 zł. Wro
cław. tel. 0606/73-75-45
DŁUTARKA ŁAŃCUCHOWA CIMA, 1990 r., - 4.000 zł. Oła
wa. tel. 0600/32-67-84
DŁUTOWNICA DO KÓŁ ZĘBATYCH STOŻKOWYCH do 
modułu 0.5 • 6, prod. niemieckiej, Heidenreich & Harberk, 
Hamburg. - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-79-77 
DYSTRYBUTOR GAZU LPG PETROMECCANICA, 1996 r. 
elektroniczny + agregat pompowy do gazu Hydro Vacum, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/396-35-79,0601/71-37-75 
DŹWIG towarowo-osobowy, udźwig 1 t, - 4.000 zł. Opató
wek. tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10
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DŹWIG udźwig do 450 Kg, regulaćja wysięgnika, na kolach,
- 500 zl. Prochowice, teł. 076/858-48-87,0605/96-55-28 
DŹWIG HDS 3 kompletnyr na części: Lutynia, gm. Miękinia, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/56-17-48
DŹWIG HDS udźwig 1 .61, polski, nowszy typ, po remoncie 
oraz klapa hydrauliczna 1.2 t, - 5.000 zi. Wrocław, tel. 
071/311-22-13
DŹWIG LDH, 1991 r., zakabinowy, udźwig 1.2 t, wys. pod
noszenia 6.3 m, b. lekki, stan b. dobry - 7.500 zł + VAT. 
Opole, tel. 077/464-81-82,0603/37-91-94,0603/58-36-30
0  ELEKTROMECHANICZNY ZAKŁAD oferuje: napra

wy w ibratorów pogrążalnych i przetwornic Wac- 
ker, Weber, Tremix; przewijanie silników; napra
wy spawarek; remonty pomp B ibo Sofel Flight. 
Wrocław, ul. Swojczycka 21, tel. 071/348-77-60, 
0601/71-64-31 01033281

FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy, nowy,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FILTR-ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA VAN 
fabryczny. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FORMA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ do wibro- 
prasy Zenith Behaton, nowa, • 22.000 zł Jfluczbork, tel. 
0602/59-11-69
FORMA DO WTRYSKARKI, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/31-80-56
FORMY DO PRODUKCJI LIZAKÓW, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-38-54 po godz. 20 
FORMY DO WTRYSKARKI 4-gniazdowe, fiolka 14 ml z na
krętką, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-21-43 
FREZARKA 6P 81, 1976 r., prod. ZSRR, pozioma. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
FREZARKA FYA-32, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-20-01 
FREZARKA pionowa, 1 FRA, stół 1000 x 280, skrętna gło
wica - 3.500 zł. Wysocko, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86 
FREZARKA. 1972 r. pionowa, prod. koreańskiej, zakres prze
suwu suportu 500/700, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
FREZARKA DO ASFALTU MARKS, 1988 r. szer. frezu 50 
cm, samojezdna (prowadzana), masa całkowita 855 kg, sil
nik Hatz diesel, masa podgrzewana gazem, • 12.500 zł + 
VAT, lub wynajmę. Głogów, tel. 076/834-98-33. 
076/833-91-43.0503/00-43-80 
FREZARKA DO DREWNA, 1994 r. 1800/3000/6200/8500 
obr., stan dobry, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-80-91 
FREZARKA VERTONGEN T-50, 1988 r. + transporter, -
12.000 zł. Oława, tel. 0600/32-67-84
FREZY do gniazd zaworowych silnika Perkins, nowe, • 350 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-10-31 
GIĘTARKA DO BLACHY do robót dekarskich. 2.5 mb, -
1.900 zł. Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GIĘTARKA DO BLACHY duża, żeliwna (1800 kg), ręczna, 
2 m x 3 mm, - 2.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
GIĘTARKA DO BLACHY dł. gięcia 1 m, ręczna, mimośro- 
dowa, żeliwna, stan b. dobry, • 2.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-23-90
GIĘTARKA DO BLACHY fabryczna, dł. 1 m, - 600 zł. Sy
ców, tel. 062/785-65-62
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów, do prod. krat, 
bram, itp , - 1.950 zł. Kraków, te l. 012/278-46-45. 
0602/57-34-53
GIĘTARKA DO RUREK precyzyjnych fi 20. 22 mm, oraz 
zgrzewarka do napraw karoserii samochodowych, przebicie 
do 3 mm - 1.000 zł/szt. Siechnice, tel. 071/789-17-87 po 
godz. 20
GILOTYNA DO BLACHY NGM-8, 1988 r. dł. cięcia 2000 
mm. -19.500 zł. Milicz, tel. 071/384-08-59 
GILOTYNA DO PAPIERU OPTIMA introligatorska, kolor nie
bieski, elektryczna, dł. noża 77 cm, stan b. dobry, zapasowe 
noże, - 5.800 zł. Nysa, tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
GILOTYNA DO PAPIERU MAXIMA 80 szer. cięcia 80 cm, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-14-19 
GŁOWICA DO DŁUTOWANIA OD FREZARKI FNC-25 b. 
mało używana, - 600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-65-70 
GWINTOWNIK M 9, M 10X1, M 14 X 1 3/4", M 8 x 075. M 7
1 inne -12 zł/kpi. Świdnica, tel. 074/852-00-73 
GWOŹDZIE DO BETONU I STALI krótkie, do pistoletu Hilti, 
oraz naboje czerwone - od 0,20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
IMADŁA MASZYNOWE oraz ślusarskie, różnych typów i 
wielkości, specjalistyczne, od 200 zł do 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-95-48
IMADŁO MASZYNOWE obrotowe: 125,160, 200 - od 250 
do 400 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
KABEL ROBOCZY DO SPAWARKI fi 15 - 7 zł/m. Gostyń, 
tel. 065/572-10-51
KARCHER KEF2602V-71150 bar, 150 st. C, - 3.000 zł. Sy
ców, woj. kaliskie, tel. 0605/20-09-46 
KARCHER model HD1000SEI, • 2.100 zł oraz drugi karcher, 
model 580, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER węże, dysze, zwykłe i rotacyjne - 70 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58

O  KARCHER • SERWIS, KOMIS, WYNAJEM. Wrocław, 
www.komag.n.pl, tel. 071/357-06-71,0602/61-81-47 
02025481

KARCHER 720 MX myjka ciśnieniowa, bardzo mało używa
na, dodatkowo lanca rotacyjna - 1800 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
KARCHER FRANK 150 bar, 150 st. C, - 3.500 zł. Syców, 
woj. kaliskie, tel. 0605/20-09-46 
KARCHER HDS 690180 bar. ciepła woda, - 2.600 zł. Legni
ca, tel. 0503/39-71-33
KOMORA CHŁODNICZA z 1985 r., 2 x 2 x 2 m, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/29-18-63
KOMORA LAKIERNICZA kpi. z piecem na olej opałowy, •
36.000 zł + VAT. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
KOMPLET NOŻY DO GILOTYNY NG-3, - 600 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-65-68
O  KOSIARKI, elektronarzędzia, spawarki, pompy i 

inne • od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16, 
075/782-29-22 84017771

KOSZ DO BETONU poj. 0.75 m3, stan dobry, do dźwigu, - 
300 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
KOWADŁO KOWALSKIE 200 kg, nowe, -500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-95-48
KRĄŻNIKI DO PODAJNIKÓW cena - 30 zł/szt. Wrocław, 
teł. 071/372-62-45,071/318-03-43 
KUPIĘ AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, kompl., do 
VW Transportera. Żary, tel. 068/374-02-52 
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY powyżej 4 kW. Lu
bin, tel. 076/842-70-11 po godz. 16 
KUPIĘ AGREGATY i silniki elektr., na złom oraz metale ko
lorowe. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 
071/785-55-15,0602/57-90-30 
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ na gaz propan-butan, 11 kg. Wro
cław, tel. 372-65-14,0607/08-81-58 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ FREZ ŚLIMAKOWY do kół łańcuchowych 1/2". Pie
szyce, tel. 074/836-52-52
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO BLACHY małe gabaryty, faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0600/45-98-60
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ oraz inne maszyny stolarskie, 
fabryczne. Lubin, tel. 076/842-70-11 po godz. 16

KUPIĘ IMADŁO KĄTOWE 2 s z L i bUtle,CO£3() kg. Wro
cław, tel. 071/7$ 1-34-48 . -  •
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię połową, giętarkę i 
inne narzędzia-kówalskie. Syców, tel. 062/785-26-38 
KUPIĘ LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ do produkcji kostki bru
kowej. Świdnica, tel. 074/853-01-30,0603/97-46-21 
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tei. 
0601/96-40-54
KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI MINIPĄCZKÓW.., tel. 
0602/39-75-47
KUPIĘ MASZYNĘ DRUKARSKĄ AB-DICK 360 na części. 
Sulechów, tel. 0608/75-34-71, woj. zielonogórskie 
KUPIĘ MASZYNĘ KRAWIECKĄ z potrójnym transportem, 
firmy Juki DNU 241 łub Minerwa 111, może być bez stołu. 
Pleszew, tel. 0603/30-90-22
KUPIĘ MASZYNY MASARSKIE : wilki, mieszałki, kutry i 
inne. Wrocław, tel. 071/311-41-54 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE grubościówkę, piłę, fre
zarkę, szlifierkę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE : grubościówkę 60 i 80, 
wyrówniarko-frezarkę dolno i górnowrzecionową, piłę taśmo
wą, szlifierkę taśmową nową, piłę tarczową z wózkiem, gru- 
bościówko-wyrówniarkę. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
KUPIĘ MIERNIK DWUTLENKU WĘGLA. Legnica, tel. 
0502/69-75-12
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ zdecydowanie. Namysłów, tel. 
077/410-12-83,0605/28-72-13 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER prostownikową, 400 A, w ce
nie do 600 zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225. 
STA-250, oraz silnik prądu stałego, 220 V. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ VAN, ASPA, może być do remontu, 
niekompletna, oraz części do sprężarek oraz szlifierkę na
rzędziową NVA-25 oraz tokarkę stołową TSB-16 lub TSB-20. 
Wrocław, teł. 071/346-47-80
KUPIĘ UCHWYT TOKARSKI fi 160. nowy, 2 szt. Pieszyce, 
tel. 074/836-52-52
KUPIĘ URZĄDZENIA DO WYROBU PIECZĄTEK polime
rowych. niedrogo. Sulechów, tel. 0608A75-34-71 
KUPIĘ WALCARKĘ 3.000 mm, zaginarkę, nożyce kątowe. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY 170/55. w dobrym stanie. 
Wrocław, tel. 0603/29-36-03
KUPIĘ WYKRYWACZ METALI H. Smętkowskiego. mało 
używany - do 450 zł, .na chodzie' lub zamienię na b. stare 
dokum., zegar G. Becker, lata 20.., tel. 075/746-18-16 po 
godz. 19
KUPIĘ WYKRYWACZ METALI w stanie b. dobrym. Lwó
wek śląski, tel. 075/784-61-14 (prosić Mateusza)
KUPIĘ WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE do sprężarek typ 
LCA-2 lub LCA-3. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPUĘ MASZYNY PIEKARNICZE i piece, do remontu, stan 
obojętny. Nysa, tel. 077/433-31-34,0600/50-81-99 
UNIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH, -
60.000 zł. Poniatowice. tel. 071/315-57-63 
LINIA DO PRODUKCJI PALET: trak, wielopiła, formatów- 
ka, wyciąg trocin, pilne, - 35.000 zł + VAT. Rudna, tel. 
076/749-39-20 wieczorem. 0601/70-92-37 

O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych i pa
letowych, 2 automaty + komplety n o iy  i szczęk, , 
odwijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

LINIA TECHNOLOGICZNA DO WYPIEKU WAFLI, -160.000 
zł., tel. 0601/91-36-60
ŁOŻYSKA KULKOWE 6204, zamknięte, nowe - 4 zł/szt.; 
śrubunki hydrauliczne - 4 zł/szt.; przekładnia ślimakowa na 
korbę, nieelektryczna - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
ŁUSKARKA DO LODU WEBER 300 kg/godz, • 8.000 zł. 
Lubin, tel. 076/843-92-29
MAGLOWNICA elektryczna, 380 V, dł. wałka 1.80 m, stan 
b. dobry, - 1.200 zł. Milicz, tel. 071/384-09-34 
MALARNIA PROSZKOWA mała, kpi. urządzeń z piecem do 
malowania galanterii metalowej - 12.000 zł. Leszno, tel. 
0608/23-60-32
MASOWNICA PRÓŻNIOWA i łuskarka do lodu, • 20.000 zł. 
Lubin, tel. 076/840-82-02 *
MASZYNA DO DORABIANIA KLUCZY samochodowych i 
domowych „Ecodriir, pionówka, prod. włoskiej, nowa, • 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-17-97 
MASZYNA DO DZIELENIA CIASTA na 30 szt, - 450 zł. Wro
cław, tel. 352-21-37
MASZYNA DO NAKŁADANIA KLEJU 4-walcowa, - 6.000 
zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
MASZYNA DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH, 1973 
r. 0.5-1.0 kg, - 2.200 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
MASZYNA DO PIASKOWANIA, - 1.500 zł. Iłowa. tel. 
068/377-01-48
MASZYNA DO PRANIA DYWANÓW I TAPICERKI, 1994 r. 
Karcher Puzzi S, profesjonalny, stan b. dobry - 1.700 zł, 
Soteco 95, stan b. dobry - 550 zł. Iłowa, tel. 068/377-41-85, 
0603/62-46-94
MASZYNA DO PRODUCKJI LODÓW na patyku, prod. wio-
skiej, 3 rodzaje form, nowa, nie używana, + urządzenie do
polewania czekoladą i pakowania, - 20.000 zł. Wrocław, tel.
071/316-85-03,0608/39-97-85
MASZYNA DO PRODUKCJI waty cukrowej i pop cornu,
nowa, • 950 zł. Traszka k. Olesna, tel. 034/359-15-72,
0608/18-94-10
MASZYNA DO PRODUKCJI BOAZERII 4 silniki, 380 V, po
suw mechaniczny, stan dobry, - 2.500 zł. Dąbie, gm. Pro
chowice, tel. 0607/40-46-20
MASZYNA DO PRODUKCJI CUKIERKÓW landrynek oraz 
formy do lizaków .kojak", • 4.200 żł. Nysa, tel. 077/431-07-38 
MASZYNA DO PRODUKCJI DACHÓWKI ręczna, z kpi. 
form, stan dobry, - 650 zł. Hajduki Nyskie, tel. 077/435-51-77 
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu szklar
skiego, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
MASZYNA DO PRODUKCJI MEBLI : formatyzerka dwu
stronna, czopiarka Jaroma, - 32.000 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-53-20 po godz. 15
MASZYNA DO PRODUKCJI PIECZĄTEK FOTOPOLIME- 
ROWYCH pełen zestaw: komputer PC, drukarka postscrip
towa, naświetlarka U V. wymywarka, materiały eksploatacyj
ne, przeszkolenie, pomoc w uruchomieniu dochodowej dzia
łalności, możliwa faktura VAT. Tarnowiec, tel. 077/444-16-53 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
nowa, wydajność ok. 300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-78-93
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK, • 450 zl. Wrocław, 
tel. 071/372-11-55 w godz. 9-17 
MASZYNA DRUKARSKA HEIDELBERG typograficzna, ka
seta z czcionkami - 5.500 zł lub zamienię na risograf lub 
kopiarkę wysokonakładową. Nysa, tel. 077/431-03-28, 
0600/82-25-72.
MASZYNA DRUKARSKA OFFSET GEHA-2000,.-1.500 zł. 
Sulechów, tel. 0608/75-34-71
MASZYNA DZIEWIARSKA dwupłytowa, nowa, prod. pol
skiej. Bolesławiec, tel. 075/73442-86 
MASZYNA DZIEWIARSKA 2-płytowa, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 071/788-85-88
MASZYNA KRAWIECKA PRZEMYSŁOWA over!ock • 900 
zł, stębnówka Textima - 350 zł. Pszenno, tel. 074/852-96-26 
MASZYNA KRAWIECKA PASAS stębnówka, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/342-09-08

TECH-MASZ-BUD
WYNAJEM SPRZEDAŻ 

MASZYN BUDOWLANYCH 
Legnica, ul. KRĘTA 1 

Tel. 076/722-39-55, fax 722-39-56 od 8 do 16 
Tel. 0605 075 912 0603 661 051 

e-mail: tm bl@  wp.pl
KOMIS-CZĘŚCI ZAMIENNE

DYSTRYBUTOR F IR M  Q 
WEBER - PROJEKT |
ENDRESS- WACKER 

JAZON -PFT
Ubijak/Stopa WEBER, 71 k g __________________ 8 400 zł
Zagęszczarka Projekt, 65 kg  ............ . 3 860 zł
Zagęszczarka Projekt, 90 kg  .............. 4150 zł
Zagęszczarka Projekt, 120 k g     4 350 zł
Zagęszczarka Projekt, 270 kg  ..... 11050 zł
Piła do asfaltu, betonu 350 .....n..H..M.H.M.NM.......„.H. 3 880 zł
Ładowarka WAJDEMAN 3002,1991 r,
waga 31, łyżka 1 m3+ widły  -  23 000 zł ♦ VAT
Miniładowarka GHEL1625,
1992 r, waga 1,41,______________________ 16000zł+VAT
Walec okołkowany DELMAG, 1250 kg, wibracja,
ster. pilotem, 1996 r,___________...___   16 000 zł ♦ VAT
Koparka O&K, 1996 r, waga 26t,
gąsienicowa, łyżka 1,6 m3, po remoncie 57 000 zł *  VAT
Sprężarka IMGR ELZE1994 r, 4 m3 _.... 8500zł+VAT
Ładowarka czołowa CASE W-15,1991 r,
waga 101, łyżka 2-3,5 m3________________ 56000zł+VAT
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK________od 700 DEM
- NAPRAWY SILNIKÓW HONDA 
• HATZ - ROBIN • WACKER
TANIO • sprowadzamy maszyny z zagranicy
koparid, ładowariu dla robót telekomunikacyjnych
Agregaty prądotwórcze Endress ................. ..... od 1500 zł

MASZYNA KUŚNIERSKA, - 1.000 zł. Wrocław, tei. 
783-65-07
MASZYNA OFFSETOWA ADAST DOMINANT 712 format 
B2, kompresor, obecnie nie pracująca - 10.000 zl (możliwa 
faktura VAT), lub zamienię na samochód osobowy, diesel, 
motocykl. Tarnowiec, tel. 077/444-16-53 
MASZYNA PRÓŻNIOWA na 2 paczki, - 4.000 zł. Św. Kata
rzyna, tel. 071/31141-93
MASZYNA STOLARSKA strugarka 3-stronna, H-50, - 4.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-35-60 
MASZYNA STOLARSKA • .wijarka" do produkcji kamiszy, •
1.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/47-71-25,062/725-38-63 
MASZYNA STOLARSKA heblarka, stołowa, - 700 zł. Sie- 
dlęcin, gm. Jeżów Sudecki, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/16-64-27
MASZYNA STOLARSKA oklejarka wąskich płaszczyzn, 
automat, rok prod. 1998, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/48-26-88
MASZYNA SZEWSKA FROBANA czyszczarka • 700 zł oraz

TABORETY GAZOWE GASTRONOMICZNE
» sprzedaż, skup, naprawa 
$ przeróbka na propan-butan 
^ odbiór i dostawa własnym transportem 
Tel. 071/348-48-74, 0-601 31 37 07

igły do maszyny do szycia, typ 180, 70 szt. -1 .50  zł/szt. 
Nakło, tel. 077/46447-86 ,
MASZYNA SZEWSKA szarfówka-brzegówka Svit 1209 do 
skór. -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/302-75-25,0601/72-62-68 
MASZYNA SZEWSKO-KALETNICZA ścieniarka do skór 
(szarfówka), kompletna, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/357-5146 
MASZYNA-RYMARKA SŁUP, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/302-75-25,0601/72-62-68 
MASZYNY BLACHARSKIE, • 2.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-21-62 po godz. 20
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumu
latorowe • 2.500 zi, Gutbrod - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14 .
MASZYNY DO PRODUKCJI CUKIERKÓW PUDROWYCH

AUTOMATY TOKARSKIE WiaOWRZECIONOWE 
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM |

'  Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 . § 
tel. 071/357-08-63 . -

tabletkarka + maszyny towarzyszące. • 20.000 zł. Gizałki, 
tel. 062/741-14-16
MASZYNY DO PRODUKCJI METALOWEJ dokumentacja, 
wzory, doradztwo techniczno-technologiczne, cena od 5.000 
zł lub nawiążę współpracę. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/781-6347
MASZYNY DO PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO : 
przewijarka, piła, zaopatrzenie i zbyt, • 25.000 zł. Grodków, 
tel. 077/41545-16
MASZYNY DO PRODUKCJI PIASKOWCA elewacyjnego + 
technologia, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-05 po 
godz. 16,0607/85-66-84
MASZYNY DO PRODUKCJI PIŁEK skórzanych i z tworzyw 
sztucznych, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/3342-94 
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rolek w  ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
c ji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewa
nych - 4.200 zł/kpi. „METALPLAST” , Wisznia Mała, 
tel. 071/312-74-92, 0603/88-26-10 82001171

MASZYNY DO PRODUKCJI WAZONÓW oraz mich, tralek

itp ., kompletne, nowe, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/649-18-68
MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH 
: stół elektromagnetyczny, tokarka TPC 40, piła taśmowa, 
pionowa, wiertarka zespolona, szlifierka, ostizałka stojąca, 
cena od 500 zł do 2.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/781-6347
MASZYNY DZIEWIARSKIE PASSAT PFAFF z napędem, ta
nio, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/65-16-75 
MASZYNY KRAWIECKIE PFAFF do szycia ciężkiego: po
trójna, płaska - 2.500 zł, ramieniowa - 2.500 zł, płaska, z 
komputerem - 2.500 zł. Marciszów, tel. 075/741-06-32 
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, overlocki, dziurkarki, 
ryglówki, podszywarki’ dwuiglówki, guzikarki, urządzenia

SU SZA R N IE , S ILO SY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe,^ 

podnośniki kubełkowe, redlery^ 
przenośniki ślimakowe 0 P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

prasowalnicze, stół krojczy, noże krojcze • 250-4.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-69-55,074/852-05-90,0601/79-68-40 
MASZYNY KRAWIECKIE od 150 zł. Wrocław, tel. 
0504/82-70-68
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki, overtocki, dziurkarki, 
guziarki i inne, od 500 zł. Wrocław, tel. 071/315-20-70 po 
godz. 16,0604/54-05-61
MASZYNY MASARSKIE masownice próżniowe 1501 i 600 
I, mieszałka łopatkowa i spiralna, od 3000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-12-58,0601/97-23-58 
MASZYNY MASARSKIE nierdzewne, nadziewarka próżnio
wa, łuskarka lodu, kuter 2 501, klipsownica, nastrzykiwarka 
94-igłowa, - 85.000 zł lub zamienię na samochód ciężarowy 
z naczepą. Zgorzelec, tel. 075/775-4442 
MASZYNY POLIGRAFICZNE HEIDELBERG, ROLAND. PO
LAR, PERFECTA, SEYPA, STAHL, likwidacja drukarni - od
10.000 DEM., tel. 077/451-7040 
O  MASZYNY STOLARSKIE: wyciąg trocin , 2-worko- 

wy, nowy; wyrówniarki 50 (2.80 m) i 40 (2 m); fre
zarki dolnowrzecionowe Gomad, z posuwem, 4 
szybkości; czopiarka łańcuszkowa; p iły  Reszel 
DMMA 40 i DMFA 35; szlifierka taśmowa Słupsk
2.50 m i druga, ze stołem, 3 m, el. podnoszona; 
piła taśmowa 50, nowa; posuw do frezarki; pisto
let ciśn. Kremlin., Cena 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/3464 0 4  3 02027401

MASZYNY STOLARSKIE, - 3.700 zł. Marcinowice, gm. Kro
sno Odrzańskie, tel. 0602/29-0047 
MASZYNY STOLARSKIE: piła tarczowa z wiertarką - 2.300 
zł, wyrówniarka 50 cm • 2.600 zł, szlifierka taśmowa (nowa, 
2 biegi, podnoszony stół, wyciąg pyłu) - 4.900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE: grubościówko-wyrówniarka. sa- 
moróbka, piły tarczowe 2 szt., samoróbki, silniki kołnierzo
we, 3 kW 1 szt., 2 kW 1 szt., 1420 obr. • 3.800 zł. Oława, tel. 
071/31341-84
MASZYNY STOLARSKIE : wielopiła - 6.000 zł, głowice do 
produkcji okien, oryginalne, firmy Leipz - 50.000 zł, pompy 
do malowania okien firmy Hubner - 5.000 zł. Siciny, tel. 
065/543-52-57
MASZYNY STOLARSKIE strugarka z grubościówką (60x40 
cm), frezarka dolnowrzecionowa, postumenty żeliwne, stan 
b. dobry - cena całości 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-13-25 
MASZYNY STOLARSKIE: wózek do frezarki Jaroma -1.000 
zł, posuw do frezarki • 2.000 zł, frezarka dolnowrzecionowa 
• 1.500 zł, piła taśmowa mała - 600 zł, wyciąg trocin, dwa 
worki, na kółkach, nowy - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/3464043
MASZYNY WULKANIZACYJNE: montażownice, wyważar
ki, podnośniki płytowe, 2-kolumnowe, używane, nowe, gwa
rancja, serwis, w cenie od 2500 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/08-81-80
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 sz t, cena - 2.000 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA łopatkowa, 1201, cała nierdzewna oraz kocioł 
warzelny WKA-20, 500 i 150 I, • 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/30-75-80
MIESZAŁKA DO CIASTA + 3 kociołki po 1801, stalowe + 2 
szafy garownicze na 15 blach, - 1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-04-19 wieczorem
MIESZAŁKA DO CIASTA MORA 150 I, - 200 zł. Wrocław,
tel. 071/354-38-54 po godz. 20
MIESZAŁKI DO CIASTA XUN-2, - 9.000 zl. .. tel.
0600/50-81-99
MŁOT HITACHI, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-86 
MŁOT KOWALSKI elektryczny, resorowy, sprawny technicz
nie + kowadło, palenisko i nadmuch, - 4.800 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-94-28
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
MŁOT SPALINOWY PIONIER prod. szwedzkiej. - 1.350 zł. 
Świdnica, tel. 0605/92-2649
MŁOTOWIERTARKA BOSCH niebieska, 4 kg, 750 W, SDS, 
na gwarancji, kucie, wiercenie, b. mało używana + walizka, -
1.200 zł. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH duży, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/18-05-93
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr./min, - 350. zł. 
Wrocław, tel. 071/34647-80
MOTOREDUKTOR z siln. 5 kW, 315 obr. - 500 zł. 2,2 kW, 
104 obr. - 400 zł, 2,2 kW, 80 obr., nowy - 600 zł, 1,5 kW, 20 
obr., nowy - 500 zł, 1,1 kW, 31 obr., nowy - 600 zł, 0,8 kW, 
150 obr. - 350 zł, Ó.75 kW, 135 obr., 0,55 kW, 215 obr., 0,37 
kW. 115 obr. - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 0607736-28-39 
MOTOREDUKTOR z siln. 0,25 kW, 20 i 31 .obr., nowe - 400 
zł/szt., Panasonic, 220 V, 6 obr., nowy - 400 zł i inne. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
MOTOREDUKTORY 63 obr./min., 1.5 kW, 28.7 obr./min., 
0.95 kW, 38 obr./min., 0.37 kW, 111 obr./miri., 0.37 kW, 12.5 
obr./min, 0.37 kW, 7.62 obr./min„ 0.37 kW, 148 obr/min., 
0.25 kW, 1400 obrJmin., 0.37 kW, cena 400 zł/szt. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-29
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C 38 turbo s, 8 
programów, sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 

O  NAGRZEWNICE POWIETRZA olejowe, gazowe, na 
przepracowane oleje, nowe i używane, ceny od 
500 z ł b ru tto . W roc ław , te l. 071/317-14-53 
01031801

NAPEŁNIARKA KARTONÓW PŁYNEM półautomatyczna, 
od 0.25 do 2 1, *  17.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE różne., tel. 074/832-09-73, 
0605/45-53-61
NARZĘDZIA WARSZTATOWE : suwmiarka 32 cm -100 zł, 
podnośnik hydro, typ .żaba’ , udźwig 2,5t, dług. 65 cm - 240 
zł, uchwyt tokarski 80 i 100 mm - 220 zł/szt., wiertarka 2-ręcz- 
na, 220V, 1050W, 125/375 obr., nowa, rok prod. 1982 • 530

zł, stojak do wiertarki, stalowy • 85 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
NOŻE DO BLACHY skokowe, 380 V, do 3.5 mm, stan b.
dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80
NOŻE DO GILOTYNY - 200 zł/szt. Wrocław, tel.
0502/36-08-65
NOŻYCE GILOTYNOWE Zimmermann, gr. cięcia do 2 cm. 
dł. cięcia 40 cm, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, 220 V, - 800 zł. Świdnica, 
tel. 0601/88-02-77
NOŻYCE DO BLACHY żeliwne, na stojaku,;  100 zł. Wro
cław, tel. 36344-54
NOŻYCE DO BLACHY 3 fom; ręczne, elektryczne ‘ 150 zł,' 
wentylator, 2,2 kW - 600 zl. Wrocław, tel. 0607/36-28-39

TRAKI TAŚMOWE- 
-OSTRZAŁKI

Tel. 065/545-43-19 lub 0-601 290 644, 
fax 065/546-48-81 

POSIADA CERTYFIKAT
OP004645

NOŻYCE DO PRĘTÓW technicznie sprawne, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/327-66-56,0502/60-82-73 
NOŻYCE DO PRĘTÓW i płaskowników, NM 4-40, mecha
niczne, -  3.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/372-62-45, 
071/318-03-43
NOŻYCE GILOTYNOWE NG 5 gr. cięcia 5 mm, szer. 2500 
mm, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
NOŻYCE MECHANICZNE NU-13AA, 1998 r. uniwersalne, 
po remoncie, • 3.500 zł. Legnica, tel. 076/850-20-44 
ODKOSTNIARKA DO DROBIU indyka, i inne maszyny ma- 
sarnicze. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
OSADZAK DO GWOŹDZI HILTI DX A41 stal. drewno, be- 
ton, prawie nowy, - 800 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
OSTRZAŁKA oraz szrankownik do pił taśmowych, do drew
na, nowe, 2001 r, - 1.700 zł. Biedrzychowice, woj. zielono
górskie, tel. 0605/46-83-67
OSTRZAŁKA DO PIŁ taśmowych i traków taśmowych, 60 
mm i 35 mm, płynna regulacja posuwu piły, chłodzenie pły
nem, - 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/33-60-87 
OSTRZAŁKA DO PIŁ TRAKOWYCH prod. niemieckiej, -
3.000 zł. Czama, gm. Nowogrodziec, tel. 0607/33-2542 
OSUSZACZ POMIESZCZEŃ moc 2 KW, wydajność 4 i/h, -
2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37,071/318-21-02 
PAKOWACZKA DO ARTYKUŁÓW SYPKICH automatycz
na, pakuje w folię odwijaną z roli, w trakcie remontu, • 6.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80
PALNIK DO CIĘCIA i spawania gazowego, komplet w skrzyn
ce, nowe, - 350 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
PALNIKI prod. niemieckiej firmy Messer Grieshilm, redukto
ry i węże, nowe, -1.200 zł. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
PIASKARKA nowa, 8 0 1, kpi., z zaworami, do piaskowania 
konstrukcji stalowych, liter, wzorów na ornamencie, możliwe 
raty bez pośredników, banku i poręczycieli, • 1.600 zł. Zbą
szynek, tel. 068/384-94-07 wewn. 357 
PIEC CUKIERNICZY elektryczny, 3-komorowy i inne, - od
7.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0609/25-66-86,074/831-76-61 
PIEC DO SUSZARNI DREWNA M-861 z programatorem, -
9.000 zł. Ryszard Kamiński, 56-200 Góra Śląska, ul. Lipowa 
17
PIEC KONWEKCYJNY Ragus, 3-półkowy, 200 stopni C, 220 
V, zegar, -1.400 zł. Gdańsk, tel. 0502/54-30-06 
PIEC PIEKARNICZO-CUKIERNICZY ♦ 4 wózki kpi. - 9.000 
zł. Oława, tel. 071/313-9043

O  PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obroto
wy, mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kajzer- 
kówka Kenig, ubijarka, stoły i inne. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/3546-37. 84017091 

PIEC PIEKARNICZY obrotowy, 12 m2 wypieku, na olej opa
łowy, firmy Pavalier, • 12.000 zł; Nysa, tel. 0604/44-54-73 
PIEC STALOWY węglowy i na drewno, nowy, wysoki słup 
ognia, na pow. 100-200 m2, - 950 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-53-95
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystkopalny, nowy. obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIŁA 2-głowicowa, do profili okiennych PCV i aluminium, 
Haffner DGS, - 9.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-54-31.0604/99-83-91 
PIŁA cyrkularka, silnik 8000 kW, - 650 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-75-49
PIŁA KING KRAFT ręczna, nowa, prod. niemieckiej, głębo
kość cięcia 64 mm, 4500 obr./min, 220 V, 1200 W, możl. 
wysyłki, - 360 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/81543-78
PIŁA DO ALUMINIUM, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-80-44,0502/56-90-04 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL ST 400 spalinowa, 
prawie nowa. -1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
PIŁA DO DREWNA silnik 11 kW, - 800 zł. Parchów, gm. 
Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA krajzega, 5 kW i 4 ostrza, - 500 zł. Pod
lesie, gm. Niemcza, tel. 0607/10-73-15 
PIŁA DO DREWNA taśmowa - 2100 zi, wyciąg trocin duży i 
małe, cena od 700 do 1500 zł oraz frezarki do metalu, pio
nowe i poziome - 2000-3500 zł, tokarki rewolwerowe - 
21004000 zł. Proszków, tel. 071/317-25-81 godz. 8.30,20-23 
PIŁA DO DREWNA gąsienicowa - 3.800 zł, piła tarczowa z 
wiertarką poziomą • 1.900 zł, wyrówniarki do drewna • 
700-1.600 zł, piła elektr. do cięcia ramek pod kątem - 800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
PIŁA DO DREWNA MAKITA elektryczna, łańcuchowa, 1400 
W • 350 zł oraz szlifierka kątowa Hilti, fi 230 - 500 zł, szlifier
ka kątowa Celma, ff23 0 , nowa - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/372-53-86
PIŁA DO KAMIENIA do płyt granitowych, średn. tarczy 600 
do 750 • 2.500 DEM. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
PIŁA DO KAMIENIA 60 x 80, stół uchylny, tarcza 0600, 4 
kW, - 3.200 źł. Wrocław, tel. 071/31:1-62-81.071/311-62-15 
PIŁA DO KAMIENIA ramienno - stołowa, do płytek i parape
tów, • 2.500 zł. Lipa, gm. Bolków, tel. 0608/89-5146 
PIŁA DO METALU ramowa, 400 mm, prod. niemieckiej, • 
700 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-51 
PIŁA DO METALU gumówka - 400 zł oraz giętarka do rur - 
350 zl, nożyce elektr. do blachy, 380 V - 300 zł. Legnica, tel. 
076/855-27-34 po godz.17
PIŁA DO METALU tarcza zębata, fi 450 mm.^ydrauliczna, 
prod. polskiej, stan b. dobry, - 1.400 zł. Lubin, tel. 
076/840-82-02
PIŁA DO METALU ramowa, L=600 mm, stan dobry, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/327-66-56,0502/60-82-73 
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna • 2 000 zł. Wro
cław. tel. 071/363-61-56
PIŁA DO PŁYTEK cięcie na mokro, 220 V, 600 W, 2.950 
obr./min, diamentowa tarcza, regulacja kątów, nowa, prod. 
niemieckiej, - 230 zl. Wałbrzych, tel. 074/8464946 
PIŁA DO STALI .gumówka uchylna*, silnikm 3 kW, tarcza 
do 400 mm, 4000 obr./min, - 850 zl. Świdnica, tel. 
074/852-22-35
PIŁA RAMOWA BKA-30.1985 r., -1.000 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-51-39
PIŁA ROZDZIELCZA z wózkiem, duża, z silnikiem 15 kW, -
1.200 zł. Gliwice, tel. 0501/82-46-30
PIŁA SPALINOWA STIHL 026-084 + części, - 650 zł. Nowa 
Sól, tel. 0609/27-11-65
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, mało używana, 4 KM, naj
lżejsza w swojej klasie, profesjonalna, • 900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-60-67
PIŁA SPALINOWA STIHL 7 kW. • 500 zł. Wałbrzych, teK 
074/842-1047
PIŁA SPALINOWA SACHS DOLMAL 32 kW, z hamulcem, 
grzebień 30 cm - 400 zł. Wrocław, tel. 071/353*52-36 
PIŁA SPALINOWA prod. niemieckiej, -  330 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22,0503/94-25-.12

U l a  ^  ■ LEGALIZACJA - NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAŻ  
■ W M W  I  Chróstnik 23, tel. 076/844-80-29, 0-602 37 87 69
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PIŁA TARCZOWA 220 V, 2800 obr., 2 kW - 350 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/76-59-17
PIŁA TARCZOWA oryginalny wałek * 2 tarcze 710-600 rol
ki, tył i przód, - 680 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 
PIŁA TARCZOWA do drewna, fabryczna, 5 kW, 1480 
obr./min, śred. tarczy 43 cm • 650 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz.20
PIŁA TARCZOWA do drewna, z podnoszonym stołem, li
stwa przymiarowa, osłony BHP, silnik 1,8 kW, tarcza do cię
cia do 400 mm, - 850 zł. Świdnica, tel. 074/852-22-35 
PIŁA TARCZOWA BTC-50,1978 r. do metalu, średn. cięcia 
fi 200, przesuw hydrauliczny - 1500 zł, wiertarka stołowa - 
400 zł. Wrocław, tel. 0608/16^52-81 
PIŁA TAŚMOWA ŻNIN, 1988 r., - 4.000 zł. Oława, tel. 
0600/32-67-84
PIŁY DO DREWNA różne, nowe - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/72-80-38 .
PIŁY TAŚMOWE od 450-60.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-69-72,0607/41-79-95 
PISTOLETY LAKIERNICZE 2 szt., prod. włoskiej, stan b. 
dobry, mało używane - 200 zł/szl Wrocław, tel. 0609/38-92-52 
PŁUCZKA DO WARZYW. - 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
PODAJNIK DO PRASY FESTO, • 400 zł. Młynica, gm. Ła
giewniki, tel. 074/831-43-83
PODNOŚNIK hydrauliczny, • 250 zł. Legnica, tel. 
076/855-27-34 po godz.17
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY, • 4.000 
zł. Czerwieńsk, tel. 068/327-81-96 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY hydrau
liczny, udźwig 2.5 tony, wyprodukowany przez firmę Gabiga,
2-letni, stan b. dobry, - 7.000 zł. Słotwina 59, gm. Świdnica, 
tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY hydrauliczno-pneumatycz- 
ny, udźwig 6 1, • 350 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, prod. Ostrów 
Wlkp., po remoncie kapitalnym - 3.500 zł.-Wrocław, tel. 
071/311-48-37 po godz. 16
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY EUROLINE RT. 1999 r.
1-kolumnowy, deklaracja zgodności z PN, książka kontroli, 
sprawny, - 6.500 zł. Opole, tel. 0603/87-32-41 
PODNOŚNIKI śrubowe, 201, z grzechotką- 600 zł/kpi. Opole, 
tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
POGŁĘBIARKA DO OPON na gwarancji, - 400 zł. Radwa
nice, gm. Polkowice, tel. 076/831-13-89 
POJEMNIKI PEKLOWNICZE o pojemności 500 I, ze stali 
k.o, - 350 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-43 
POMPA DO PALIW I OLEJÓW mechaniczna, nowa, ideal
na do beczki 200 I, - 130 zl. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-43-35,0605/04-25-55

POMPA HYDRAULICZNA HYDROMATIK A 2F-160, tłocz- . 
kowa, z demontażu - 350 zt, PNS, używana - 250 zł. silnik 
hydrauliczny, mały - 200 zł, siłownik hydrauliczny, fi 170, skok 
1000 oraz fi 170, skok 110, nowy - 350 zl/szt., fi 75, skok 
550 • 250 zł, siłowniki małe - od 100 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28?39
POMPA SSĄCO-TŁOCZĄCA wydajność 2000 l/min., silnik
7,5 kW - 600 zł; pompa do szamba, ssąca -150 zł; pompa 
próżniowa SK 20511, wydajność 0,3 - 2,1 m3/godz., silnik
1,1 kW -120 zł. Wrocław, tel. 0600/51-34-54 
POMPA WIROWA 380 V, nowa, - 250 zł. Wrocław, tel. 
363-44-54
POMPA GAZU LPG SK 4-08 HYDRO-VACUM prod. Gru
dziądz, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/396-35-79, 
0601/71-37-75
POMPKA DO CHŁODZIWA. - 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
POMPY spalinowe, elektryczne, duże i małe, od 600 zł. Lesz
no, tel. 0608/23-60-32
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB-LAG 400 z wyposa- 
żeniem, chłodzony wodą, uchwyt Euro, butle, manometr, 
podgrzewacz gazu, - 3.500 zł. Opole, tel. 077/455-27-45 
PRALNICA I MAGIEL EFFMA, 1991 r. wsad 40 kg, szer. 
wałka 250 cm, zasilanie elektryczne, - 40.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/18-33-80
PRASA BALANSOWA nacisk 25 1 -1.000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
PRASA BALANSOWA ręczna, 101, sprawna, - 500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-65-70
PRASA BALANSOWA YB-3 2 0 1, • 1.000 zł. Wysocko, tei. 
062/592-64-72,0604/81-11-86 
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, prod. Sopot, - 20.000 
zł. Opatówek, ter. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA HYDROMAT PAWN 40 podwój
nego działania, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-11 
PRASA HYDRAULICZNA PC-12 ŻYWIEC nacisk 12 t, po 
remoncie, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-80 
PRASA HYDRAULICZNA 3 szt., od 100 - 500 ton, do prod. 
elementów blacharskich • ceny od 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/31-30-13
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton -12 500 zł;dwutło- 
kowa 100 ton -10  000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
PRASA MIMOŚRODOWA RAFKIN M-7D nacisk 1201. stan 
b. dobry, - 18.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-78-75 
PRASA MIMOŚRODOWA LESP 63 t, wyciągowa, wymiar 
stołu 750 x 500 cm, stół regulowany, stan b. dobry, -16.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-08-59
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 25 1, stan b. dobry i 3 pra
ski nożne, ze stołami i licznikami, - 6.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/88-02-77

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
' WYNAJEM - SERWIS -  SPRZEDAŻ I

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./łax 071/355-77-54 . 

350-04-46 
350-04-57

kW, 23 i 40 obr./min - 400 zł/szt., 0.25.60 obr/min - 300 zł, 
33 obr./min - 400 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1, 2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA duża (wciągarka) - 60 zl, 
mała, z silnikiem 1,1 kW, 380 V - 220 zł. Bielawa, tel. 
0604/44-05-98
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 1/38, obudowa żeliwna, mało 
używana, - 200 zł. Przemków, tel. 076/831-05-87 
PRZEKŁADNIA ŚUMAKOWA 220 V, 83 i 38 obr./min - 250 
zł/szt., małej mocy -100 zł/szt, bez silnika, 2400/1,108/1, 
230/1, 60/1, 50/1, 30/1, 10/1 - od 200 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA WALCOWA WT-400 cena - 600 zł/szt. Wro
cław. tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
PRZEKŁADNIA ZĘBATA Z-150 7.5 KM • 350 zł. Kuropatnik 
k. Strzelina, tel. 071/796-17-34 
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-500,20,5/1, nowa - 1.500 zł, 
25/1 -150 zł, 13/1 - 300 zł, 1,5/1 -150 zł, 1/1, na 3 strony - 
200 zł, kątowa 20/1; 3,3 kW - 300 zł, ślimakowa MKW, 65/1, 
duża, nowa -1.200 zł i inne. Wrocław, teł. 0607/36-28-39 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY Bosch, starszy typ, rok prod. 
1982 r, tester silników, diagnoskop, -1.280 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do samochodu Fiat, Lan
cia, Alfa Romeo, oprogramowanie w j. polskim, • 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/56-75-28
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 
mm, na krótkie odcinki, do zamontowania na prasie, techno
logia cięcia, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
RAMA BLACHARSKA CAR-ROBOT nowa, - 7.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-67-83,0607/09-33-75 
RAMA BLACHARSKA ROBOT 1 z osprzętem do samocho-

SILNIK SPALINOWY Wietierok, 12 KM, stan dobry - 450 zł, 
silniki elektryczne bd 4D do 17 kW, od 250 zł. Wrocław, tel. 
071/317-11-91
SILNIK). ELEKTRYCZNE o mocy od 1 do 22 kW, pompy 
PJM, motoreduktory, z lat 80-tych, sprawne, ilość ok. 5 ton - 
2 zł/kg. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 380/220 V, 1,5 kW. 1425 obr/min! 
-150 zł/szt. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 30 kW, 1470 obr/min, cena -1.450 
zł, 13 kW, 1460 obr./min, cena - 450 zł, 13 kW, 1460 obr/min, 
cena - 950 zł i inne zestawy silników, z pompami do tłocze
nia gazów ciekłych. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe, 5 kW i 3 kW - 500 i 300 
zł. Korfantów, tel. 077/431-97-86 
SILNIKI ELEKTRYCŹNE 1.1 kW, 3 kW, 4 kW, 7.5 kW, cena 
od 120 zł. Sokołowsko, tel. 074/845-83-44 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1.1,1.7,5.5kW, 900 obr./min, 0.8, 
2.2, 3.0,4.0, 5.5kW, 1100 obr./min, 2.2, 7 .5 ,15.0kW 2800 
obr./min. Świdnica, tel. 074/852-28-05 
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/szt, 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, 1400 obr./min -160 zł, 2,2 kW, 710 obr./min - 230 zł. 3 
kW, 940 obr./min - 260 zł, 7.5 kW, 2900 obr./min - 370 zł.

\  Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 7.5 kW, 380 V, 1400 obr./min - 400 
zł, 4 kW, 380 V, 900 obr./min - 350 zł. 4 kW, 700 obr./min, 
380 V - 350 zł, 5.5 kW, 380 V, 700 obr./min - 400 zł. 4 kW, 
380 V. 2800 obr./min - 400 zł, 2.2 kW, 380 V, 1400 obr/min -  
200 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SILOS DO TROCIN z instalacją wyciągową, • ‘3.500 zł. Le
gnica, tel. 0601/21-38-41
SMAŻALŃIK TRIO NEX, 1993 r. taśmowy, prod. duńskiej, 
dł. 7.3 m, elektryczny, 400 kg/h, - 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/30-75-80
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 80 A, - 200 zł lub 
zamienię na dysk twardy 4 GB. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
SPAWARKA kpi., do cięcia i spawania gazowego, na wóz
ku. -1.000 zł. Legnica, tel. 0603/33-96-81 
SPAWARKA transformatorowa, mała, 220 V, prod. polskiej, 
- 350 zł. Lubań, tei. 075/722-21-62 po godz. 20 
SPAWARKA 165 A, 380/220 V, kompletna, maska, szczotki, 
fabrycznie nowa, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
SPAWARKA AGA R-302 prostownikowa, 380 V, do 300 A, 
przewody, stan b .'dobry, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80

SPRĘŻARKA WSUK,'-- 3T50O zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10 
SPRĘŻARKA MECAFER 8 Al, 220 V, 1.1 kW, zbiornik 2 5 1, 
wydajność 210 l/min, na kółkach, reguł, ciśnienia w począt
kowej fazie 0-9 At, Euro, odwadniacz, manometr, zawór 
bezp., nowa, sprowadzona z Niemiec, - 430 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-46
SPRĘŻARKA 380 V, zbiornik pow. 200 I, • 1.200 zł. Wro
cław. tel. 0502/41-12-06
SPRĘŻARKA jednotłokowa, smarowana olejem, do 8 atmos
fer, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/784-36-47,0607/23-45-42 
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 1501. 8 atm.. 16 m3/h; po re- 
moncie - 1.400 zł lub zamienię na sprężarkę, do remontu. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA 5 0 1,6 atm., stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0502/26-45-45
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001,2-cylindrowa, 8 atm., 20 
m3/godz., po remoncie, • 2.200 zł lub zamienię na sprężar
kę do remontu. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPRĘŻARKA 1-tłokowa, 3-fazowa, zbiornik 1401,111 l/min.,
6.7 m3/godz., do remontu, - 300 zł. Wrocław, tel. 329-83-14 
po 19
SPRĘŻARKA 2-tłokowa, 12 atm, po remoncie kapitalnym, 
na siłę, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-86-48, 
0503/12-98-94
SPRĘŻARKA POLMO 6 atm, 2 x 51, - 470 zh Wrocław, tel. 
071/354-28-47
SPRĘŻARKA, 8 atm., zbiornik 25 I, odwadniacz, euro, re
gulacja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa, • 520 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-59-58
SPRĘŻARKA 3JW60 ASPA zbiornik 1801,6 atm., 16 m3/h, 
stan b. dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPRĘŻARKA nowa, sprowadzona z Niemiec, 220 V, 11 kW, 
8 atm, elektrozawór, odwadniacz, reguł, ciśnienia na wał
kach, • 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/815-43-78
SPRĘŻARKA 8 atm, 220 V, 1.1 kW, zbiornik 2 5 1, na kołach, 
fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, elektroźawór, 
szybkozłącze, odwadniacz, manometr, zawór bezpieczeń
stwa Air Line, reduktor wyjściowy 0-9 atm, do malowania, 
pompowania, zasilania pneumatycznego, - 575 zł. Ząbkowi- 
ce Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA, 2000 r. na kołach, 25 I, euro, odwadniacz, 
wyłącznik ciśnieniowy, reduktor, stan b. dobry, idealna do 
pompowania i malowania - 360 z ł, Chojnów, tel. 
076/877-34-37
SPRĘŻARKA POWIETRZA 3J60 + sprężarki powietrza, - 
900 zł. Czerwieńsk, tel. 068/327-81 -96 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, diesel silnik Robur, na ko
łach, 6 atm., 340 m3/h. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08

WIELKA PROMOCJA!!! RATY BEZ ODSETEK!!!
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ ŻADNYCH ODSETEK!!! ILOŚĆ TOWARU W PROM OCJI OGRANICZONA!!! ŚPIESZ S IĘ !!!

• •  • KMIGOMATY KARCHERYi
np. jednocylindrowa, 200 l/min,zbiór. 2 5 1, cena 565 zl (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 I, cena 1.385 zł (rata już od 204 zl) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zl (rata już od 169 zl) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zl)

OD K U RZA CZE PRZEM Y SŁO W E TI7VWA7ADirT MfWTA7fiWlirTPlP RATY W DOMU KLIENTA!!!
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW *> 1 lllUtflIUU| JllU ll IŁlŁiKJ Ił Dowóz, szkolenie gratis!!! CENT NETTO

KŁODZKO, u l  Zamiejska 18, t e l  074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
POMPA DO SZAMBA wirnikowa, 3-fazowa, elektryczna, stan 
dobry, - 400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po godz. 20 
POMPA DO SZAMBA zatapialna, nowa. 380 V. - 300 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-25-74 
POMPA DO SZAMBA, - 200 zł. Wrocław, tel. 351-10-29 
POMPA DO WODY na nieczystości, na kółkach, z silnikiem 
elektrycznym 380 V, 3.5 kW, z wężem śr. 150, - 350 zł. Ja
wor, teł. 076/870-66-96,0504/94-75-24 
POMPA DO WODY 65 PJM-180, - 500 zł. Oława, tel. 
071/303-26-55,0605/64-29-48 
POMPA DO WODY typ SK6.05, z silnikiem 11 kW, • 600 zł. 
Oława, tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
POMPA DO WODY 80 PJM 215,18,5 kW, n 2900, 80 PJM
230,18,5 kW, n 2900 - 700 zł. Wrocław, tel. 372-55-78 
POMPA DO WODY spalinowa, nadaje się do podlewnia ogro
du, wydajność 350 l/min, - 580 zł. Wrocław, tel. 342-70-41 
wewn. 300,0502/04*13-01
POMPA GŁĘBINOWA BIBO elektryczna, 380 V, • 1.400 zł. 
Wrocław, teł. 0502/41-12-06
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN-1-6 prod. czeskiej, nowa, 
380 V, 2.2 kW, wydajność 6 m3/godz., 6 At, - 900 zł. Wro
cław. tel. 071/393-91-31 po godz. 16.0604/77-03-57 
POMPA HYDRAULICZNA zębata, typu PZ-631PZ-40 -100 
zł/szt Oława. tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
POMPA HYDRAULICZNA olejowa, zamontowana na zbior
niku, silnik 3 kW, reg. ciśnienia, elektrozawory, do napędu 
siłowników, wózków, maszyn, pras, nowa, - 1.500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/855-77-64 po godz.20

PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 3.5 tony, • 2.500 zł. Wro
cław, tet. 071/354-35-65
PRASA MIMOŚRODOWA z produkcją podkładek + oprzy
rządowanie (wykrojniki postępowe), - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-19 >
PRASA MIMOŚRODOWA kaletnicza, nacisk 1.51, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/302-75-25,0601/72-62-68 
PRASA PNEUMATYCZNA do klejenia płyty meblowej. 3-po- 
ziomowa. możliwość transportu, - 6.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-56-69
PRASA STOLARSKA dwupółkowa, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-52-16
PRASY HYDRAULICZNE nacisk 60-2501, od 8.000-25.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-25-45 
PROSTOWNIK BESTER 6-12-24 V, duży, 25 A, regulacja 
prądu i napięcia, • 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr./min., 0.25 
kW, od 40-210 obrJmin., 0.37 kW, od 23-137 obr/min., 0.37 
kW, cena 450 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA z silnikiem 380 V. 0.18 kW, 20 obr/min, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
PRZEKŁADNIA^ regulacją 3,5-17,5 obr./min - 700 zł, 0,4 
kW, 5-35 obr./min - 600 zł, motoreduktor, 1 kW, z reguł. 
530-2530 obr./min - 450 zł, 0,25 kW, 29-108 obr./min - 550 
zł, przekładnia prądu stałego, 1 kW, 160 V - 600 zł, 60 W i 
30 W -100 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA prądu stałego, małej mocy, 220 V, 60-2000 
obr./min, wyświetlacz - 250 zł, ślimakowa, z siln. 1 kW, 160 
V - 600 zł, 1,1 kW, 9 i 4 obr./min. nowe - 500 zł/szt., 0,75

dów osobowych i dostawczych, dodatkowo drugi wyciąg z 
przedłuźkami na busy oraz wyciąg do silników, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-32-54,0603/96-40-01 
RAMA BLACHARSKA do różnych samochodów, raty, le
asing. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-34 
RAMA BLACHARSKA kątownica, oryginalna, kompletna, 
stan b. dobry. -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/361-01-57 
ROZDRABNIACZ DO TORFU z taśmociągiem i zgrzewar
ką, do małego remontu, prod. niemieckiej, - 3.500 zł. Łagów, 
gm. Zielona Góra, tel. 0609/50-29-93 
SILNIK ELEKTRYCZNY 18.5 kW, nowy. - 500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-48-77
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy, 18.5 KW. 1450 
obrjmin. - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/41-72-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220 V, 2800 obr., 22 kW, - 250 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obrJmin. Jordanów 
Śląski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY do pralki Luna 385 E (automat). - 
100 zł. Krzydlina Mała. tel. 071/389-02-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V/2.2 kW/2.800 obr./min, 3 
kW/1.450 obr., 4 kW/1.450 obr. Oława. tel. 071/313-86-76 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW. 380 V. 1425 obr./min, 
uchwyt kołnierzowy, -150 zł. Samy Małe, gm. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-89-77
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.1 kW. 380 V, 1390 obr./min, 
uchwyt stojakowy -100 zł, silnik elektryczny 0.25 kW, 220 V. 
1425 obr./min - 60 zł. Sarny Małe, gm. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-89-77
SILNIK ELEKTRYCZNY na 220 V. z cewką, moc 3,3 kW. 
sprawny, • 160 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
SILNIK ELEKTRYCZNY 5,5 kW, 380 V, 2860 obr./min - 200 
zł, strugarka ręczna, 220 V, 800 W, 14.000 obr./min, strug 
75/2 mm - 300 zł. Twardogóra, tel. 071/315-94-80 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego 110 V, 0,8 kW, 2500 
obr./min - 350 zł lub z zasilaczem - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego. 24, V. 2.2 kW, 2100 
obr, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW/2.900 obr., nieużywany, - 
530 zł. Wrocław, tel. 071/339-20-45,0602/76-28-77 
SILNIK ELEKTRYCZNY 37 kW, 2900 obrimin, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45'
SILNIK ELEKTRYCZNY z podstawą i przystawką do pompy 
wodnej, 3 kW 1430 obr./min, 5.5 kW 1430 obr./min - 250 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-00-34 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 925 obrJmin., na łapach - 
500 zł; silnik elektryczny, 7,5 kW, 1445 obrimin., na łapach 
- 480 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 2900 obr/min, 11 kW, 2900 
obr./min, 22 kW, 2900 obr./min, 37 kW, 1460 obrJmin. Wro
cław, tel. 0609/36-87-28
SILNIK ELEKTRYCZNY 1,1 kW. 220 V. 1400 obr. - 70 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-01-52 wieczorem 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 1.400 obr/min, • 350 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-80-19 
SILNIK SPALINOWY do agregatu prądotwórczego, dwutło- 
kowy, 4-suw, 11,5 PS, sprawny, - 500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-23,0607/47-39-51 
SILNIK SPALINOWY, diesel 1-cylindrowy. - 400 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-10-47
SILNIK SPALINOWY, 60 tys. km, 1800 ccm, gaźnik gwa
rantowany przebieg, z osprzętem, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-41-59,334-65-41

SPAWARKA BESTER 400 A, - 950 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-55-87
SPAWARKA BESTER 400 A, czerwona, duża, na kółkach, 
z przewodami, * 950 zł. Lubin, tel. 076/871 -93-46, 
076/847-65-58
SPAWARKA BESTER EPOB1000 A prostownikowa. -1.800 
zł. Oława. tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
SPAWARKA BESTER STA 630, - 900 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
SPAWARKA BESTER SPB 315 stan b. dobry, - 800 zł. Pi- 
skorzów, gm. Pieszyce, tel. 0605/85-19-08 
SPAWARKA BESTER SPB-315 400 A, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-60-43
SPAWARKA BESTER 315, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-20-01
SPAWARKA BESTER SPB-315 przewody, stan b. dobry, - 
1.250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA MIG MAGSTER1603, półautomat, 160 A, kpi., 
z butlą, reduktorem, podgrzewaczem, mało używana, -1.900 
zl. Lwówek Śląski, lei. 075/784-11-94 
SPAWARKA MIGOMAT (OZAS Opole), profesjonalna, nowa, 
380 V, 160 A, - 2.200 zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/483-25-74 
SPAWARKA MIGOMAT prod. niemieckiej, -1.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-26-27
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, reduktor, drut 0,6-0,8 mm, 
wentylator na kółkach, fabrycznie nowy, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA PARVA prod. niemieckiej, nowa, spawa elek
trodami 2.2-3.25,220 V, 150 A, możl. wysyłki, - 400 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-27-80,074/815-43-78 
SPAWARKA PARVA TURBO GW 155C transformatorowa, 
220 V, fabrycznie nowa, Sprowadzona z Niemiec, z oprzy
rządowaniem, łączy elementy stalowe elektrodą do 3.25 mm, 
chłodzenie wentylatorem, możl. wysyłki, • 350 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
SPAWARKA WIROWA 400 A, - 950 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-55-87
SPAWARKI oraz prasy, tokarki stołowe i frezarki, od
2.000-15.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-69-72, 
0607/41-79-95
SPRĘŻARKA PKD 6, węże + młot pneumatyczny, - 7.0Ó0 
zł. Iłowa, tel. 068/377-01-48
SPRĘŻARKA z kpi. silnikiem 13 kW, 1460 obr./min, model 
490 M 3FBA USA, cena • 3.450 zi. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-55-87
SPRĘŻARKA WD-53 przewoźna, spalinowa, 3 szt., stan b. 
dobry - 8.000 zł • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
SPRĘŻARKA mała, bez silnika, - 300 zł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
SPRĘŻARKA 3-tłokowaAspa, -1.000 zł. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/316-77-52
SPRĘŻARKA prod. włoskiej, 1-cylindrowa, 220 V. wyd. 250 
l/min, model 2000 + wąż 10 m, pistolet do malowania, stan 
b. dobry, - 750 zł. Kłodzko, tel. 074/865-52-23 po godz. 20 
SPRĘŻARKA do powietrza, zbiornik 5001,16 atm, • 1.100 
zł. Krotoszyn, tel. 062/721-50-63 
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cylindrowa, zbiornik 400 I, silnik 
11 kW, wyd. 85 m3/h, - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SPRĘŻARKA WAN stan idealny, • 1.700 zł. Legnica, tel. 
076/855-27-34 po godz.17
SPRĘŻARKA WD-52 silnik Deutz 150 KM, wydajność 5 
m3/min, - 6.000 zł. Lubin. tel. 0603/62-07-04 
SPRĘŻARKA 1-tłokowa. silnik 1.1 kW. zbiornik 40 I. stan 
dobry * 350 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15

SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompreso
ry (praca j la zmianę"), stan idealny, prawie nowa, cena no
wej 28.000 zł, sprzedam za, - 8.900 z ł , faktura VAT. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA nowa. o dużej wydajności; prasa
hydrauliczna o docisku 100 ton - 9.000 zł. Pleszew, tel.
062/741-85-17,062/742-45-64
STACJA DO NAPĘDU urządzeń hudraulicznych, diesel,
młot, rakieta do przepychów. Wrocław, tel. 071/311 -62-81.
071/311-62-15
STACJA HYDRAULICZNA do napędu młota, piły, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 325-22-32
STANOWISKO DO METALIZACJI TOP-JET prod. francu
skiej, - 17.500 zł. Lubin, tel. 0603/62-07-04 
STÓŁ DO SITODRUKU pow. robocza 70 x 100 cm, naświe- 
tlarka do sit, suszarka tunelowa i inne akcesoria, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-39-55,0607/07-65-62 
STÓŁ OBROTOWY fi 250 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Wro
cław. tel. 071/346-47-80
STÓŁ PROBIERCZY rozkładany -180 zł, stół okrągły -150 
zł, używane. Wrocław, teł. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
STRUGARKA DO METALU PAB-40,1990 r., 1300 kg, stan 
b. dobry, kompletna oraz tokarka, wiertarka słupowa. Opole, 
tel. 0503/68-97-45
STRUGARKA ELEKTRYCZNA KING KRAFT fabrycznie 
nowa, 220 V, 600 W, 16000 obr./min, reguł, głębokości stru
gania, + ssawka, zapasowy pasek, szczypce, kluczyk, spro
wadzony z Niemiec, wysoka jakość, możl. wysyłki, - 250 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 .
STRUGARKA UNIWERSALNA CONSTANT PHILIPS, 1980 
r., - 4.000 zł. Oława, tel. 0600/32-67-84 
STRUGARKOWYRÓWNIARKA DCM 9A-63, - 4.500 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
SUSZARKA DO DREWNA DQKD 2 2-komorowa, wym. 
9x5x3 m, poj. suszenia 24 m3> wózki, szyny, - 20.000 zł. 
Byczyna, tel. 077/41343-66
SUSZARKA ELEKTRYCZNA, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13
SUSZARNIA DAKC HAJNÓWKA, - 12.00fr zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
SZAFA NARZĘDZIOWA wym. 180 x 120 x 60 cm, metalo
wa, 3 półki, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/47-96-46 
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wiszące. 2 sztuki. - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26.0601/76-02-51 
SZLIFIERKA stojąca, „samoróbka*. 380 V, 2.2 kW, -100 zł. 
Jawor. tel. 076/870-66-96,0504/94-75-24 
SZLIFIERKA doszlifowania i polerowania kantów szklą pła
skiego, luster, prod. włoskiej firmy Bavelloni, automatic, stan 
techn. b. dobry, - 32.000 zŁ Jelenia Góra, tel. 075/713-58-55, 
0601/22-87-74
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie • 600 żł, 
nożyce skokowe, 380 V, do 3,5 mm, na podstawie - 500 zł. 
Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SZLIFIERKA nowa. NSA150D, tarcza fi 150,20 x 20,2800 
obrbtów, tarcza Iffi 190,95 obrotów, chłodzenie cieczą przy 
szlifie - 350 zł, łożyska 6304N - 7 zl/szt. Trzebnica, tel. 
071/387-09-28
SZLIFIERKA SDU 300/32 2-tarczowa - 600 zł. kuźnia poło
wa + zestaw narzędzi i przyrząd - 400 zł. Turów, tel. 
071/316-48-82
SZLIFIERKA SE 180B .bezkłowa’ , • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-16-11
SZLIFIERKA BEZKŁOWA stan dobry, duża, - 2.000 zł. Kro
toszyn, tel. 0602/83-17-51

" B U D  -  M A S Z
Legnica, tel. 076/862-43-51 

fax. 076/8852-39-98 
tel. kóm. 0-90 690 659

DEALER FIRM:
WACKER, DR. SCHULCE, JAZON

|  WYPOŻYCZALNIA 1 SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH

PROWADZIMY SPRZEDAZ I
UŻYW ANYCH MASZYN BUDOW LANYCH j
- płyty do zagęszczania gruntu od 90 kg do 600kg
- stopy do zagęszczania gruntu
- walce prowadzone z wibracją
- piły do cięcia asfaltu, betonu, 
tarcza od o 300 do o 500

- profesjonalne młoty wyburzaniowe 
elektryczne, spalinowe, hydrauliczne

- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych S

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ammann 
i silników Hatz, Foremann, Honda fas
Zapewniamy serwis na maszyny od nas kupione. ' i
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R EM O N TY S ILN IK Ó W  DO ZAG ĘSZCZAREK  
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. OP010746I

IW-w, ui. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671Elektronarzędzia
Sprzedaż
Serwis

. m ^ Ż A T O R  i

53-621 Wrocław, ul. Głogowska e  -" - ——^
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195, 78-17-717, fax 78-17-716

OP005267

SZLIFIERKA DO GRZYBKÓW ZAWOROWYCH stan do- 
bry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA ŁAMANA ramię 280,2,5 kW,
- 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
SZLIFIERKA DO LASTRYKA. - 600 zł. Lubań, tel. 
075/722-21-62 po godz. 20
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN magnesowa, wym. 200 x 
600, stan b. dobry, cena - 6.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 

-0501/47-96-46
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN 3B 740, 1972 L. - 2.500
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39
SZLIFIERKA DO TYNKÓW GIPSOWYCH FLEX profesjo-
nalna, z odkurzaczem , - 1.980 z ł. Wrocław, tel.
071/346-23-10,0601/70-33-89
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW BUH 32/1000 prod. czeskiej,
- 8.000 zł. Lubin, tel. 0603/62-07-04
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW 1 SP. 900 mm, silnik 3-fazo- 
wy (x2), głowica robocza, szlifierska + stół, z podziałkami 
kątowymi, technicznie sprawna, w ciągłej eksploatacji, •
1.500 zł. Zagrodno, tel. 076/877-40-70 łub. 0502/36-16-18 
SZLIFIERKA KĄTOWA METABO nowa. reguł, obroty. -190 
zł. Legnica, tel. 07.6/866-48-85 
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA Bosch. - 90 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA .METABO’  z pochłania
czem, niemiecka na licencji szwajcarskiej, 230 V, 220 W,
22.000 OPM/min, ściernica 92x192 mm, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-27-32
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW. 2800 obr./min. - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SZLIFIERKA STOŁOWA nowa, 220 V, 0,75 kW, tarcza fi 
200 - 350 zł, silnik 2 kW. tarcza fi 250, 380 V - 300 zł, 
imadło maszynowe, obrotowo-uchylne 100" - 250 zł, ima
dło ślusarskie 150" -120 zł, imadło kowalskie, duże - 300 
zł, pompa próżniowa, mała, 220 V - 200 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SZLIFIERKA TAŚMOWA FORMAT 150 ABS szer. taśmy 
150 x 2000, mechaniczne odprowadzanie wiórów, - 350 zł. 
Okmiany, tel. 076/817-73-66
SZLIFIERKA TAŚMOWA KING KRAFT 220 V, 750 W, fa-

PLESZEWSKIE KOTŁY C 0 o
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA i  

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTA f  
WIOSENNA OBNIŻKA CEN 

tel. 062/74248-33,0601 48 32 46

TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, wraz z wyposa
żeniem, po rmoncie kapitalnym, - 5.800 żł. Mirków k. 
Wrocławia, tel. 071/315-13-08 
TOKARKA 500 x 1000/73 mm, przyspieszony posuw, stan 
b. dobry, - 10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA TUC-40 dł. toczenia 2.5 m. po remoncie, tokar
ka rewolwerowa, piła mimośrodkowa, bułgarska i polska. 
Wrocław, tel. 0604/26-10-11
TOKARKA .S trze lczyk ', • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-35-65
TOKARKA TUB-32 i wytaczarka do bębnów ham., stan do
bry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-93 
TOKARKA ROTWERK EDM 300 DS. 1999 r.. 250 V/50 
Hz/250 W, dł. toczenia 300 mm, uchwyt 90 mm, możliwość 
toczenia gwintów, dł. tokarki 90 cm, wys. 20 cm, stan ide
alny, - 1 ,.500 zł. Sebastian, Wrocław, tel. 0605/82-58-61 
TOKARKA DO DREWNA DNTA 40 kopiarka, dł. toczenia 
120 cm, fi 30 mm, regulacja posuwu, stan b. dobry, - 4.500 
zł. Przemków, tel. 076/831-05-87 
TOKARKA DO METALU uniwersalna TPD-145, dwa kom
plety szczęk • wewnętrzne i zewnętrzne oraz noże, do ma
łego przeglądu, - 1.800 zł. Przylep, tel. 068/321-33-49 
TOKARKA DO METALU ELK 1800, TPC 2m - 3.000 zł; 
TUB 32 - 3.500 zł, TUJx48 - 4.500 zł. frezarka FWC 25 
pozioma - 2.400 zł, gilotyna elektr. do kształtowników -
2.000 zł, piły ramowe do metalu • 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25,0503/35-63-82 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC-50 X 2000 przyspieszo
ny posuw, stan b. dobry, - 5.500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/830-10-61
TOKARKA UNIWERSALNA TUC-50 X 2000 przyspieszo
ny posuw. 2 szt., uchwyty samocentrujące. śred. 250 mm, 
315 mm, stan b. dobry lub zamienię na samochód. Dzier
żoniów, tel. 074/830-10-61.0502/23-04-69 
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35 + wiertła i oprzyrzą
dowanie, - 2.500 zł. Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 
077/431-57-48
TOKARKA UNIWERSALNA 40 x 1400 mm, prześwit wrze
ciona 52 mm, przyspieszony posuw wzdłużny i poprzecz
ny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25 X 800 uchwyt o śred. 
160 mm, profesjonalna, stan b. dobry, - 3.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/393-91-31 po godz. 16.0604/77-03-57 
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. dobry, 
- 8.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-49 
TRAK na 3 piły oraz wielopiła do produkcji europalet, b. 
pilnie - 5.500 zł/szt. Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 
0607/57-63-44
TRAK taśmowy, na gwarancji, 2-kolumnowy, szer. i wys. 
cięcia 100x100, z posuwem falownikowym, -14.000 zł. Sła
wa, tel. 0605/76-34-08
TRAK 1-wałowy, 2-piłowy, z posuwem mechanicznym (fa
lownik), - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0609/36-87-28 
TRAK DO CIĘCIA piaskowca, marmuru, prod. niemieckiej, 
-18.000 zł. Sady Dolne, gm. Bolków, tel. 075/741-35-89 
TRAK DO DREWNA 2-piłowy, fi 85 cm, posuw mechanicz-

gnik rolniczy lub kombajn zbożowy Bizon albo inne propo
zycje. Strzyżew, tel. 062/739-81-51 
URZĄDZENIE DO REGENERACJI SZYB SAMOCHODO
WYCH walizkowe. -1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
URZĄDZENIE WENTYLACYJNE. -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
URZĄDZENIE WENTYLACYJNE. - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73

O  VAG 1552 • 4.900 zł oraz sprzęt do korekty licz
n ików e lektronicznych samochodów VW, Merce
des, BMW i in nych , fak tu ry  VAT. O ława, te l. 
071/303-31-90, 313-55-08 w ie czo re m ,
0502/86-18-08 0603/44-75-89 81013111

WAFLARKA DO WYPIEKU rurek waflowych, b. wydajna •
2.500 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
WAGA SAMOCHODOWA 25 ton, - 6.000 żł + VAT. Łambi
nowice k. Nysy, tel. 0604/30-68-29 
WALCARKA JUBILERSKA typ WJ-02, • 600 zł. Gubin, tel. 
068/359-55-75 lub 0604/98-39-30 
WAŁ DO STRUGARKI 3 ostrza, nożowy, dług. 30 cm, stan 
dobry, -120 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-59-86 
WANNY do mycia części, galwanizowane • od 60 zl, roz-

Z A P A L  - SERWIS^
OFERUJE:

/  urządzenia do malowania mokrego 
/  urządzenia do malowania proszkowego 
/  urządzenia do okuwania węty ciśnieniowych 
/  węże ciśnieniowe do 400 barów 
/  osprzęt do malowania oraz §

serwis gwarancyjny I pogwarancyjny. i
" Wrocław, ul. Bardzka 30
^ t e l / t a x  071/33 6 4  5»1. O 607 313 4 5 1 ^

w iertaki nastawne, duże - od 70 zł. Opole, tel. 
077/455-42-76.0602/59-13-90 
WCIĄGARKA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i lodzi, 
licencja USA, może być zamontowana na stałe lub docze
piana do haka holowniczego, nowa. Zgorzelec, teł. 
075/775-11-73
WCIĄGARKA DO POMOCY DROGOWEJ z pilotem, -
2.100 zł. Wrocław, tel. 0501/10-93-97
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V. nowa, 150-250 kg,
wyciąg maks. 12 m, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-98-33,
076/833-91-43.0503/00-43-80
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 2 1. na 2 linki. • 700
zł. Lubomierz, tei. 075/783-36-94 lub, 0603/87-91-52
WCIĄGARKA LINOWA udźwig 4.000 kg, bęben na 30 m
liny, do autolawety, - 800 zł. Świeradów Zdrój, tel.
075/781-66-66.0603/31-47-85
WCIĄGARKA LINOWA ZBA-150 380 V. udźwig 150 kg, -
700 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
WCIĄGARKA LINOWA z ramieniem, do zamontowania na

minium, stali, możl. wysyłki, -110 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/641-15-75
WIERTARKA BAVARIA-EINHELL profesjonalna, 220 V. 
młotek wiertniczy 3100 uderzeń/min, 900 obr./min, SDS, 
fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, komplet wierteł, 
walizka, możl. wysyłki, - 420 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
WIERTARKA WEIMELSKIRCHEN do prac precyzyjnych, 
z 40-częściowym oprzyrządowaniem, 220 V, 18 V. 45 W, 
do 20000 obr./min, fabrycznie nowa, sprowadzona z Nie
miec, tnie, czyści, wierci, poleruje, graweruje itp., możl. 
wysyłki, - 280 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTARKA ELEKTRYCZNA HILTI TES pneumatyczna, 
prawie nowa, wiertła SDS - kilka sztuk, - 650 zł. Wałbrzych, 
tek 074/847-60-67
WIERTARKA ELEKTRYCZNA SKIL 550 W, obroty pra- 
wo/lewo, udar. - 90 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-07-19, 
0607/12-63-56
WIERTARKA KOLUMNOWA stan dobry, - 2.200 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-76-78 
WIERTARKA KOLUMNOWA W S 15, .1959 r.. - 400 zł. Zło
ty Stok, tel. 074/817-51-80
WIERTARKA POZIOMA szlifierka do noży stolarskich, •
1.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2. - 4.500 zl ♦ VAT. 
Nysa, tel. 077/433-76-07
WIERTARKA PROMIENIOWA, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-32-23 wewn. 13
WIERTARKA STOŁOWA WS 16, -1.200 zł. Jordanów Ślą
ski,tel. 0603/24-70-92
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 - 850 zł, WSD-10 -1.100 
zł. Strzelin. tel, 071/392-35-39 
WIERTARKA STOŁOWA WS 15. stan b. dobry, 3 szt. • 
650 zł. 700 zł i 750 zł. Syców. tel. 062/785-26-38 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS 15. - 600 .zł. Wrocław, tel. 
0502/36-08-65
WIERTARKA STOŁOWA SE, 1998 r. 220 V, stan b. dobry, 
- 700 zł. Zielenice, tel. 071/393-07-56 
WIERTARKA UDAROWA BOSCH PSB 450 RE, nowa, z 
gwarancją, -180  zł. Wrocław, tel. 071/345-20-75 wieczo
rem, 0603/46-75-48
WIERTARKI STOŁOWE 4 szt., prod. niemieckiej, zamon
towane na stołach z blatami, 380/220V, reg. obroty od 
210-3000/m in, ceny od 300-600 zł. Wrocław, tel. 
071/346-24-72 po godz.15
WIERTARKOFREZARKA OPTIMUM F-20 zakres roboczy 
90 - 2150 obr./min, stan b. dobry, - 4.500 zi. Okmiany, tel. 
076/817-73-66
WIERTŁA DO METALU duże średnice - 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 330-02-34,0606/95-38-77 
WIERTŁA DO METALU stożkowe, z płetwą, różne - od 15 
zł/szt., wiertła do betonu Kango, nowe, mocowane na sto
żek Morsa, różne rozmiary - od 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57

ŁADOWACZ HDPAfLAS"
udźwig do 4 ,51, zasięg 6 m I 

cena 7.000 zł |
tel./fax 077/436-4140 lub 0-602 247 364

pistolety, .SAT' natryskowy, imadło duże, gumówki - duża 
Bosch, mała reg. obroty. Wałbrzych, tel. 074/665-97-75, 
074/846-51*50
WYPOSAŻENIE WARSZTATU skrzynka diagnostyczna Ra
diotechnika - 500 zł, .kobyłka’  do pracy z podnośnikiem - 
150 zł, odkurzacz przemysłowy - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/786-87-33 wieczorem, 0607/05-67-01 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO, -
12.000 zł. Głogówek, tel. 0501/63-58-54 

O  WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWE- 
G O : egzaminer, diagnoskop z komputeram i (naj
nowsze modele), podnośnik, pilne. Wrocław, tel. 
0600/11-26-29 80014021

WYROBY ŚRUBOWE nowe - 0.7 zl/kg. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
WYRÓWNIARKA S W 40 dl. 180 cm. - 3.500 zl. Zieleniec, 
gm. Pokój, tel. 077/469-31-59 
WYRÓWNIARKA DO DREWNA oraz grubościówka,
3-noże, piła, frezarka z kompletem głowic i różnymi wzora
mi frezów, nie fabryczna, - 1.800 zl. Przylep, tel. 
068/321-33-49
WYRÓWNIARKA DO DREWNA żeliwna, oryginalna, prod. 
niemieckiej, szer. wału 60 cm, dł. stołu 3m. 4 nowe noże, -
4.200 zł. Stare Siołkowice, tel. 077/469-21-55 
WYSYSARKA OLEJOWA stan b. dobry. - 1.200 zł. Paro
wa, tel. 075/732-18-45. 0606/31-30-37 ,
WYSYSARKA OLEJOWA mało używana. - 1.200 zł. Wę
gliniec. tel. 0606/31-30-37
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH samocho
dów ciężarowych i dostawczych, typ TO 161 S. rok prod. 
1985, oryginalna, fabryczna, z posuwem mechanicznym, 
2-biegowa, b. mało używana, prod. polskiej .WUTEH", -
1.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/352-44-64 lub. 352-44-54 
WYTACZARKA DO TARCZ i bębnów hamulcowych, stan 
b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-48-37 po godz. 16 
WYTŁACZARKA fi 90 mm, z urządzeniami do produkcji 
regranulatu z folii, wydajność 35 kg/h, - 12.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-30-46.
WYTŁACZARKA - POWLEKARKA. 1994 r. grubość .śli
maka* fi 80, mało używana, nadaje się do drutu i słupków, 
- 22.000 zł. Trzebnica*' >1. 071/387-09-28 
ZAGĘSZCZARKA DO FÓLII, • 4.000 zł. Śliwice, gm. Dłu
gołęka. tel. 071/315-37-08
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII moc 37 kW - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/315-37-26,0503/98-58-04 
ZAOSTRZARKA - FAZOWARKA DNDA. tarczowa, do 
drewna, do wyrobów ogrodowych, mało używana, wypro
dukowana w Słupsku, - 3.500 zł. Gryfów Ś l., tef. 
075/781-34-49
ZESTAW HYDRAULICZNY .ENERPACK' nowy, - 2.500 zł. 
Gliwice, tel. 032/270-10-66
ZGRZEWARKA 2-stanowiskowa. do blach, kleszczowa, 
wraz ze stołem montażowym, technicznie sprawna, stan 
idealny. - 6.000 z ł. Wrocław, te l. 071/327-66-56. 
0501/60-82-73

IlKKRCHER
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PROMOCJA 2001 "Stare na nowe" 
nowa myjka nawet o 2.440 zł mniej 
Zdając stare urządzenie dowolnej marki 
otrzymasz upust od 1.172 do 2.440 zł

Ponadto polecam y:
-  najnow sze odkurzacze z  filtrem wodnym
- myjki zim no- i ciepłowodne, dom ow e i profesjonalne
- szorowarki, zam iatarki
-  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- sprzedaż ratalna OPOOS629

Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

brycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, wysokiej jakości, 
do drewna, szkła, metalu, z workiem ssącym, możl. wysył
ki, - 280 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SZLIFIERKA TAŚMOWA. 1980 r., • 2.500 zł. Oława. tel. 
0600/32-67-84
SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN od 3:500-15.000 zł. Ostrów 
Wlkp.. tel. 062/736-25-45
ŚREDNICÓWKA zegarowa, 150-300 mm, nowa. Wał
brzych, tel. 0602/43-03-24
TARCZE DIAMENTOWE do betonu, fi 230 - 42 zł/szt.; fi 
110 -1 5  zł/szt.; wiertła do betonu, długie, SDS pluś, 450 
mm, fi 10-16 - od 35 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TAŚMOCIĄG dł: 10 m, • 3.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
TŁOKI do cyl. hydraulicznego, fi zewn. 90 -115, dł/ 0.4 - 
0.9 m - 200 zł/szt., cylinder, fi wewn. 280 - 900 mm - 200 
zł. Świdnica, tel. 074/852-03-70 po 18 
TOKARKA uniwersalna 1M63x1500, z 1974 r., po remon
cie kapitalnym, przyspieszone posuwy, posuw na sankach 
narzędziowych, prześwit wrzeciona 75 mm, stan b. dobry -
6.400 zł, tokarka uniwersalna TUC 50x1000, stan dobry -
4.700 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-94 
TOKARKA TUP-50 dł. toczenia 1.5 m, - 4.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-56-17

•  ^  OP012256

SPRĘŻARKI 
ŚRUBOWE - TŁOKOWE

NARZĘDZIA • FILTRY • ODWADNIACZE 
UNIE PNEUMATYCZNE • SERWIS•••

59-220 Legnica, ul. K o łodzie jska 38  

tel.(076)854 07 73 www.gudcpoLcom.pl

ny, wielopiła (6 pił) fi 45 cm, silnik spalinowy 40 KM, sprzęt 
do produkcji palet, więźby dachowej, - 4.500 zł. Dąbie, gm. 
Prochowice, tel. 0607/40-46-20 
TRAK DO DREWNA 2-piłowy, 10 kW, z posuwem mecha
nicznym, - 4.300 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-53-31 
TRAK DO DREWNA taśmowy, - 15.000 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-84-01
TRAK DO DREWNA wydajność 30 m3/zmiana. długość cię
cia elementów 0.6 - 5.5 m. grubość ciętej kłody do 40 cm, 
płynna regulacja posuwu 0-15 m/min, - 15.000 zł + VAT. 
Rudna, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/70-92-37 
TRAK DO DREWNA GKT 60 typu wojskowego, z silnikiem 
elektrycznym, nie wymaga fundamentów, - 30.000 zł. Wie
ruszów. tel. 062/784-34-77.0604/34-34-77 
TRAK DO DREWNA, 2001 r. taśmowy, fabrycznie nowy, 
posiada atest, - 12.000 zł. Biedrzychowice, woj. zielono
górskie, tel. 0605/46-83-67
TRAK DO GRANITU piaskowca, marmuru oraz szlifierka, 
cyrkularka. hydrofor, -11.000 zł. Legnica, tel. 076/852-47-32 
wieczorem
O  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, 

le a s in g , u p roszczo na  p ro ced u ra . ., te l. 
032/219-82-52 03002931

TRANSFORMATOR 250 kVA - 4.500 zł, 400 kVA - 9.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
TRANSFORMATOR 250, - 9.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40.0605/31-89-10 
UCHWYT TOKARSKI fi 160, - 300 zł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy. samocentrujący, fi 315 
mm. - 270 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-32-94 
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, samocentrujący, fi 250, 
315 mm, + lewe szczęki, - 200 zł. Przemków, tel. 
076/831-05-87
UCHWYT TOKARSKI fi 200, 4 szczęki', samocentrujący, 
nowy - 450 zł oraz fi 100, 3 szczęki, nowy - 250 zł. Wro
cław, teł. 071/346-47-80
UCHWYTY TOKARSKIE noże, wiertła, wałki mosiężne, 
imak. Gostyń, tel. 065/572*10-51 
UCHWYTY TOKARSKIE 2 szt., fi 250. 4-szczękowy, sa
mocentrujący - 300 zł oraz 4-szczękowy, nastawny, nowy, 
• 300 zł. Nysa. tell 0603/41-98-25 
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do urządzeń 
pneumatycznych, do 10 atm., komplet, nowy, - 400 zł. Wro
cław. tel. 071/346-47-80
URZADZENIA PIEKARNICZE piece, mieszałki typu XUN, 
DK 180 i 270 litrów, dzielarki, przesiewacze, rogalikarki i 
inne, cena od 1.000 z ł. .. tel. 0600/50-81-99 
URZĄDZENIA DO KABINY LAKIERNICZEJ : turbina, pal
nik, wymiennik ciepła, szafa sterownicza, kratownice na na
jazdy, tunele nadmuchowe, - 7.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-45-34 po godz. 17 
URZĄDZENIA DO TARTAKU kompletne zamienię na cią-

słupie, udźwig 150 kg, 380 V. - 490 zl. Wrocław, tel. 
071/373-00-34
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA udźwig 3t. wys. podnosze
nia 3m. - 400 zł. Gościesżowice. tel. 068/378-14-69 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA elektryczna, nowa, udźwig 
2 1, - 200 zł. Legnica, tel. 076/866-48-85 
WCIĄGARKA MECHANICZNA od samochodu Kraz. b. 
mocna, z liną, - 700 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80.
WENTYLATOR 380 V. fi 600 - 150 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
WENTYLATOR FK-40 L2 silnik 3 k W. 1600 obr/min, prod. 
Radom, temp. pracy 130 st.C, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
0603/62-07-04
WENTYLATOR DACHOWY 380 V, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WENTYLATOR PROMIENIOWY do lakierni. 3-fazowy. • 300 
zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-18-18 
WENTYLATOR ŚCIENNY 380 V. - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WENTYLATOR ŚCIENNY 3 szt., 220 V, 45 x 45 cm - 300 
zł. Żagań. tel. 068/477-56-63. 068/478-29-40. 
0602/19-79-03
WENTYLATOR TURBINOWY 2.2 kW. nowy, duży - 600 zł. 
silnik 220/380 V, 5 kW, 955 obr. oraz kołnierzowy, 4 kW, 
1440 obr. i 2.2 kW, 1400 obr., nie używane - 350 zł/szt.,
1.5 kW, 930 obr. - 200 zł, kołnierzowy, 0,6 kW, 700 obr. - 
150 zł, s iln ik  w ibracyjny - 300 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
WENTYLATORY promieniowy, 380 V. silnik 2.2 kW - 380 
zł, ścienny, 380 V -120 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
WIELOPIŁA DO DREWNA i trak 2-tarczowy. z regulowa
nymi posuwami i zabezpieczeniem przeciw odrzutowym, 
nowe, - 16.000 zł. Paczków, tel. 076/840-82-02 
WIELOPIŁA DO DREWNA silnik 17 kW. 3 prędkości posu
wu, - 4.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 0.76/817-11-44. 
0607/51-83-83
WIELOPIŁA DO DREWNA wysokość ciętych elementów 
160 mm, szerokość ciętych brusów 450 mm, regulacja po
suwu 3-stopniowa, • 15.000 zł + VAT. Rudna, tel. 
076/749-39-20 wieczorem. 0601/70-92-37 
WIERTARKA CELMA udarowa + młot, • 650 zł. Lubań. tel. 
075/722-21-62 po godz. 20
WIERTARKA HILTI SR 16 600 W, 2 biegi, obroty prawo-le- 
wo, uchwyt szybkozaciskowy. stan idealny, - 550 zł. Wro
cław. tel. 071/321-69-52.0601/78-51-51 
WIERTARKA AEG 3000 FixTec, nie używana, 600 W, udar 
pneumatyczny, regulacja obrotów, obroty prawo-lewo, 2 bie
gi, wyłączanie udaru, funkcja kucia, limitowana wersja, 10 
lat gwarancji, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52. 
0601/78-51-51
WIERTARKA KRAFT TECH 220/380 V, fabrycznie nowa. 
sprowadzona z Niemiec, wycina w drewnie, plastiku, alu-

WIRNIKI DO POMP wodnych, mosiężne, śr. 130,143, po
niżej ceny hurtowej - 25-30 z ł/sz t. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężne, fi 130-145 mm, 
ceny od 25-30 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 
godz.20
WKRĘTARKA HILTI SD 45 nowa. - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-07
WKRĘTARKA MAKITA 6822 570W, prawe i lewe obroty, 
reguł, obrotów. - 360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-83,' 
0604/24-37-20
WÓZEK PALETOWY wys. podnoszenia 1.6 m. udźwig 1 1,
- 3.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18
WÓZEK PALETOWY hydrauliczny stan b. dobry, cena -
480 zł oraz wózki na 2 i 4 kółkach • 50 zł/szt. Ochla, tel.
068/321-10-02,0600/38-58-99
WÓZEK PALETOWY krótki oraz wózek hydrauliczny, wys.
podnoszenia 140 cm, - 2.150 zł. Wrocław, tel.
071/361-37-05 .
WÓZEK PALETOWY elektryczny. -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK PODNOŚNIKOWY. 1990 r. elektryczny, nowe ba
terie, stan dobry + wózek RAK, z 1987 r, - 7.500 zł. Klucz
bork. tel. 077/418-93-47.0608/51-35-97 
WÓZEK RĘCZNY narzędziowy, hydrauliczny, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
WÓZEK RĘCZNY napęd.elektryczny, udźwig 1 tona, stan 
b. dobry. - 900 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
WÓZKI PALETOWE ręczne, udźwig 2 1.3 szt. - 550 zl/szt. 
Węgliniec, tel. 075/732-18-45.0606/31-30-37 
WÓZKI TRANSPORTOWE do tartaku, na metalowych ko
łach, szynowe - 300 zł/szt. Legnic«i, tel. 0601/21-38-41 
WÓZKI WARSZTATOWE metalowe, mały -150 zł i duży • 
250 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26.0601/76-02-51 
WRZECIONA GŁOWICY GWINTUJĄCEJ do pasy typu Hy- 
domat, nowe, kómplet. Młynica, gm. Łagiewniki, tel. 
074/831-43-83
WTRYSKARKA KUASY150/50. ślimak fi 40 mm. 80 g wtry
sku, - 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-30 
WTRYSKARKA NEGRI BOSSI250 gram wtrysku, zamek 
1101, - 6.000 zł: Jarocin, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
WTRYSKARKA TŁOKOWA i suszarka nadmuchowa do 
tworzywa, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/333-48-84 /fax, 
071/333-76-16 w godz. 8-16.0603/30-77-20 
WYCIĄG PYŁU do szlifierki NVA-25 lub podobnej, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 '
WYCIĄG TROCIN. - 200 zł. Polanica Zdr*ój. tel. 
074/868-18-18
WYCIĄG TROCIN I WIÓRÓW duży, 55 kW, - 5.000 zł. Opa
tówek, tel. 062/761-81-40.0605/31-89-10 
WYKRYWACZ METALI zerowanie, dyskryminacja, VLF. 
praca statyczna, zasilanie 9V, waga 0.8 kg, nowe. gwaran
cja, możliwość wysyłki za pobraniem - 450 i 550 zł, - 550 
zł. Sopot. tel. 058/551-42-98
WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji, 2 wymienne 
sondy, maks. zasięg 1.5 m, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/788-78-37
WYPOSAŻENIE WARSZTATU ŚLUSARSKIEGO : tokar
ka, frezarka poziomą, piła ramowa (przechyłowa), półau
tomat spawalniczy, cena od 1.000 zł do 3.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-67-83.0607/09-33-75 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU doca + oprzyrządowanie -
1.500 zł, kompresor VAN -1.300 zł, podnośnik łańcuchowy 
(ład. 5 t) • 350 zł, migomat 170 A - 1.500 zl, rozpieraki.

ZGRZEWARKA PUNKTOWA gr. zgrzewania 2 x 4  mm. -
2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA zgrzewanie prętów do fi 5. -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-40-73

O  ZGRZEWARKA I PROŚCIARKA do  p ro d u k c ji 
zgrzewanych sia tek z  d ru tu  - 18.500 z ł + VAT. 
Również inne zgrzew ark i., te l. 071/387-86-83 
01033491

ZSZYWACZ DO KARTONÓW - 2700 zl. elektrozawory do 
hydrauliki i pneumatyki -110 zł/szt., filtry • odwadniacze - 
110 zł/szt., filtr olejowy do prasy -110  zł, manometry 25 
bar i 400 bar. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
ZSZYWACZ MANESMANN wbijak, fabrycznie nowy. 220 
V, 50 Hz, tapicersko-stolarski, łączy klamrami i gwoździka
mi 8-16.mm, elektromagnetyczny, sprowadzony z Niemiec, 
możl. wysyłk i, - 100 zł. Ząbkowice Ś ląskie, tel. 
074/641-15-75

MATERIAŁY I SPRZĘT 
RUDOWLANY

O  „A  MOŻE DACH Z BLACHY?”  Im porter oferuje 
b lachy dachówkowe trapezowe, akcesoria da
chowe. U nas skom pletu jecie cały dachl Ratyl 
Wycena i obm iar gratis. Autoryzowani wykonaw
cy. „GRAD”  lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, 
u l. M rągow ska  76, te l.  071/354-11-89, 
0603/67-20-85 80012181

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU "KOM" opoio77i 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

O  „ARM BUD". B lachodachówka w  30 ko lorach , 
gonty bitum iczne w  50 kolorach, wełna mineral
na, regipsy, p łyta  OSB, okna dachowe, rynny, 
podbitka. Raty. Wykonawstwo, bezpłatne i facho
we doradztwo. Superceny. Wrocław, ul. Krakow
ska  37/45, te l. 071/370-62-09, 0502/41-46-82 
01033271

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI”  - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, pow łoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
p u ra l 15 la t  g w a ra n c ji. B la c h y  trapezow e

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„A D W E R ” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965
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"DOMINO"
BRAMY GARAŻOWE od 648 zł*
BRAMY WJAZDOWE od 928 Zł*
ROLETY od 215 zł/m’ *

Wrocław, ul Stoczniowa 12 *ceny netto
te/fafax 071/328-82-88
tel. kom. 0-609 200 894 OP012368

WEŁNA
MINERALNA
DOCIEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECOROCK  

RO CKW O O L DEALER
S P R Z E D A Ż  -D O R A D Z T W O  
GRATIS - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA 

PRZEWODZENIA ŚCIANY BUDYNKU

Oferujemy również:
• pokrycia dachowe:

Braas, Wiekor, Róben
- ceramika budowlana:

Wienerberger, Roben
 ̂styropian: . » ^
Styropol, Ailsirotherm.ftigips

• okna: Velux
tel. 0608/49 6046,'
' 0608/676446

MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o,o 
W -w  u l. G N IE Ź N IE Ń S K A  10

AUTOMATYKA, BRAM ; 
PRODUKCJA I MONTAŻ |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, *  
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla Instalatorów 
ASTEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

1:6,8,18,20,35,45,55,135, od lip ca  T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
ko l. Kasety i panele ścienne. O bróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odb io rców  hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, u l. Wrocław* 
ska 48, te ł.  071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028361

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI”  - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w  3 wzorach, pow łoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
p u ra l 15 la t  g w a ra n c ji. B la chy  tra pe zo w e  
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca  T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
ko l. Kasety i panele ścienne. O bróbki do 6m. 
Ceny. producenta! Dla odb io rców  hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, u l. Wrocław
ska  48, te l.  071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028371

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" -  PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w  3 wzorach, pow łoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 la t gwarancji; nowość 
p u ra l 15 la t g w a ra n c ji.  B la c h y  tra pe zo w e  
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca  T50 i T60 • 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
ko l. Kasety, i panele ścienne. O bróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odb iorców  hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, u l. Wrocław
ska  48, te l.  071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028381

O  „DACHY Z B LA C H Y ": b lachy trapezowe cięte na 
wym iar do 11 m (T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, 
T-35, T-45, T-55, T-135), ocynkow ane - 11.70 
zł/m.b., alu-cynk. • 15.80 zł/m2 kraycia, powleka
ne - 21 zł/m2 krycia; podane ceny są cenami brut
to, z  VAT-em. Również akcesora dachowe, ryn
ny, ociep len ia, obróbk i n ietypow e. Marek O li
chwer, Marcinkowice ko ło  Oławy, u l. Słowiańska 
6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 01032781

O  „DACHY Z BLACHY" - CENTRUM DACHOWE : 
blachodachówka docięta na wymiar, 4 powłoki, 
18 kolorów, powlekana • 19.50 zł/m2 brutto ; powl. 
matowe • 21.00 zł/m2 b ru tto ; p las tizo l - 25.50 
zł/m2 brutto. Okna dachowe, wyłazy, ła ty  2x6 m, 
3x5 m, 6x4 m, kontrłaty, rynny ocynkowane, PCV, 
powlekane miedzią, wełna mineralna, np. 15 cm
- 8 zł/m2. Transp. gra tis, raty, doradztwo, Marek 
Olichwer, Marcinkowice koło Oławy, u l. S łowiań
ska 6, te l.  071/302-84-14 , 0604/25-35-44 
01032771

O  A  ATRAKCYJNA OKAZJA BLACHY PRUSZYŃSKI
- producent blachodachówki i b lach trapezowych 
oferuje: trapez T-35, grub. 0.54nm, d ług. 6.40 m, 
50.53 m2 krycia -1 .10 0  zł brutto. Bielany Wro
cławskie, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01032741

O  AAA • BLACHY PRUSZYŃSKI. Blachodachówka, 
blachy trapezowe, ocynkowane, alucynkowe, po
wlekane poliestrem, puralem. Cięte na wymiar. 
Produkowane z surowców Rautaruukki, Thysen 
K rupp , US Steel. Pełna ko lo rys tyka , szeroka 
gama p ro fili. Rynny, okna, obróbki. Kosztoryso
wanie gra tis Transport gratis. Korzystne ceny!. 
Wrocław, ul. Rybacka 11 (przy pl. Solidarności), 
teL  071/373-59-41 01030711

AGREGAT DO POSADZEK BRIKMAN-BOYS, 1991 r. sil
nik 4-cylindrowy Deutz, pełna dokumentacja, - 27.000 zł.
Wrocław, tel. 0607/36-49-13
AGREGAT M ALARSKI, - 14.400 zł. Wrocław, tel.
071/355-32-23 wewn. 13

Skład drewna
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118

tel. 071/325-42-69

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, GARAŻOWE 

NAJTAŃSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
FAKTURY VAT, TRANSPORT GRATIS 
Tel. 0-607 67 47 27,076/843-60-63

BCTOn HOmÓRKOUJU
"PREFBET” MILICZ

TRW1SP0RTZHDS opo1MC9
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

AGREGAT MALARSKI ZREMB prawie nowy, profesjonal
ny, na kółkach, średniociśnieniowy, z wężem i pistoletem, 
zasilanie 220 V, do malowania emulsją, kredą lub wapnem, 
duża wydajność, • 3.000 zł. Zie lona Góra, tel. 
068/454-85-25,0602/12-81-63 
AGREGAT TYNKARSKI PFT 1992 r„-kompletny, z węża
mi, lancą i kompresorem, stan b. dobry, - 8.900 zł. Głogów, 
tel. 076/835-69-37,0605/43-32-91 
AGREGATY TYNKARSKIE : do tynków gipsowych „Tern? 
po”, używane przez 1 sezon, 2 sztuki - 8.600 zł i 8.900 zł 
(cena nowego 16.000 zł netto); do tynków piaskowych, prod.

polskiej, sprawne, 2 sztuki - 2.600 zł i 2.700 zł;. Wrocław, 
tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 

O  AGREGATY TYNKARSKIIE, POSADZKARSKIE, 
SILOMATY wszystkich firm , różne modele oraz 
części • sprzedaż i transpo rt na zamówienie. 
C ho jnów , te l. 076/818-67-29, 0604/29-71-76 
84017961

BARAK BUDOWLANY wraz z deskami szalunkowymi, •
800 zł. Głogów, tel..0601/06-09-68
BARAK BUDOWLANY dł. 6 m, wys. 2.5 m, do poprawek,
- 400 zł. Strzelin, tel. 0608/69-39-14
BARAK BUDOWLANY po remoncie kapitalnym, na postu
mencie metalowym, jedno okno, wym. 6 x 2.30 m, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 369-54-31, 342-01-63,0605/62-02-20 
BARAK BUDOWLANY stan dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0602/82-49-61
BARAK BUDOWLANY 3 x 8 m, obity blachą, wyposażony, 
ustawiony koło Wolsztyna, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/15-66-90
BARAK BUDOWLANY metalowy, na kołach, - 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-59-42
BARAK BUDOWLANY blaszany, wym. 6 x 2.5 m, stan do
bry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-01,0603/92-84-14 
BARAK BUDOWLANY 2.5x5.5 m, po remoncie, ocieplo
ny, wnętrze w regipsaćh, instalacja elektryczna z licznikiem,
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14

OP012420

BARAKI KONTENEROWE sanitarne, socjalne, biurowe, 
odnowione • od 3.800 zł. Gniechowice, tel. 071/316-97-60, 
0607/74-14-15
BARAKOWÓZ - autobus na kołach, instalacja elektryczna 
220 V, - 2.000 zł. Oława. tel. 071/303-04-78 
BARAKOWÓZ na płozach, ocieplony, oblachowany, boaze
ria, inst. elektryczna, 2 okna, okiennice, wym. 2,5 x 2,5 x 
6,0 m. Prochowice, tel. 076/858-47-14 
BARAKOWÓZ inst. elektryczna, dł. 7.10 m, stan dobry, - 
2.500 zł. Wrocław, tel. 341-13-90 
BARAKOWÓZ na kołach, po remoncie, standard wykoń
czenia na życzenie, wym. 7 x  2.30 m, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 369-54-31,342-01-63,0605/62-02^20 
BARAKOWÓZ na kolach, technicznie sprawny, stan do
bry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-09-36 .
BATERIE do instalacji wodnej, z demontażu, chromowa
ne. - 50 zł. Syców. tel. 062/785-44-85 
BEDNARKA OCYNKOWANA - 1.30 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/348-40-18
BELKI STROPOWE z rozbiórki • 300 zł/m3. Wojcieszów, 
tel. 075/751-22-44 ■
BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 * 59 cm - 4.8 zl/szt. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
BETON LOCO B10 -157  zł, B15 - 180 zł, B20 - 195 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-59-79

BETONIARKA 50 I, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/82-50-18
BETONIARKA 70L 380 V - 480 zł oraz dwie wciągarki łań
cuchowe, z kasetą sterowniczą - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-80-44,0502/56-90-04 
BETONIARKA 75 I, 220 V, prod. niemieckiej, bez silnika i 
koła pasowego, - 400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-92*76, 
0605/53-23-20
BETONIARKA 150 I, 380 V, stan b. dobry, - 670  ̂zł. Gło
gów, tel. 076/833-48-00.0605/43-32-91 
BETONIARKA 120 I, prawie nowa • 660 zł. Gostyń, tel. 
065/572-10-51
BETONIARKA 250 I, na kołach, stan b. dobry, - 950 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 
BETONIARKA 150L do remontu, sprawna, - 550 zł. Legni
ca, tel. 076/862-38-36 po godz. 18 
BETONIARKA 250 I, sprawna - 900 zł. Legnica, tel. 
076/850-20-44 •
BETONIARKA 100 I, 220 V, - 450 zł. Lubań, tel. 
075/722-21-62 po godz. 20
BETONIARKA 5 0 1, - 400 zł. Lubin, tel. 076/846-56-96 
BETONIARKA 140 I, 220 V, możliwy transport, - 590 zł. 
Lubin, tel. 076/724-08-63,0605/45-58-00 
BETONIARKA 200L silnik 3-fazowy, - 750 zł. Miękinia, tel. 
0603/36-77-41, woj. wrocławskie 
BETONIARKA 150L 380 V, stan b. dobry, możliwy trans
port, - 880 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
BETONIARKA 50-801, 220 V, nowe łożysko, stan dobry, - 
500 zł. Ochla, tel. 0600/38-58-99, woj. zielonogórskie 
BETONIARKA poj. 140 I, stan b. dobry, - 750 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29 
BETONIARKA 150 i - 650 zł. Ścinawa, tel. 076/843-75-49 
BETONIARKA 70 I. stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/346-41-59.334-65-41
BETONIARKA 150 I, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0602/82-72-75
BETONIARKA 8 0 1,220 V, prod. polskiej, używana 3 tygo
dnie, stan b. dobry, • 580 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
BETONIARKA 80L, - 400 zł. Wrocław, tel. 329-83-14 po 
19
BETONIARKI 250 I, 380 V - 850 zł/szt. Lubań. tel. 
075/722-21-62 po godz. 20
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1mm, w arku
szach, 120m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
BLACHA FALISTA nowa, 0.6 mm • 8 zł/m2. Trzebnica, tel. 
071/312-86-55
BLACHA STALOWA różne formaty i grubości -1 zł/kg. Wro
cław, tel. 071/363-44-54 po godz. 17 

O  BLACHY TRAPEZOWE ocynk, krycie 0.81 m, 2 m 
- 23.00 zł/szL, 3 m • 34.50 zł/szt., 6 m • 69 z ł/s z l; 
alu-cynk, krycie 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 m - 
46.50 zł/szt., 5 m - 77.00 zł/szt., 6 m • 93.00 zł/szt. 
Docinamy blachy na wym iar do 11 m. Raty, raba
ty, transport. Marek Olichwer, Marcinkowice koło 
O ławy, u l. S łow iańska  6, te l. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 Q1032791 

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 trans
p o r tu  i ro z ła du n ku , fa k tu ra  VAT. G óra, te l. 
0605/20-02-25 84017921

BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm, cena 1.55 zł/szt. 
Chojnów, tel. 076/817-74-76,0607/34-31-28 
BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm, cena 1.70 zł/szt. 
Osetno, tel. 065/544-44-35
BLOCZKI BETONOWE fundamentowe, wym. 12x24x38 cm 
- 2.20 zł/szt. Tyniec Mały, tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
BLOCZKI BETONOWE w kształcie litery L, wym. 50 x 50 
x 20 cm, większa ilość, cena - 4 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/93-44-13
BLOCZKI BETONOWE wym. 15 x 15,50 szt. • 1.70 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0606/64-92-21
BOAZERIA SOSNOWA od 18 zł/m2, deski podłogowe od 
36 zł/m2! Wrocław, tel. 07,1/336-24-59 
BRAMA ALUMINIOWA 2 szt., wciągane pod dach, 4.20 x 
4.60 m,'- 8.000 zł. Niemcy, tel. 0049/284-16-18-36 
BRAMA GARAŻOWA nowa, 2 szt. • 600 zł/szt. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0603/27-34-03
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, 3 x 3 m, nowa • 
3900 zł, brama garażowa do szerokiego garażu 5 x 2.1 m, 
nowa - 4900 zł, automat do bram, 3 piloty - 850 zł, możliwy 
montaż. Niemodlin, tel. 077/460-60-60,0601/55-60-60 
BRAMA WJAZDOWA dł. 3 m, wys. 1.30 m, z bramką, - 
250 zł. Ruda Sułowska, gm. Milicz, tel. 0503/75-30-83

BLACHA DACHOWA

PRODUCENT
A M A - B A L E X  \DŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA

ul. Wrocławska 42 tel. 071/3151611

lM O T £ L 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

TARTAK - DOBROSZYCE 
PPU "DOMEX"

3 56-410 Dobroszyce, uE Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje:

♦  Więźbę dachową (wycięta na wymiar wg PN)

♦  Impregnację trzy funkcyjną

♦  Tarcice iglaste i liściaste, świeżą i suchą 

(na schody, poręcze, drzwi itp.)
OPOH73*

Oferujemy drewno z wszystkich gatunków drzew 
występujących w Europie Środkowej.

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWASOODPORNEJ 

KOMINY STALOWE
P.W. CEKOMET 76 

Wrocław, al. Pracy 2 
tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 po 20“

ATESTY. ATRAKCYJNE CENY-RATY
K O M I N K I

O  BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zl, segmen- 
towe od 1.920 zł, wjazdowe od 982 zł, ro le ty od 
215 zł/m2. Fachowy pomiar, montaż, gwarancja. 
Ceny netto. Serdecznie zapraszamy. „DOMINO” , 
Wrocław, u l. Stoczniowa 12, w  godz. 8-18, tel. 
071/328-82-88 (fax), 0609/20-08-94 01032291

O  BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, 
automatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje 
• kompleksowe zamówienia gwarantują najko
rzystniejszą cenę w  mieście; nasza firma zosta
ła  wyróżniona przez czytelników „Gazety Wybor
c z e j” . FIRMA „O L A F ” , W roc ław , te l. 
071/332-32-67,0602/77-79-43 01030361

BRUSY DĘBOWE sezonowane 3 m3, - 2.400 zł. Milików, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-91 
CEGŁA pozostałość po budowie, nie z rozbiórki, ok. 1000 
szt. - 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-40-18 
CEGŁA KLINKIEROWA nowa, kratówka i pełna, cena -1  
zł/szt. Popielów, tel. 077/469-22-32 
CEGŁA KLINKIEROWA cena - 80 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54
CEGŁA PEŁNA nowa - 0.35 zł/szt. Domasław, tel. 
071/311-98-84
CEGŁA PEŁNA 1.000 szt., oczyszczona, z rozbiórki - 0.30 
zł/szt. Lubin, tel. 076/749-55-41 
CEGŁA PEŁNA czerwona, nowa, 5,000 szt. - 40 gr/szt. 
Wrocław, tel. 0605/29-23-14
CEGŁA PONIEMIECKA i dachówka, poniemiecka, w do
brym stanie, do uzyskania bezpłatnie z rozbórki, własnymi 

„.siłami. Wrocław, tel. 071/357-34-53 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA paletowana, cena - 0.35 zł/szt., 
płyty korytkowe, belki stropowe (żelbetowe), dł. 6 m. Bie
lany Wrocławskie, tel. 0604/26-10-11 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA 6000 szt., możliwość transportu. 
- 20 gr/szt. Samsonowice, gm. Kostomłoty, tel. 
071/346-17-53
DACHÓWCZARKA ręczna, 2 szt. + 1.000 podkładów sta- 
lowyh - 2.000 zł/szt. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/19-96-31 
DACHÓWKA „mnich-mniszka", nowa, 4500 szt., 110 m2, 
70 gąsiorów gratis, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0501/55-96-51 
DACHÓWKA CEMENTOWA 4-letnia, cena - 0.60 zł/szt. 
Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0601/58-81-46 
DACHÓWKA CERAMICZNA, ok. 2 tys. szt.. 15 szt./m2 - 
1.50 zł/szt. Rzeplin, gm. Żórawina, tel. 071/316-48-41 
DACHÓWKA CERAMICZNA nowa • 27 zł/m2,blacha ocyn
kowana 2x1 m - 22 zł/arkusz, blachodachówka - 21.90 
zł/m2, folia dachowa paroprzepuszczalna -1.70 zł/m2, ryn
ny dachowe PCV - od 7 zł/mb, rynna ocynkowana - 4.40 
zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-26-57, 0605/76-79-59 
DACHÓWKA IBF typ „S", kolor ceglasty, podstawowa, 
1.100 szt. - 2 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-78-97 
DACHÓWKA KARPIÓWKA, z rozbiórki, oczyszczona, 
6500 szt., cena 0.20 zł/szt. Korzeńsko, tel. 071/385-61-87, 
0605/38-19-57
DACHÓWKA KARPIÓWKA 15000 szt., cena - 0.30 zł/szt. 
Syców, tel. 062/786-98-10
DACHÓWKA KARPIÓWKA poniemiecka, stan b. dobry, ok. 
6000 szt. - 25 gr/szt. Szczodre, tel. 071/399-85-54

Obróbki blacharskie 
Rynny PCV 
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

DACHÓWKA KARPIÓWKA BUNCLOWA nowa. Ok. 500 
szt., przechowywana w pomieszczeniu pod dachem, stan 
b. dobry, - 500 zł. Ściborowice, gm. Krapkowice, tel. 
0606/55-60-28 do godz. 24, woj. opolskie 
DACHÓWKA KARPIÓWKA cena - 85 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54
DACHÓWKA KLINKIEROWA, karpiówka, rozbiórkowa, 
brązowa, stan b. dobry, 18.000 szt., 0,4 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/850-61-63 wieczorem, 076/862-01-72 do godz.14 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA - 20 gr/szt. Wojcieszów, tei. 
075/751-22-44
DACHÓWKA ŚREDZKA falista, rustykalna, nowa, 20 m2 - 
2.3 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/55-11-93 

O  DESKA PODŁOGOWA, p łyty w iórowe, pilśniowe, 
OSB, skle jki, boazeria, podbiciówka, łaty, krawę* 
dziaki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), 
tarcica sucha nieobrzynana. S.H. „DREWMAT” , 
Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, tel./fax 071/342-38-86 
01031051

DESKI DĘBOWE 40 mm, sezonowane 1,5 roku, dł. 2,5 m, 
ok. 1.4 m3, - 1.000 zł /m3. Zgorzelec, tel. 0502/12-05-59. 
075/778-11-26
DESKI SOSNOWE PODŁOGOWE - 34 zł/m3. Oława, tel. 
071/313-15-31
DESKI SOSNOWE, JESIONOWE, CZEREŚNIOWE suche, 
cena od 900 zł/m3. świerzów, gm. Prusice, tel. 
0607/30-64-25

'DESKI ŚWIERKOWE krokwie, sezonowane, różne długo
ści i szerokości, ok. 1.5 m3 - 500 zł. Wrocław, tel. 348-40-18 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIE PLET-TAC elewacyjne, 
systemowe, ramowo-rurowe, cena 0.20 zł/m2 (doba). Wro
cław, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80

"TDM 11 w-w, ul- Karmelkowa 66 
_  tel. 071/33-719-66 SKŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
■ tarcica obrzynana od 329 zl \ 
więźba dachowa od 647 zl °° 

• podtogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, OSB 
drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny

DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE - 0.5 
zł/ramka na dobę (+ kaucja) oraz betoniarki, poj. 150 I i 
2501 - 35 zł/doba (+ kaucja). Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
DRABINA DEKARSKA 8 m.b., 2 pompowane koła, pojem
niki na dachówkę i zaprawę, silnik benzynowy, składana, - 
6.700 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
DRABINA ROZSUWANA 12 m, na kołach, możliwość ho
lowania samochodem, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/396-35-09
DREWNO BRZOZOWE jesion, jawor, dąb w dłużycy. Wa
lim, tel. 074/845-74-16
DREWNO JESIONOWE w klocach, ok. 1 m3. do 50 km 
dostawa gratis, - 250 zł. Bierutów, tel. 071/314-68-16, 
0606/80-86-05
DRUT wiązałkowy -1.40 zł/kg. Wrocław, tel. 071/348-40-18 
DRZWI skrzynkowe, oszklone, 90 x 220 cm, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/33^71-68, 361-38-74 
DRZWI z futryną, nowe, 89 x 208 cm - 40 zł. Wrocław, tel. 
0600/83-75-79

•kie

PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY
V  dachówkowe

• /  trapezowe

10 LAT GWARANCJI

BLACHODACHOWKA POWL. od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg Ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80
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PŁYTY 
HUISTEZPOT 
Od 13 Zl + VAT

■PLASTICS'
wrodaw ui. Robotnicza 72 

Taran Arehimaduu tel. 1071) 781 81 22 
zielona Córa ul. Zacisze fE 

tel. (068) 45317 aa 
Opole ul. Pancerna a

tel. 10771457 48 51 W.218

KOMINY -  KOM-WENT
POLECA W  PROMOCJI: 

PUSTAK Z  BETONU LEKKIEGO ŁĄCZNIE Z RURĄ 
KWASOODPORNĄ DO KOTŁÓW GAZOWYCH 

wcenieod85zVm .b.
PUSTAKI WENTYLACYJNE DW UKANAŁOW E - 8 zł/szt. 

KOMINY DO KOMINKÓW 
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

Wrocław, ul. Potokowa 39 (Maślice)

I PARAPETY I M I T A C J E  MARMURU; GRANITU INNE i

DRZWI ALUMINIOWE 2-skrzydłowe, z doświetleniami 
bocznymi, wzmocnione, z podziałami skośnymi, szyba lu
strzana, nie używane, szer. 2,6 x 2,15 m, • 5.000 zł. Kieł- 
czów, tel. 071/398-42-50
DRZWI BALKONOWE , skrzynkowe, drewniane z oknem 
dwudzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. 
otworu 267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 
cm), 3 szt. • 200 zł/szt., całość - 600 zł., tel. 077/404-61-61 
(k0009d)

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

DRZWI BALKONOWE prod. niemieckiej, drewniane, wym. 
110 x 210 cm, nowe, - 900 z ł. Bolesław iec, tel. 
075/731-66-16
DRZWI BALKONOWE zespolone, oszklone, 90x210 cm - 
50 zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-33-96 
DRZWI BALKONOWE balkonowe, typowe, drewniane, po
dwójna szyba, białe, z ościeżnicą, - 200 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
DRZWI BALKONOWE mahoniowe, prod. niemieckiej, 
nowe, wym. 98x220, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39 ,
DRZWI BALKONOWE lewe, 2 skrzydła okienne + żaluzje. 
srebrne -100 zł. Wrocław, tel. 0600/83-75-79 
DRZWI DREWNIANE lewe, .80", z zamkiem .Gerda" i wi
zjerem, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-30-11, po 16 
DRZWI GARAŻOWE prod. USA, segmentowe, białe i brą
zowe, szer. 2,44 m, wys. 2,13 m, - 1.600 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-07-07
DRZWI GARAŻOWE. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
DRZWI ŁAZIENKOWE typowe, .60* + metalowa ościeżni
ca, - 50 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
DRZWI POK&JOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-13-22
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80om, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI WEJŚCIOWE nowe, palisander, ocieplane, oścież
nica, 90 x 209 cm, grub. 6,2 cm, • 1.500 zł. Henryków, tel. 
074/810-51-81
DRZWI WEJŚCIOWE. Wrocław, tel. 0606/39-06-57

szt., cena od 180 do 220 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
075/735-18-93
GRZEJNIKI MIEDZIANE z rurek miedzianych, 12 żeberek, 
2 szt. połączone, wys. 52 cm, dł. 73 cm, kpi, -110 zł. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
GRZEJNIKI PANELOWE wym. 45x60 cm i 50x50 cm - 50 
zł/szt. oraz 50x90 cm, 2 szt. -100  zł/szt. Sobótka, tel. 
071/370-54-58 lub, 0605/95-95-18 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 32 szt. • 10 zł/szt., rury żeliwne fi 
100, fi 150 • 10 zł/szt., trójniki żeliwne, kolanka, rewizje • 4 
zł/szt., naczynie przelewowe • 25 zł, beczka metalowa, 
ocynkowana, poj. 2001 • 25 zł, hydrant drogowy, aluminio
wy - 40 zł. Jawor, tel. 076/870-41-51 ,
GRZEJNIKI ŻELIWNE • 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt., cena 5 zł/żeberko. Trzebni
ca. tel. 071/312-17-19 wieczorem, 9603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 10-żeberkowy, • 20 zł. Wrocław, tel. 
071/373-59-98,0605/53-02-52 
GRZEJNIKI ŻELIWNE z demontażu, wys. 60 cm, 34 że
berek, cena - 3 zł/żeberko. Wrocław, tei. 071 /352-41 -84 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 100 żeber - 5 zł/żeberko. Wscho
wa, tel. 065/540-61-92
O KABEL ELEKTRYCZNY YDYP 750 V, 3 x 2,5 - 1 

z ł/m .b ., 3 x 1,5 - 80 g r/m .b . S ob ó tka , te l. 
0604/40-19-54 02027761

KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 2.5 -1 .3  zl/m, 3 x 1.5 -1  zł/m. 
Sobótka, tel. 0604/40-19-54
KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 1,5, potrójnie izolowany, ziem
ny - 2,5 zł/m.b.; kabel elektryczny 5 x 0,75 • 1,70 zł/m.b.; 
kabel telefoniczny 4 x 0,12 -1 ,20  zł/m.b., kabel koncen
tryczny, czarny - 0,70 zł/m.b. Wrocław, teł. 0502/12-55-57 
KAMIEŃ POLNY ok. 60 1, • 50 z ł/t. Kalinowa, gm. Wiązów, 
tel. 0605/05-95-26
KAMIEŃ granit, piaskowiec żółty, cena od 500 zł do 2.000 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/781-63-47 
KAMIEŃ łupany - 30 zł/t, duża ilość. Wrocław, tel. 
071/785-55-24,0606/16-37-88 
KIOSK W ELEMENTACH pow. 20 m2, - 8.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-23-84
KOMIN STALOWY 12 m, 3-częściowy, zdemontowany, stan 
b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
KOMIN STALOWY fi 920, gr. 12.5, wys. 45 m, - 600 zł. 
Zdzieszowice, tel. 077/484-57-35 
KONSTRUKCJA metalowa, skręcana, 12 x 51 m, na dach, 
wiatę, szklarnię, zdemontowana, -14.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0603/28-37-82
KONSTRUKCJA WIATY 30x12x4,5 m, - 20.000 zł lub za
mienię na ciągnik, samochód, kombajn. Łojowice, tel. 
071/393-00-76
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, magazyn, 2-spadowy, 42 
x 6.5 x 3.5 m, zdemontowana i pomalowana, stan idealny, 
bez pokrycia. - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
KONSTRUKCJA WIATY z ceownika 120, 20 elementów 
po 5.30 m - 60 zł/szt. Złotoryja, tel. 0606/67-07-22 
KOSTKA BETONOWA wibrowana, szara -19  zł/m2, kolo
rowa - 21 z ł/m 2. Kożuchów, te l. 0600/19-28-49, 
068/387-30-68,0600/82-81-59 
KOSTKA BRUKOWA wym. 10x10, ok.15 ton, z rozbiórki. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0607/11-84-48 
O  KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa, od 180 

zł/t, ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, mur
ki, oczka wodne, ska lniki. Wrocław, ui. Wiejska 
27, w  godz. 9-17, tel. 071/364-55-66,0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA 20x20 cm, z rozbiórki, stan ideal
ny -130 zł/t. Chełm, tel. 071/389-01-75,0601/56-40-68

S Z C Z E C IŃ S K A  1 1  B  OP012182
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Sokółka, sosnowe, dębowe, mahoniowe oraz okna i drzwi
balkonowe. Lubań, tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE szer. 60 cm, prawe. 3 szt.,
lewe, 3 szt., z rozbiórki. Jaśkowice, gm. Kunice, tel.
076/857-51-06
KUPIĘ DŹWIG do 15 ton. Wrocław, tel. 071/311-41-54 
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ FARBĘ chlorokauczukową. Gryfów Ś l., tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ WIATY 1-spadowej, małej. Środa 
Śl., tel. 0607/04-70-00
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 8 x 10 lub 10 x 10,30 ton - 
do 60 zł/t. Głogów, tel. 076/833-95-30,0502/65-70-23 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wro
cławia, w cenie do 40 zł/t. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0602/66-49-88
KUPIĘ KRĄG BETONOWY fi 1-1.20 m, 5 szt., z transpor
tem. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE z demontażu, wysokość 
80-120 cm, szerokość 100-140 cm, 2 szt. lub 1 szt. oraz 
blachę falistą lub podobne, wym. 4 x 4 m. Szprotawa, tel. 
068/376-36-69 wieczorem
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub drewniane, wymiar 85 x 

I 75 cm lub 75 x 85 cm, lub mniejsze o 2-3 cm. Wrocław, tel. 
071/357-16-20,0503/72-01-11

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

Rusztowani warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316 opoo647i

KUPIĘ PŁYTY BETONOWE do mocowania belek drewnia
nych, stosowanych w telekomunikacji. Gryfów śl., tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PODKŁADY KOLEJOWE drewniane, deski na ogro
dzenie, około 230 cm. Ochia, tel. 0600/38-58-99 
KUPIĘ RURY fi 100, z odzysku. Ustronie, tel. 076/818-03-20 
Lwówek Śl., 075/784-32-95
KUPIĘ PRASĘ WIBRACYJNĄ kroczącą + formy na blocz
ki, pustaki i inne elementy. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
KUPIĘ SIATKĘ ok. 70 m. Żarów, tel. 0607/48-17-63 
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY - różny. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
KUPIĘ STAL ceownik, 100 mm, większą ilość. Opole, tel. 
077/421-97-23
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 300,140, kątownik 30, teo- 
wnik 20, blachę trapezową. Wrocław, tel. 0602/63-65-21 
KUPIĘ STEMPLE BUDOWLANE oraz deski o różnych gru
bościach. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
KUPIĘ TARCICĘ SOSNOWĄ gr. 20-50 mm, sezonowana. 
Marcinowice, gm. Krosno Odrzańskie, tel. 0602/29-00-47 
KUPIĘ WĘZEŁ BETONIARSKI. Wrocław, tel. 
071/311-62-81,071/311-62-15 
KUPIĘ ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI poj. 100001. Ochla, 
tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
LEPIK ASFALTOWY 0.30 zł/kg . Bolesław iec, tel. 
0502/30-38-96
LINA STALOWA średn. od 6-20 mm, • 3 zł zł/kg. Kroto
szyn, tel. 062/721-50-63
LINA STALOWA f i  8 mm, nowa, konserwowana • 2 zł/kg.
Przemków, tel. 076/831-05-87
LINY KONOPNE 30 m, grube, nowe, zarobione, - 45 zł.
Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88
LISTWA WIBRUJĄCA do betonu, jednoroczna, 380V, dł.3.6
m, - 4.500 zł. Wrocław, tel: 345-58-47,0606/76-11-45

ODDAM GRUZ oddam za darmo, duże ilości. Wrocław, tel.
. 071/343-98-86 w godz. 9-18,071/342-33-39 po godz.18 

ODDAM ZIEMIĘ z wykopu - bezpłatnie. Lubin, tel. 
076/846-92-85,0605/45-65-57 
OGRODZENIE używane, w segmentach o wym. 1.5x3 m, -
2.50 zł/szt. Siechnice, tel. 071/311-56-75 
OGRODZENIE betonowe, ozdobne, cena -19 zł/m2. Strze
lin, tel. 071/392-21-10 po godz. 18, 0602/24-82-22, 
0602/44-72-55
OGRODZENIE elektryczne, nowe. W ałbrzych, tel. 
074/849-22-97
OGRODZENIE ELEKTRYCZNE. Wałbrzych, tel. 
074/849-22-97
OGRODZENIE betonowe - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/71-97-76
O  OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drew

no, a lum inium , drzwi zewn., balkonowe, w itry 
ny, prod. niem ieckiej, w cenie od 100 zł, możli
wość transportu, sprzedaż ratalna. Komorowo 
k. Trzebnicy, te l. 071/312-30-89, 0602/15-31-41 
82001191

OKNA skrzynkowe, oszklone, 147 x 147 cm. 144 x 178,2 
szt, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/332-71-68, 361-38-74 
OKNA 2 szt., wym. 57 x 145 cm oraz drzwi balkonowe - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-02-91 
OKNA 220 x 140 cm, 145 x 140 cm -180 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/363-43-30
OKNA ALUMINIOWE plastikowe, wystawowe. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-23-45
OKNA DACHOWE VELUX 78 x 118 cm i 78 x 140 cm - 800
zł/szt. Lubin, tel. 0603/25-31-59
OKNA DACHOWE o wym. 50 x 56 cm, prawe i lewe, -150
zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane,
105x135 -170 zł, 210x135- 340 zł, drzwi blakonowe, 210x70
- 200 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-23-49, 0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE Urzędowski, nowe, brązowe, wym. 
148 x 148 cm, Srayby, 2 szt. -1.000 żł/szt. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
OKNA DREWNIANE .URZĘDOWSKI* 2 szt., nowe, zaim
pregnowane, wym. 148x178, potrójne zespolone szyby, 
dzielone, • 1.000 zł/szt.. Piława Dolna, tel. 074/832-50-12 
OKNA DREWNIANE wym. 115 x 207 cm, 2 szt. • 450 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0607/81-69-46
OKNA DREWNIANE golenia próżniowe, uchylno-rozwier- 
ne, 2 szt., wym. 100 x 177 cm - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/372-64-57
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, 
uchylno-rozwieralne, białe o wym. (wys. x szer.) 110 x 140 
-150 zł, 142 x 110 - 160 zł, 120 x 80 - 140 zł, 140 x 220 - 
300 zł. Wrocław, tel. 0604/37-84-73 
O  OKNA PLASTIKOWE półpalstikowe, używane i 

nowe, sprzedam, szer. x wys. 305x155, 320x135, 
135x80, 60x60, 60x112, 193x200, 130x140, 
118x170 oraz wiele innych, tarasy, balkony, fak
tu ra  VAT. B ud z ie chó w , te l.  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 drzw i sklepowe, 220x110 • 1.000 zł/sz t.. 
Szprotawa, te l. 068/376-76-36, 0607/07-34-04 
87026121

OKNA PLASTIKOWE nowe, nie używane, rozwiemo-uchy- 
lane, z mikrowentylacją, wys. 160 cm, szer. 120 cm, 3 szt.
- 450 zł/szt (możl. wyst. fakt. VAT). Brzeg, tel. 
077/416-67-25
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwierno-uchylne, o

OKNO DREWNIANE używane, 3-skrzydłowe, 163x163 cm, 
- 95 zł. Wałbrzych, tel. 0602/35-61-24,074/842-28-58 
OKNO DREWNIANE nowe, bez szyb, szer. 111 cm, wys. 
157 cm - 40 zł. Wrocław, tel. 0600/83-75-79 
OKNO DREWNINE o wym. 147 x 145 cm, z żaluzjami. - 
100 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
OKNO PLASTIKOWE, prod. niemieckiej, nowe, współczyn
nik k 1.1, wym. 260 x 158 cm, • 700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/731-66-16
OKNO PLASTIKOWE rozwierno-uchylne, wym. 112 x 156 
cm, - 250 zł. Kłodzko, tel. 074/867-39-57 
OKNO PLASTIKOWE z PCV, wys. 1435, szer. 1765, 
2-skrzydłowe, fabrycznie nowe, współczynnik k 1:1, profil

Sprzedam tanio! OP012550 

Wszystkie kruszywa naturalne i łamane 
wraz z transportem, na przykład:
• p iasek 10.50 z ł/t • m ieszanka tłucznia 

(0-63) -  23  zł/t. P on a d to  ś w ia d czym y  u s łu g i 
b u d o w la n o -tra n s p o rto w e .

Wrocław. tel./fax 071/785-68-07. 0-501 98 76 33

Roplasto biały, okucia Roto, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0603/12-38-31
OŚCIEŻNICE METALOWE lewe. 60 cm, 3 szt. - 20 zł/szt., 
podokienniki 240x140, matowe, 130 szt. -1 ,8  zł/szt., rury 
kanalizacyjne żeliwne, 100 x 2 ,3  szt. • 20 zł/szt., skrzynka 
elektryczna budowlana -100 zł. Wrocław, tel. 071/362-84-55 
wieczorem
OŚCIEŻNICE METALOWE 70 cm, 2 szt. • 28 zł/szt. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10

OKNA
ROLETY - GRZEJNIKI • PANELE PODŁ. 
MEGA tel./fax 071/303 34 91
GW ARANCJA. NAJNIŻSZEJ CENY

PANELE ŚCIENNE prod. niemieckiej, dąb rustykalny, szer. 
20 cm, wys. 2.6 m, 10 m3 - 190 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-46

O  PARAPETY z marmuru polimerycznego, szero
ka gama wzorów i kolorów, wysoka jakość, atest 
PZH • 245 zł/m2, bezpośrednio od producenta. 
W roc ław , te l. 071/346-61-46, 0605/62-00-14 
81013271

PARKIET BUKOWY oraz dębowy + mozaika, Fumel Haj
nówka, 150 m2 - 80 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/831-34-71, 
0602/74-46-65

071 354 62 01
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G O L IS Z E K
CENTRUM PODŁOGI

- DRZWI WEWNĘTRZNE prawe. 80 cm, nowe. - 200 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/734-77-80
DRZWI WEWNĘTRZNE 80. prawe. 2 sztuki, drzwi 70 lewe.
2 sztuki, z futrynami metalowymi, pełne, drzwi do łazienki 
lewe, innerTrzebnica, tel. 071/387-01-40 
O  DRZWI ZEW NĘTRZNE w e jś c io w e , 

a lum in iow o-plastikowe, b iałe i brązowe, prod. 
n ie m ie c k ie j,  ró żn e  w zo ry . O ław a, te l.  
071/313-01-02,0502/31-62-09 02026321

O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : gro ty  kute, mo
tywy kw ia tów  i liśc i, tra lk i do ogrodzeń i balu
strad, trawersy, elementy stalowe typu C, E, S, 
H6. Remonty i konserwacja dachów. Wrocław, tel. 
0601/339-84-43,0608/62-42-48 01033051

ELEMENTY SZALUNKU 2.5m x 0.5m, 11 szt. -1 7  zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/348-40-18
ETERNIT płytka o wym. 40x40 cm, fabrycznie nowa, cena 
- 4 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-51-31 
ETERNIT rozm. 1,20 x 1,10, używany. 200 szt. - 7 zł/szt. 
Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz.15 
ETERNIT 50 szt., nowy - 10 ż ł/sz t. O ława, te l,"  
0609/37-55-33
ETERNIT nowy, 120x110 cm, ponad 100 szt. -11 zł/śzt. 
Złotoryja, tel. 076/878-62-59
FILARY Z PIASKOWCA stare, z rozbiórki, wys. 2 m. śred
nica 44 cm, 4 sztuki - 800 zł/szt. Garncarsko, gm. Sobót
ka, tel. 071/391-11-54
FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ pełne, ażur, trylin- 
ka, bloczki, słupki, stół wibracyjny, - 1.000 zł. Koźmin 
WLKp., tel. 0607/85-74-79
FQRMY DO PRODUKCJI FIGUR OGRODOWYCH oraz 
kominków, płotów i gzymsów nadokiennych, betonowych - 
od 100zł/szt możliwość przyuczenia do produkcji. Ziębice, 
tel. 074/819-15-60
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE .CUMA* 3-panelowe, stan 
b. dobry, (dł. x szer.) 100 x 40 - 6 szt., 120 x 40 - 3 szt., 80 
x 95 -1  szt., 80 x 66 - 1 szt., 90 x 73 - 1 szt., 67 x 80 -1

KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czarna, 
różne wymiary - od 24 zł/m2. Świdnica, tel. 0601/50-40-54, 
074/856-98-15/fax
KOSTKA GRANITOWA, wym. 10 x 10, 20 x 20, z odzy
sku, 130 zł/t, 5 x 6,10 x 10, nowa -170 zł/t - około 1001 na 
miesiąc. Wałbrzych, tel. 074/842-10-99,0607/54-58-99, woj. 
zielonogórskie
KOSTKA GRANITOWA, - 50 z ł / t .  Wrocław, tel. 
071/357-63-74,0601/55-67-87 
KOSTKA GRANITOWA 20 szt., wym. 20x20 crń - 4 zł/szt. 
Wrocław, tel, 0606/64-92-21
KRATOWNICE DACHOWE na 400 m2 dachu, • 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 0/1/330-19-29,0608/84-46-03 
KRUSZYWO do utwardzania pjaców, z transportem - 20 
zł/tona kruszywa, transport naczepą 30-tonową. Legnica, 
tel. 076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57 
KUPIĘ BARAKOWÓZ może być do małego remontu - do
1.000 zł. Świdnica, tel. 074/857-70-44, 0607/08-82-90, 
0603/56-54-46
KUPIĘ BETONIARKĘ do 100 I, 220 V, ok. 500 zł. Miero
szów, tel. 074/845-88-23
KUPIĘ BETONIARKĘ poj. 50-801, prod. polskiej. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
KUPIĘ BLACHĘ z rozbiórki, 2 x 1 m, 40 szt. Lewin Kłodz
ki, tel. 074/866-24-47 do 9 i po 21 
KUPIĘ BLACHĘ MIEDZIANĄ w arkuszach lub rolce. Lu
bań, tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ BLACHĘ MIEDZIANĄ szer. ok. 90 ćm. duża ilość,
tanio. Wałbrzych, tel. 0604/50-68-03
KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ falistą, w odcinkach 2,5
m2, razem 40 m2. Wrocław, tel. 071/324-92-78
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ z demontażu. Wrocław, tel.
071/357-79-47.
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ używaną, z demontażu,
uchylną, z okolic Wrocławia. Krcyżanowice. gm. Wisznia.
Mała. tel. 071/387-86-51 wieczorem
KUPIĘ DRZWI STALOWE z ościeżnicą, szer. 70 -,75 cm.
Wrocław, tel. 071/789-39-29 po 20
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, typu Urzędowski,

ŁATA WIBRACYJNA K-150 220 V, firmy Lievers, 4-letnia, 
do wibrowania powierzchni, mało używana, - 2.500 zł. ., 
tel. 0603/70-80-01
ŁATY DACHOWE 6x4 cm -1 ,45 zł/m.b. Bolesławiec, tel. 
075/784-11-01
MASZYNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ wibro- 
prasa Zenith, - 40.000 zł. Opole, tel. 0602/59-11-69 
MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ OPTI-

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE11 

RAMKA-40 zł i 35 z ł+  VAT 
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 

te l. 071/354-37-97*■ 
Wrocław, ul. Północna 5

MAS samojezdna, diesel, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89 
O  MASZYNY TYNKARSKIE ISILOMATY PFT, MTEC, 

1978/92 r. cena 7.000 • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
,0501/24-28-78 01032761

MOZAIKA PARKIETOWA tradycyjnai ozdobna, grub. 10 
mm -17  zł/m2. Leszno, tel. 0604/65-36-07 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, grubość
10,5 mm, I gat. - 21 zł/m2, II gat. -1 5  zł/m2, bezpośrednio 
od producenta, e-mail: mozaika.siechnice@wp.pl. Siech
nice, tel. 071/311-57-41,0503/61-22-61 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa, I gatunekK grubość 8 
mm, długość 11 cm -'28 zł/m2. Wrocław, tej. 0501/38-62-94 
O  NOWOCZESNE OGRZEWANIE, POMPY CIEPŁA, 

ogrzewanie dom ów energią środowiska, kolek
to ry  słoneczne, ogrzewanie wódy Energ ią  s ło
neczną. Profesjonalne porady i projektowanie. 
„R en tpo l” , Wrocław, ul. W idok 10, pok. 41, tel. 
071/782-75-77,0602/31-90-93 01030961

wym. 110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szt. 
oraz drzwi balkonowe, 80 x 210 cm -190 zł/szt. Kobierzy
ce, tel. 071/311-13*22,0609/59-01-17 
OKNA PLASTIKOWE wys. 189, szer. 165, 2-skrzydłowe, 
rozwierno-uchylane, stan b. dobry, 4-letnie, większa ilość,
- 350 zł. Lubsko, tel. 0603/89-78-64, 0601/41-16-93 po 
godz.17
OKNA PLASTIKOWE 2-częściowe, uchylno-rozwierne, 
wym. 210 x 140 cm, - 500 zł. Tomasz Niedzielski, 55-:2Ó6 
Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, ul. Dąbrowskie
go 9
OKNA PLASTIKOWE białe, nowe, 80x100 - 350 zł, 90x120
- 380 zł, drzwi balkonowe, plastikowe, białe, nowe, 80x210
- 500 zł, możliwe inne rozmiary, drzwi wejściowe, plastiko
we, z szybką, 100x210 - 1.300 zł/szt. Włóki k. Dierżonio- 
wa, tel. 074/830-28-33
OKNA PLASTIKOWE nowe, nie używane, białe, z szybą
1.1, wys. 150 cm, szer. 120,150,180 cm - 470 zł/szt. Wro
cław, tei. 0603/10-24-41
OKNA ROZBIÓRKOWE i skrzydła okienne z demontażu - 
5 zł/szt. Kobyla Góra, tel. 062/731-68-93 
OKNA SKRZYNKOWE oszklone, z demontażu, używane 
ok. 6 lat, o wym.: wys. 140 cm, szer. 100 cm, 3 szt., stan b. 
dobry -■ 60 z ł/sz t. Cieszów, gm. Świebodzice, tel. 
0608/23-41-17 do godz. 17
OKNA SKRZYNKOWE z demontażu, oszklone, stan do
bry, 175x145 cm (3 szt.) oraz 210x145 cm(2 szt.) • 50 zł/szt. 
Strzelin, tel. 071/392-33-96
O  OKNA - NOWOŚĆI 10 lat gwarancji na śnieżną 

biel, bogaty wybór, dla k lientów niespodzianki, 
ro lety od 189 zł/m2, ro ietki materiałowe, żaluzje 
• również gratis do zamówionych okien, bezpłat
ne pomiary i doradztwo, tani montaż, serwis. FIR
MA „O L A F ” , W roc ław , te l.  071/332-32-67, 
0602/77-79-43 01030351

OKNO DREWNIANE skrzynkowe, wym. 144 x 144 cm, - ' 
100 zł. Jawor, tek 076/870-41-51 
OKNO DREWNIANE podwójna szyba, wym. 40 x 80 cm, - 
100 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49

O  PIASEK kopany, pospółka MG2, ż w ir 2-8, żw ir 
2-16, tłuczeń, klin iec, grysy, n iesort/odsiewka, 
drobny, masa betonowa, cegła robiórkowa 150, 
gruz kruszony ceglany, drzwi garażowe (blasza
ne). Czeszów, ul. Złotowska 1, tel. 071/312-71-78 
82001161

PIASEK BUDOWLANY na podsypkę + transport, 2 2 1 - 250 
zł, piasek do murowania + transport, 2 2 1 - 400 zł, ziemia,

OKNA DRZWI FASADY z aluminium i PCV 
ZADASZENIA z poliwęglanu komorowego

produkcja i montaż
H e la w W ro c ta w s k ie  <el. 311-20-76 
5 . P o ln a 4  0 -60 2 8 24 8 2 6  OPP12391!

kl. I, II, III + transport - 350 zł. .. tel. t)90/38-70-04, 
0501/63-15-89
PIASEK kopany, 12 t -170  zł. 22 t - 320 zł. Wrocław, tel! 
071/364-51-26
PIASEK duże ilości, 12 ton • 220 zł z transportem. Wro
cław, tel. 0602/23-46-80
PIASEK 12 t, z transportem • 220 zł/t. Wrocław, tel.
071/355-31-12,0605/07-77-88
PIASEK kopany, na tynki i podsypki, rzeczny, żwiry, hu-

NOWOSC -  p a r k ie t y  z BAMBUSA
Lakierowane - gotowe do układania 

Bezpośredni importer: tel./fax 071-357 27 23
Delfino Import-Export tel. GSM  0601-74 60 64

BM OGRODZENIA ZGRZEWANE

M liii
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PRODUKCJA ■ SPRZEDAŻ 
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12 49, 31512 50

centrum podłogowe
Q UATRO  oporna

‘ podłogi panelowe, ‘ parkiety 
‘ panele PCV, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘ aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘ montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis !!!

W-w, ul. Kamieńskiego 4 
tel.(071) 326 00 24

15JQ&2Q04t spis tKpŚGi^pataiętroaw&lJrozkiędowa)* e \q a AUTO GIEM)A.DOLNOŚLĄSKA a  99

mailto:mozaika.siechnice@wp.pl


opoii338 Nawiążem y w spółpracę  I c d v q A / 7  
z  przedstawicielami 'ć= d \J

regionalnymi.  O K n a

n y j i ^ o p i L z ^ T f  * *  * ^ $ 8 2 1
PRODUCENT STOLARKI o k ie n n e j system rsenau

n n n 59-300 Lubin, ul. Sikorskiego 48, tel 076/841-52-14,0-604 125 163

mus, szlaka, ceny od 220 zł za 12 t, z transportem. Wro
cław, tel. 071/338-26-44,0604/34-79-86 
PIASEK BUDOWLANY oraz żwiry, kamień, granit, pia
skowiec, kliniec, tłuczeń, ziemia, kora, z transportem do 
klienta. Wrocław, tel. 0604/26-10-11 
PIASEK BUDOWLANY na podsypkę, 2 2 1, z transportem 
- 250 zł, piasek do murowania i tynkowania + transport • 
400 zł. Wrocław, tel. 090/38-70-04, 0501/63-15-89 
PILA DO ASFALTU ROBIN EV 28,1999 r., benzyna 3.000 
DEM. Kotliska, gm. Lwówek śląski, tel. 0607/75-07-04 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU stan b. dobry, -1 .100 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU diesel 0350, stan b. do
bry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81,071/311-62-15 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU WEBER diesel 0500, sa
mojezdna, - 11.700 zł. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
PŁYTA WIBRACYJNA FARYMAN, 1987 r. waga 850 kg,
silnik po remoncie, na gwarancji, - 7.500 zł ♦ VAT., tel.
076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65
PŁYTY BETONOWE 6 x 1,2 m, prefabet, 6 szt, - 2.000
zł. Kiełczów, tel. 071/398-42-50
PŁYTY DROGOWE betonowe, 300x150x16 cm, nowe,
cena • 180 zł/sztuka. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87
PŁYTY DROGOWE wym. 150 x 300 x 0,20 - 130 zł/szt.,
kostka granitowa o wym. 10 x 10,20 x 20 -130  zł/t, nowa
o wym. 5 x 5, 10 x 10 - 175 z ł/t. W ałbrzych, tel.
074/842-10-99,0607/54-58-99
PŁYTY DROGOWE nowe, 3x1.5 m -100  zł. Wrocław, tel.
0502/30-00-07
PŁYTY DROGOWE betonowe, 2.000 szt., wym. 1.50 x

PAPY- -WELPLAST 
-GORPLAST

MATIZOL- GONTY
SZCZECIŃSKA 11 B OP012183
tel. 071/373-90-79. 071/353-65-71

3.00 x 0.18 m -1 3  zł/m2. Zgorzelec, tel. 075/775-69-72, 
0607/41-79-95
PŁYTY DROGOWE używane. 2.5 x 1.3 m - 130 zł/szt. 
Ziębice, tel. 074/819-31-50
PŁYTY STROPOWE kanałowe, dł. 5 m, szer. 1.2 m, - 30 
zł /m2. Bolesławiec, tel. 0604/23-31-09 
PŁYTY STROPOWE kanałowe (rurowe). 1.2 x 6 m. 0.9 x 
6 m -100  zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-38-93 
PODAJNIK BUDOWLANY 10 m. - 1.200 zł. Siedlec, gm. 
Trzebnica, tel. 071/399-73-30 
PRĘTY HG s, fi 25, cena • 1.50 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-03-43 
PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę dróg. Wro
cław, tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ BETONOWY dużą ilość. Kąty Wrocław
skie. tel. 071/316-62-10
PRZYJMĘ GRUZ duże ilości, ok. 1.000 wywrotek, teren i 
dojazd przygotowany do składowania, zapraszam duże 
firmy do współpracy. Wilczyce, tel. 0605/T3-71-73 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ HUMUS 5000 m3, transport i ziemia' 
nieodpłatnie. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ nieodpłatnie, okolice ul. Kamieńskie
go, możliwość współpracy z firmą budowlaną. Krzyżano
wice, tel. 071/387-80-41
PRZYJMĘ ZIEMIĘ do wykopu, w Księginicach k. Lubina. 
Lubin, tel. 0608/10-85-89
PRZYJMĘ ZIEMIĘ I GRUZ z okolic Lubina. Lubin, tel. 
0600/80-89-10
PRZYJMĘ ZIEMIĘ w św. Katarzynie, 10 km od Wrocła
wia. Wrocław, tel. 0607/38-54-24 
PUSTAKI ALFA sezonowane 7 lat, stan b. dobry, 2.500 
szt. - 2.2 z ł/ś  z t. O leśnica , te l. 071/398-14-64, 
0605/07-02-06
PUSTAKI ALFA 24x24x49 cm. 1.300 szt. - 2.70 zł/szt. 
P io trkow ice, gm. P rusice, te l. 071/312-66-52, 
0603/53-01-80 wieczorem
PUSTAKI STROPOWE FERT 60 330 szt. -  2,5 zł/szt. 
Brzeg, tel. 077/411-59-11 wieczorem, 0604/79-18-02 
PUSTAKI STYROPIANOWE cena 54 zł/m2. Leszno, tel. 
0603/33-31-36
PUSTAKI SZKLANE różne wzory, każda ilość - 4,5 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08 
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE ok. 1500 szt. • 2 zl/szt., 
połówki, 1500 szt. •  1 zł/szt. Samsonowice, gm. Kostom
łoty, tel. 071/346-17-53
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE wym. 12x24x48 cm -1,30

TARTAK CHOJNO 
SOMAPOL 

tel. 065/545-14-20

•  więźba dachowa
(elementy do 12 metrów długości, 

z dostawą na plac budowy)

•  tarcica budowlana
•  krawędziaki

•  ła ty

Skład fabryczny odział Wrocław 
"ADWER"; Wrocław, ul. Piękna 78 

tel. 071/336 25 03

zł/szt., wym. 24x24x36 cm -1 ,80 zł/szt. Tyniec Mały, tel. 
071/339-76-37.0607/36-63-74 
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. do
bry - 3.300 zł. Bolesławiec, tei. 0603/10-25-21 
RURA STALOWA śred. 40 mm, 60 m.b., ocynkowana • 6 
zł/m.b. Lubin, tel. 076/749-55-41 
RURKI CERAMICZNE drenażowe, średnica 50, dl. 40 cm, 
w iększa ilość, cena - 0.30 z ł/sz t. Wrocław, tel. 
0503/93-44-13
RURY NA SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 50, dł. 240 cm, 
30 szt. • 10 z ł/sz t. Wrocław, te l. 071/351-90-52, 
0602/33-18-45
RURY STALOWE fi 220x8. dł. 2.8 mb, -100 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0603/45-51-31

O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE nowe, lekkie, 
jednakowe, wypożyczę tan io , możliwość trans
portu , wykonuję  także ogrodzenia placów bu
dów, działek rekreacyjnych, ogródków, z mate
ria łów  w łasnych  lub  pow ierzonych. Wrocław, 
tel. 071/347-89-66 01033511

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE wys. 6 m, - 2.500 zł. Kofc 
fantów, tel. 077/431-97-86
RUSZTOWANIE RAMOWE elewacyjne. ocynkowane, fir
my Plettac SL-70 - 69 zł/m2. firmy Bera 100 - 38 zł/m2, 
firmy Rux-65 - 60 zł/m2. stan idealny, kompletne + siatki 
zabezpieczające, nowe, 50 m2 - 120 zł. Głogów, tel. 
076/834-98-33,076/833-91-43,0503/00-43-80 
RUSZTOWANIE RAMOWE - 50 zł/m2. Legnica, tel. 
0502/15-72-26
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 64 szt., jednakowe, po-' 
malowane, typowe - 35 z ł/sz t. B olesław iec, tel. 
0604/82-50-16
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nOwe, lekkie - 35 
zł/ramka lub wynajmę, możliwy transport - 0.60 zł/ram
kę/dobę. O born iki Ś ląskie, te l. 071/310-24-02, 
0604/06-54-93
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, 60 
ramek, cena - 32 zł/szt. Radwanice, tel, 071/311-77-48 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 22 ramki • 25 zł/szt. 
Wrocław, tel. 329-83-14 po 19 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 30 szt. + kółka • 30 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-90-52,0602/33-18-45 
RYNNY OCYNKOWANE różne elementy - 3.00 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/348-40-18 
SCHODY STALOWE dług. 4 m, szer. 1 m, dodatkowo am
bona 1m x 2m, - 1.000 zł. Sulechów, tel. 0608/75-34-71, 
woj. zielonogórskie
SCHODY ZABIEGOWE metalowy szkielet, dębowe, so
lidne, - 800 zł. Wrocław, tel. 0503/33-33-85 

O  SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV - 4.20 
zł/m2, siatka „g o ły  ocynk”  • 4.50 zł/m2, siatka 
ocynkowana, powlekana PCV, z grubego drutu 
• 4.50 zł/m2, siatka zgrzewana do betonu • 2.70 
zł/m2, s łu pk i ogrodzeniowe • 13 zł/szt., bramy 
standardowe z fu rtką  • 680 zł/kpi., bramy kute •

P/łNElE PC
-ELEWACYJNE -WEWNETRZNE 
-POPBITKOWE -PRUKOW/tNE

T A R  £  T A K  L 
•  WIĘŹBY DACHOWE •§  

•  DREWNO BUDOWLANE <
Siedlec Ttzebnickl, tel. 071/398-76-13

DESKI PODŁOGOWE]
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 

tel. 071/336-25-03 OPOH966i

200 zł/m2. „METALPLAST” , W isznia Mała, tel. 
071/312-74-92, 0603/88-26-10 82001181

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, s łupk i ogrodze
niowe, powlekane, d ru t naciągowy, napinacze, 
pręty, d ru t ko lczas ty  i inne akcesoria , m ożli
wość transportu . „GRANIMET” , Jaworzyna Ślą
ska , te l.  074 /858-78 -54 , 074 /640-57-21 , 
0603/59-78-90 80012021

O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana 3,80 zł/m2, 
s ia tka ocynkowana powlekana 4,10 zł/m2, s ia t
ka ocynkowana 4,50 zł/m2, d ru t naciągow y • 
0,30 zł/m .b., napinacze, d ru t montażowy. Krzy
ków , u l. Z a g rod ow a  4, te l.  071 /318-98-56  
81012311

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana p lastikiem , w  cenie 3.5-5 zł/m2, przy w ięk
szych zam ów ieniach tra nsp o rt g ra tis , m ożli
w o ś ć  m o n ta żu . Pęgów , te l.  071/310-73-02, 
0609/64-36-98 81013401

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana p lastikiem  • 4.30 zł/m2, ocynkowana • 4.50 
zł/m2, pełen asortyment,' m ożliwość ca łkow ite
go m ontażu  (w y lew k i, osadzan ie  s łu pkó w ), 
tra n s p o rt g ra tis . P rusice, te l. 071/387-13-32, 
0601/84-19-35 82001201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle- 
kana p las tik iem , w  cenie 3.5-5 z ł/m 2, s łu pk i 
ogrodzen iow e i inny  asortym ent, m ożliw ość 
montażu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodo
wa 19, te l.  071 /312-64-33 , 0603/42-83-91 
81013411

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
czona poliestrem , dowolna wysokość, wysoka 
jakość d ru tu , cena 4.50 zł/m2, ponadto posia
damy d ru t naciągowy, napinacze, s łupki ogro
dzeniowe. Przy w iększych zamówieniach dosta
wa g ratis. „PLAST-MET” , Świdnica, u l. W illowa 
22a, te l.  074 /852-16-95 , 074/853-58-31 , 
0602/10-44-51 01030821

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastik iem , dowolna w ysokość, ceny od
3.50 do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadam y w  sprze
daży s łupk i ogrodzeniowe, d ru t naciągowy, na
pinacze i inne akcesoria do montażu ogrodzeń.

Przy w iększych  zam ów ien ia  dostaw a g ra tis . 
Ż m ig ró d , u l. L ip o w a  9, te l.  071/385-35-64, 
0603/85-26-17 82001281

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana pla
stikiem, rolka - wys. 1.50 m, dł. 20 m, 30 rolek, cena - 
130 zł/szt. oraz słupki ogrodzeniowe i narożne, ze skosa
mi, słupki bramowe, cena od 13 zł/słupek. Radwanice, 
tel. 071/311-77-48
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana 
powlekana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolo
ry - 3,50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV, 
cena - 3.60 zł/m2, siatka ocynk., powlekana PCV -  4.35 
zł/m2, słupki ogrodzeniowe, możliwość transportu. Zielo
na Góra, tel. 068/327-43-70,0602/24-52-95 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa - 3.30 zł/m2, stalowa 
powlekana - 4.20 zł/m2, ocynkowana - 4 zł/m2, ocynko
wana powlekana - 4.60 zł/m2, słupki, drut naciągowy, bra
my, montaż. Żukowice, tel. 076/838-40-65.0605/07-87-90 
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, 100x100 cm, 1.000 
szt. - 2.70 zł/m2. Nysa, tel. 0604/44-54-72 
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, oczka 100 x 100 cm 
- 2,70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SILNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH Lift Master (USA), z 
pilotem, • 800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-07 
SILOSY NA CEMENT poj. 22 t, 2 szt. - 1.500 zł/szt. Ka
mienna Góra, tel. 075/746-20-48, 0608/89-78-45 
SILOSY NA CEMENT 28 t • 2.500 zł/szt. Kąty Wrocław
skie, tel. 0607/19-96-31
SILOSY NA CEMENT, zbiornik 1 6 1, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 1.000 zł. Mirków k. Długołęki, tel. 
071/315-11-10

O  SIPOREX 24 x 24 x  59 cm • 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 
59 cm • 2.65 zł/sz t., znak ja kośc i, ce rty fika t, 
t ra n s p o r t  g ra tis . G óra , te l.  0601/56-95-61 
01030681

O  SIPOREX • różny asortym ent, producent Milicz, 
Skawina. B loczki betonowe, cegła pełna, dziu
rawka, K-1, K-2, pustak i, nadproża, ksz ta łtk i 
U-36, U-24, cement, wapno, zaprawy i kleje. Wy
m ienione tow ary posiadają atesty i certyfikaty. 
Transport gra tis . W szystkie wyroby w  cenach 
prom ocyjnych , prowadzim y sprzedaż ratalną. 
Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641

SIPOREX 24 x 24 x 59, biały -150 szt. w cenie 5,50 zł/szt. 
Lubin. tel. 076/846-92-85,0605/45-65-57 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, technicznie 
sprawna, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/59-18-65 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z piaskowca. 15 sztuk - 40 
zł/szt. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-12-06 
SŁUPKI OGRODZENIOWE rura ocynk 2a, dł. 175 cm, 25 
szt, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-95-98 po 18, 
0608/64-81-12
SŁUPKI OGRODZENIOWE grubościenne, śred. 65. wy
sokie. 80 szt. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
SŁUPKI OGRODZENIOWE śred. 75, 80 i 10Ó mm, dł. 
240 cm, pomalowane, z daszkiem, niektóre spawane -15 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-62-89 po godz. 20 
SŁUPY DREWNIANE zaimpregnowane, wysokie - 120 
zł/szt. Wrocław, tel. 0502/55-96-64 

O  SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZME- 
ISTER kom p le tny , sp raw ny, • 7.500 z ł., te l. 
0604/66-37-82 01028191

STAL DWUTEOWNIK 300 mm, dł. 6.7 m (1 szt.), szyny 
kolejowe, stropowe, dł. 4.5 m (7 szt.) - 50 gr/kg. Nysa, 
tel. 077/433-15-39 *
STAL DWUTEOWNIK 350, 300,200, w cenie - 70 gr/kg. 
Strzelin, tel, 071/796-22-44
STAL DWUTEOWNIK 70x140 mm. dł. 8 m, 3 sztuki - 2.4 
zł/kg. Ścinawa, tel. 076/843-75-49 '
STAL DWUTEOWNIK 10 x 5 ćm, dł. 5.65 m, - 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-65-67.0601/15-39-62 
STAL KĄTOWNIK 40x40x4 mm, różne długości - 0.40 
zł/kg, inne kształtowniki. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 
godz.20
STAL KĄTOWNIK 120/120, cena - 70 gr/kg. Strzelin, tel. 
071/796-22-44
STAL KĄTOWNIKI 40x40x4 mm, 1000 kg, różne długo
ści - 0.40 zł/kg. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m - 1 zł/m.b., 
krawędziaki sosnowe (6x6, 8x8) - 4 zł/m.b. Prochowice, 
tel. 076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE 350 szt., dł. 2.8 - 3 m. - 2 zł 
/szt. Brzeg. tel. 077/411-59-11 wieczorem, 0604/79-18-02 
STEMPLE BUDOWLANE 500 szt.. metalowe, ocynkowa
ne, różne długości'. Kamienna Góra, tel. 0601/66-95-03

VELUX
OKNA DO PODDASZY

PEŁNY ASORTYMENT
C-GIPS - Z.G. Sp. z o .o . 
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55,341-55-64 
0-604 619739

e-mail: zg_wroclaw@cgips.pl

STYROPIAN FS-15 - 88 zł/m3 oraz FS-20 - 130 zł/m3 
oraz siatka do ociepleń i klej do styropianu. Wrocław, tel. 
0603/10-24-41
SZTACHETY OGRODZENIOWE strugane, o wym. 120 x 
9 x 2 -1 ,8  zł/szt. Kamienna Góra, teł. 0602/67-93-64 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 8 x 
2 cm, 600 szt. - 1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-74-01
SZYBY wym. 128 x 254 cm, oraz 222 x 156 cm, cena 400 
zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-23-84 
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 stropowo • budowlane, kątownik, wym. 30 x 65 x 
90 mm, odcinki szyn z demontażu, dł. 310 cm, ograniczo-

BETON KOMORKOWY
PR E FB E T M ILIC Z  

SPRZEDAŻ W CENACH 
PROMOCYJNYCH |  

DOWÓZ NA BUDOWĘ KLIENTA §

tel. 071/384-05-38; 0-0601 740139

na ilość - 0,7 zł/kg (możliwy transport). Wałbrzych, tel. 
074/846-15-97,0608/06-15-04 
SZYNY STROPOWE z demontażu, odcinki o dł. 310 cm. 
ograniczona ilość (zapewniam transport na życzenie) - 
0,70 zł/kg. Wałbrzych, tel. 074/846-15-97,0608/06-15-04 
TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50 mm, 1450 zł/m3. By
strzyca Oławska, tel. 071/303-09-36, 0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA sńcha, gr. 50 mm, - 1.450 zł. By
strzyca Oławska, tel. 071/303-09-07. 0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA świerkowa, jaworowa, lipa. dębowa 
i inne • od 500 zł do 800 zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37, 
0604/84-98-02
TARCICA BUKOWA grub. 50 mm, sucha - 1.050 Zł. Grod
ków, teł. 0600/34-71-76
TARCICA BUKOWA 5 0 ,1 klasa, 8% wilgotność, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/789-10-48, 0603/21-43-40 
TARCICA DĘBOWA bukowa, sucha 8-10 %. grubość 50 
mm, cena 1000-1100 zł/m 3. G łuchołazy, tel. 
077/439-64-57 po godz. 20

TARTAK w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w sprzedaży:
więźby dachowe 

w cenie od 630 zł 
łaty, deski, drewno liściaste,
.  buk, jesion opoii462

tel. 074/81-81-877 do godz. 15 
81-81-869 po godz. 15 

te l .k o m . 0 -6 0 3  8 4 7  8 9 4
TARCICA DĘBOWA KLONOWA i jesionowa, grubość 50 
mm - 850 zł/m2. Lubań. tel. 075/722-27-39 
TARCICA DĘBOWA sucha, grub. 25 i 50 mm oraz klejon
ka dębowa 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 12 m3, sezonowana, gr. 5 cm, dł.
2.5 - 3.5 m, w całości, - 14.700 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po 20
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Rent a Sun ul Wielkopolska 72, tel. 071/ 354 77 89

STEMPLE BUDOWLANE wym. 2.5-5.0 m - 0.80 zł/m.b. 
Karpacz, tel. 075/761-93-65
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m - 3 zł/szt., sztachety 
ogrodzeniowe, balkonowe, wym. 8 x 120 cm -  2 zł, łaty 
ogrodzeniowe, listwy montażowe - od 150 zł. Prochowi
ce, tel. 076/858-49-10
STOŁY WIBRACYJNE z formami do bloczków M-6, pu
staków Alfa - 450 zł, stoły 250x100 i 100x100 cm, w cenie 
800 -1.400 zł. Kuropatnik k. Strzelina, tel. 071/796-17-34 
STOPA WIBRACYJNA DELMAG 023-D3,1994 r., diesel 
waga 100 kg, kpi. dokirieritacja, sprowadzona z Niemiec, 
stan b. dobry, • 2.500 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
STÓŁ WIBRACYJNY LĘBORK. 1985 r. wym.'100x 120 
cm. mało używany, 2.2Ó0 obr./min, zakonserwowany, po
malowany minią, pilne, - 600 zł. Włodzie Wielkie, gm. Lwó
wek Śląski, tel. 075/784.-11-06 . _
STYROPIAN kleje, siatka, cement, blacha i inne. Wro
cław, tel. 363-40-66

kę. Impregnacja ciśnieniowa 4 zanurzana. Szta
chety, przecieranie m ateriałów powierzonych. 
Dziś zamiawiasz • ju tro  odbierasz!. Oława, ul. 
S ik o rs k ie g o  10, te l.  071/313-24-05 , 
071/313-88-83,0606/12-42-14 01031141

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 15 m, - 600 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/93-32-12,074/831-66-55 
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 15 m, sprawny technicz
nie, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-05 po godz. 16, 
0607/85-66-84
TRALKI jesionowe, bukowe, na schody, balustrady • 10 
zł/szt. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-34 
WEŁNA MINERALNA 5 cm - 3.60 zł, 10 cm - 6.20 zł, 15 
cm - 8.95 zł. Wrocław, tel. 0607/19-94-64 
WIBRATOR DO BETONU do zagęszczania pustaków oraz 
forma, - 250 zł. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-93 
WIBRATOR DO BETONU WEBER wgłębny, 220 V, mało 
używany, -  2.500 z ł . ., tel. 0603/70-80-01 
WIBRATOR DO BETONU oraz 3 formy i stół 80x50 cm 
do produkcji bloczków • 800 zł, + stół wibracyjny do pro
dukcji kostki betonowej 100x50 cm - 500 zł. Dąbie, gm. 
Prochowice, tel. 0607/40-46-20 

O  WIĘŹBA DACHOWA tarcica, ła ty, im pregnacja - 
640 zł/m3. Montaż więźby. Węgry k. Żórawiny, 
tel. 0502/38-66-09 01029211

WIĘŹBA DACHOWA - 600 zł/m3. Bolesławiec, tel. 
075/784-11-01
WIĘŹBA DACHOWA deski, łaty, belki - 480-590 zł/m3. 
Jawor. tel. 076/870-10-28,0607/27-41-77 \
WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, atestowane - 34 
zł/m.b. Legnica, tel. 076/857-51-05,0608/49-55-34 
WODOMIERZE do ciepłej i zimnej wody - 100 zł. Wro
cław, tel. 0502/90-30-52
WÓZEK BETONIARSKI spalinowy, wywrotka + koleba, -
2.000 zł. Leszno, tel. 065/520-06-98, 0604/60-32-46 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA duża, klocek hamulcowy, 
stan dobry, - 500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 
godz. 20
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, typ Chorzów,
- 1.450 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, udźwig 250 
kg, - 400 zł. Kiełczów, tel. 071/398-96-34 . 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V. - 500 zł. Lubań, tel. 
075/722-21-62 pogodz. 20
WYCIĄGARKA BUDOWLANA nowa, - 950 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, 300 kg, - 500 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-94-80..
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 220 V, udźwig 0.5 t, stan 
b. dobry, - 600 zł. Wołów, tel. 0602/38-20-78 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA PIONIER dodatkowo żu- 
rawik, + statyw, przekładnia ślimakowa, 380 V, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-64-88,0501/41-73-83 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, 380 V. ramię, 
linka, przewody, dwa piloty, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/354-00-26
WYSIĘGNIK BUDOWLANY hydrauliczny, z koszem, wys. 
podn. ok. 9 m - 9.500 zł + VAT oraz stacja retransmisyjna 
„Radmor" + urządzenia, kpi dokumentacja i zezwolenia, •
29.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER silnik Hatz D, waga 
180 kg, - 2.600 zł. Kopanica, gm. S iedlec, te l. 
068/384-05-42
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU. - 490 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-80-62
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER diesel. - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-62-81, 071/311-62-15 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER. - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 325-18-48. 0502/61-10-53 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta wibracyjna oraz stopa 
(skoczek), - 3.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-23-45.
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU 100 kg, z rewersem, - 2.600 
zł. Zielona Góra, teł. 0601/56-57-30 .
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1989 r. płytowa, 
waga 450*kg, nowe poduszki, 2 biegi + 1 do tyłu, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 345-58-47,0606/76-11-45 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1990 r. waga 90 
kg, - 2.200 z ł. W iązów, woj. w rocławskie , tef. 
0604/93-72-70
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER DPS 2050, 1994 
r„  diesel waga 116 kg, kpi. dokumentacja, sprowadzona 
z N iem iec, stan b. dobry, • 2.500 z ł.  Żary, tel. 
0602/69-21-86
ZAGĘSZCZARKA GRIJNTU AMMAN 4020,1996 r. płyto
wa, 400 kg, rewers, obudowana, silnik diesel Hatz Supra, 
stan b. dobry, - 6.800 zł oraz WACKER, 1998 r. rewers, 
130 kg, - 4.200 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 

O  ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 15 m3; spy
charka gąsienicowa UTB 18 t, w ca łości lub na 
c z ę ś c i. W roc ław , te l.  071/364-46-21 , 
0601/89-93-14 01032681

ZBIORNIK NA SZAMBO STALOWY w kształcie walca, o 
poj. od 7.000 do 25.000 litrów, idealne do. szamba, ceny 
od 1.500 do 2.500 zł/sztuka. Lubin, tel. 0502/60-93-39. 
ZBIORNIK NA SZAMBO 2.000-20.000 I, instnieje możli
wość montażu • 600-3.000 zł. Nysa, tel. 0604/44-54-73 
ZBIORNIK NA SZAMBO betonowe, 1-. 2-, 3-zbiornikowe
- od 1.500 z ł/sz t. Wrocław, te l. 071/352-75-20, 
0601/57-17-43
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 11.000 I, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/796-12-38 
ZBIORNIKI NA SZAMBO stalowe, poj. 20.000-30.000 I. 
od 2.200-2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96 

o ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szamba, o pojem- 
ności 6.000-10.000 litrów , cena 2.500 zł, is tn ie 
je  możliwość montażu oraz kręgi żelbetowe, fi 
500-2.000. F a k tu ry  VAT. A te s ty . O ława, te l. 
071/313-75-95 81010761

ŻWIR POSPÓLKA 27 t, - 700 z ł. Leszno, tel. 
065/529-61-96

TARCICA DĘBOWA JESIONOWA gr. 25-45 mm -1.000 
zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-91-77,0600/16-88-07 

O  TARCICA DĘBOWA, jesionowa, sucha i  sezono
wana, w  ciągłej sprzedaży, możliwy transport. 
Jawor, tel. 0603/22-40-30 01031711

TARCICA JESIONOWA grubość 40-50 mm, sezonowana 
8 lat, cena • 900 zł/m3. Strzelin, tel. 071/392-21-10, 
0602/24-82-22,0602/44-72-55 
TARCICA ŚWIERKOWA boazeryjna, wysoka jakość, gru
bość 22-23 mm, różne długości - 550 zł/m3 + VAT. Lesz
no, tel. 0603/26-24-90

O  TARCICA S UCHA: dębowa - 1.900 zł/m3, buko
wa • 1.450 zł/m3, jesionowa • 1.500 zł/m3. Oła
wa, te l.  071 /303-89-69  w  g od z . 8-15, 
0602/59-14-30 01029311

O  TARTAK w  Oławie sprzeda tarcicę, więźbę da
chową, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbit-

okna
rolety
z a  I u  z j e

“ FIRMA KRYNICKI”  
ul. Sienkiewicza 31 
ul. Żmigrodzka 17
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O  AKTYWACJA I REAKTYWACJA KART WIZJA TV 
również Priwate Gold, C yfra * oraz sprzedam ze
staw Cyfra*, kom pletny na 16 pakietów, nowy, • 
650 z ł. Z ie lo n a  G óra , te l.  0607/84*89*90 
87026161

AMPLITUNER + magnetofon i kolumny (2 szt.) Unitra, • 150 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39

O  AM PLITUNER DENON AVR-1801 - 1.580 z ł, 
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 Accuphase P lin ius AVM 
Vincent T.A.C., tranzystorowe hybrydy lampowe, 
kolum ny Piega audio Phisyk, Cabasse, 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, kolum ny B&W, Tannoy, Technics, 
Yamaha, Denon, te lew izory Sony KV 29", 32", 
nowe, na gwarancji, ins trukc ja  w  j.  polskim . Lu* 
bin, tel. 076/724*67*63,0605/44*74*03 84017731

O  A M P LITU N ER  DENON AVR1801 • 1 .590 z ł, 
DVD1500 • 1.750 zł, Yamaha RXV800 • 2.300 zł, 
RXV520 * 1.450 zł, DVD 510 - 1.190 z ł, Sony 
STR*DV 840 -  1.550 zł, DVD NS300 • 1.180 zł, 
DVP*S735 • 1.890 zł, nowe, na gwarancji oraz 
inne, tam o. Z ie lona  G óra, te l. 0605/03*56*82 
84001341

AMPLITUNER DENON AVR 1801, Dolby digital, DTS, pro 
logie, 5 x 105 W, wyjście na subwoofer, cinema EQ, Matrix, 
9 pól stymulacji dźwięku, do kina domowego + odtwarzacz 
DVD Denon Gold 1500, nie używane, zapakowane, • 4.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05

AMPLITUNER DIORA AWS-307 przestrojona głowica, - 95 
zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40.071/327-47-60 
AMPLITUNER ONKYO 474, - 1.150 zł. Wrocław,'tel. 
071/354-17-00
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS, ż pilotem, kolor szam
pański, - 680 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
AMPLITUNER ONKYO DS7AC3 - MD 2521 Sylver, nowe 
kolumny Ouadral Arum 3 Standy, metalowe, -  4.000 zł lub 
zamienię na THX, Pioneer, Yamaha z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/342-68-59

AMPLITUNER ONKYO TX 575X - 1.750 zł, Yamaha RXV 
596 - 1.400 zł, Yamaha RXV 800 - 2.200 zł, Pioneer VSX 
609 + DVD 535 - 2.100 zł, Sony STR DB 940 - 1.100 zł, 
Sony STR DB 840 -1.500 zł, Technics SA DX 940 -1.100 zł 
+ BW 602S2 - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39, 
0601/71-26-10
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 595, nowy model. • 1.950 zł. 
Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 

AMPLITUNER PIONEER SX-205 RDS *  pilot, magnetofon 
Pioneer CT-S 550S, Dolby B-C-S, NRHX, PRO, CD PD-201. 
kolumny Pioneer CS-7030, - 2.300 zł. Świdnica, tel. 
074/851-33-88 lub. 0501/72-86-22 
AMPLITUNER PIONEER 505 RDS, do kina domowego, nie
używany, uniwersalny p ilo t, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83
AMPLITUNER SONY 545. - 1.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11-93,0603/87-4640 
AMPLITUNER SONY STR-DE 325, wszystkie funkcje, kom
plet głośników, - 700 zł. Bolków, tel. 075/741-46-29 . 
AMPLITUNER SONY STR-940 cena 1850 zł, STR-840 -1500 
zł. Yamaha RXV-520 -1350 zł, RXV-620 -1580 zł. RXV-800 
- 2150 zł, odtwarzacz DVD Sony 535 -1450 zł, Yamaha DVD 
510 -1200 zł, kolumny B&F 602-S2 -1300 zł, 603-S2 - 2300 
zł, kolumny Pascal 705 - 2250 zł, 505 • 1350 zł. Głogów, tel. 
076/834-15-50,0603/06-49-97 
AMPLITUNER SONY STR-DB 840 QS czarny i srebrny, fa
brycznie nowe, instrukcje, gwarancja, - 1.550 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER SONY STR 940 -1.900 zł, STR 840 -1.500 
zł, STR 475 -1.150 zł, DVP 735 - 2.100 zł, DVP 400 -1.700 
zł. DVP 300 -  1.100 zł, Pascal 705 - 2.450 zł, Pascal 505 -
1.450 zł, nowe, gwarancja. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 

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 SONY STR-DE 475, nowa seria, idealny do 
.kina domowego’ , -1.150 zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
AMPLITUNER TECHNICS SAX-7, używany 2 miesiące, 
komplet głośników, do kina domowego, - 1.400 zł. Bolków, 
tel. 075/741-46-29
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 730 5 x 100 W, RDS, pro 
logie, - 950 zł. Dzierżoniów, te l. 074/858-52-49, 
0605/13-66-09
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX120 z pilotem. RDS, 2x100 
W, - 550 zł. Leśna, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/53-24-28 
AMPLITUNER TECHNICS SAAX 540 + kolumny Poles Deck, 
120 W, na gwarancji, - 1.250 zł. Prochowice, tel. 
0606/78-13-23
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50. sterujący do systemu 
Home THX, kino domowe, tuner, stan b. dobry, 5 x 120 W. 
Pro Logic, możliwość podłączenia procesora dźwięku SH-AC 
300, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 

AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8 - 1.450 zł, SA-DX750 -
1.000 zł. DVD Panasonic RV60 -1.950 zł. RV40 -1.200 zł, 
RV41 - 1.500 zł, RV31 -1.100 zł, nowe, gwarancja. Wro
cław, tel. 0609/50-33-00 -
AMPLITUNER THOMSON DPL 300HT 5 x 50 W, pro logie, 
kupiony w sklepie, pilot, stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/783-00-67,0609/28-28-50 
AMPLITUNER UNITRA stereo, uszkodzone radio, korektor 
graficzny Diora FS-042 - 60 zł, kolumny głośnikowe -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-14-56 pr. Krzysztofa 

AMPLITUNER YAMAHA RXV-620 • 1.680 zł, DVD 510 - 
1.280 zł, Denon AVR 1801 -1.650 zł, DVD 1500 - 1.700 zł, 
Yamaha RXV-800 - 2.400 zł. B&W 602 -1.350 zł, CC6- 950 
zł, ASW 1000 - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/856-32-66, 
0609/27-22-09
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520 nowy. - 1.250 zł. Wro
cław. tel. 0601/73-97-25
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 620 RDS najnowszy model, 
kolor czarny, tytanowy, nowy, na gwarancji, -1.600 zł. Zielo
na Góra. tel. 0600/10-24-54

AMPLITUNER YAMAHA RX-V 620, RDS, - 1.599 zł. Zielo
na Góra, tel. 0600/10-24-54

O  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, in ne g o* 
lum ny do „k ina  domowego", subwoofery aktyw* 
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we C larion, Pioneer, TV panoram iczne 32-36” 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De
non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż* 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w  rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w  godz. 19*22 01022121

ANTENA SAT kompletna, czasza, tuner, z pilotem, -100 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-86-76 
ANTENA SAT STR-500 tuner 500 kanałów, 3 wyjścia euro, 
menu na ekranie, czasza 90 cm + konwerter, nowy model + 
dokumentacja, stan b. dobry, - 260 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-86

ANTENA SAT 2 kompletne zestawy, lub tuner, czasza, kon
werter (z 1 lub 2 wyjściami), obrotnica, czasza i konwerter 
do Polsatu cyfrowego - od 60 do 790 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81

ANTENA SAT kpi., tuner stereo STR 400. pilot, EURO, czin- 
cze, czasza 60 cm, konwerter, nowa, w pudełku, możliwość 
sprawdzenia, - 265 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT turystyczna, zasilanie 12/24 V, tuner stereo, 
pilot, czasza 60 cm, okablowanie, idealna do sam. ciężaro
wego, przyczepy, możliwość sprawdzenia, - 299 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-51-67

ANTENA SAT AMSTRAD 1001 konwerter podwójny, - 450 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 

ANTENA SAT EUROPA zapakowana, gwarancja, stereo, 2 
wyjścia, czasza 95 cm, 250 kanałów - 320 zł, konwerter, nowy, 
na gwarancji • 85 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 
ANTENA SAT TECHNISAT kompletna, możliwość spraw
dzenia, - 200 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46,0601/88-01-24 
ANTENA SAT UNIDEN UST-7007 pilot, 999 programów,

czasza 60 cm, konwerter, brak kabla antena - tuner, stan 
dobry, -120 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0502/56-89-90 

ANTENA SAT UNIDEN pozycjoner, 999 programów, - 290 
zł. Jawor, tel. 076/870-70-46.0601/88-01-24 
CB-RADIO ALAN 38 przenośne, nowe lub zamienię. Grod
ków, tel. 0600/15-27-87
CB-RADIO ALAN 48+ 400 kanałów, mało używane, I wła
ściciel, antena stacjonarna, gruby przewód o dł. 10 m, - 350 
zł.Krapkowice, tel. 077/466-33-78,0603/46-01-04 ' 

CB-RADIO COBRA zasięg 6 km, 2 szt., nowe, - 350 zł. Nysa, 
tel. 0605/29-58-36
CB-RADIO PRESIDENT HERBERT antena 5/8 fali + yosan 
przenośny, dodatkowy mikrofon + książka, - 550 zł. Legnica, 
tel. 0604/91-93-05
CB-RADIO RADMOR z radia „Taxia • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/336-48-84,0602/88-21-81 
CB-RADIO STABO SH 7000 przenośne, 2 szt., IZkanałów, 
AM/40 kon. FM + akumulatorki, 1/4 W, do pracy z anteną 
zew., dokumentacja techniczna, zezwolenie, technicznie 
sprawne, - 350 zł. Jawor, tel. 076/870-27-96 
CB-RADIO STAR SUPER 40 kanałów, dodatkowa antena 
samochodowa, kabel, zasilacz sieciowy 220/12 V, 3 A, - 200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-15 

CZASŹA DO ANTENY SAT + konwerter, nowy, - 80 zł. Le
gnica, tel. 0601/49-99-25

O DEKODER do satelitarnej telew izji cyfrowej, firm  
Pioneer, Kenwood, Philips 6010. Karty tekstowe 
do wszystkich rodzajów tunerów (XXL, Palco, Big 
Brother, HBO, „W izja Sport” , Private Gold). Mon
taż , s e rw is , o b s łu g a !!! .,  te l. 0502/24*53*55 
02027741

O DEKODER „CYFRA*”  nowy lub  używany, kom
pletny, z kartą na pełny pakiet • ceny od 680 do 
740 zł, w  rozliczeniu może być telefon komórko
wy. K otlina Kłodzka, W rocław, tel. 0607/80*98*15 
03003061

DEKODER „CYFRA*" nowy, kompletny + karta, -  700 zł. 
Legnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „CYFRA*”  nowy, zapakowany, - 680 zł. Legni
ca, tel. 0600/87-05-33
DEKODER „CYFRA+”  nowy, nie używany, z kartą i doku
mentami - 620 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 
DEKODER „PO LSAT". - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-52,0601/78-51-51 .
DEKODER „WIZJA TV”  nowy, kompletny + karta, - 550 zł, 
Legnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „WIZJA TV” zapakowany, nowy, cena - 530 zł.
Legnica, tel. 0600/87:05-33 K
DEKODER „WIZJA TV” PHILIPS, - 300 zł. Wrocław, tel.
071/355-75-89
DEKODER „WIZJA TV" npwa, nie używany, karta *  doku
menty, w kartonie, - 560 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-15-70 

O DEKODER CYFROWY PIONEER, PHILIPS fa 
brycznie nowe, z gwarancją, czasze z konwerte
rem, karty Seca • samouczące (filmy, bajki, sport, 
muzyka, erotyka). Skup, sprzedaż, wymiana kart 
czipowych i pikowych. M ożliwość montażu ze* 
staw u i w y s y łk i. W rocław , te l. 0501/47*70*47 
80014121

DEKODER NOVIS 7420 analogowy, stereo, pilot, instruk
cja, czasza, konwektor, -150 zł. Wrocław, tel. 362-84-71 

O  DEKODERY p la tfo rm y  c y fro w e j przerabiamy, 
możliwość odbioru pakietu Palco (film y *  eroty
ka)!!!. Dzwoń!, tel. 0502/24*53*55 02027731

O DEKODERY „CYFRA*”  I „W izja TV” , nowe, kom
pletne, z kartą i czaszą (sport, muzyka, film y, ero
tyka  i inne). Możliwy dowóz. Cena 550*800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/46*80*68 02027311

DISCMAN AIWA XP S70 antywstrząsowy, słuchawki, stan 
b. dobry, • 180 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0607/86-03-21 
DISCMAN CLATRONIC dużo funkcji i antyshock, 10 sek - 
130 zł. Szczytna, tel. 074/868-34-49 
DISCMAN SONY D-EJ610 G-PROTECTION podświetlany 
wyświetlacz, regulacja basów, możliwość podłączenia do 
samochodu lub innego sprzętu, dużo innych funkcji, nowy, w 
pudełku, rok gwarancji, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/783-88-79, 
0503/56-15-56
FILMY DVD nowe, różne tytuły, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-01-97

O GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe I ko
lumnowe, moce od 10 do 500 W, tuby i subwo
ofe ry  samochodowe, wysokie j jakośc i zestawy
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RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, uł. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

głośnikowe, obudowy do zestawów, wzmacnia
cze samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny 
( ta n ie j n iż  na g ie łd z ie ).  Ś w id n ic a , te l. 
0608/59-25-13,0608/59-25*16 01033991

GŁOŚNIKI samochodowe, basowe, 6 szt., fi 30 cm, duża 
moc - 500 zł lub zamienię na korektor Technics SG 70 do 
dużej wieży. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI MAGNAT samochodowe, nowe, nie używane.HO 
W, z gwizdkami - 200 zł lub inne, b. duży wybór + wzmac
niacz, tuby, kolumny - od 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 

GŁOŚNIKI MAGNAT T-20 samochodowe, 3-drożne, moc 180 
W, - 260 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
GŁOŚNIKI PHILIPS 3-drożne, 300 W, nie używane, fi 30 
cm, stan idealny, • 220 zł. Lubiń, tel. 076/847-54-97, 
0600/61-17-70
GŁOŚNIKI PHILIPS do Renault Laguny, -120 zł. Opole, tel. 
077/454-12-68,0606/97-74-44 
GŁOŚNIKI THOMSON do .kina domowego’ , 4x60 W, piloty, 
centralny 80 W, subwoofer pasywny 100 W, obudowa w ko
lorze janego drewna, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/39-89-57 

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 TECHNICS 1200 MK2, nowy, rok gwarancji, -
2.150 zł.. Wrocław, tel. 071/357-39-42 
GRAMOFONY i magnetofony szpulowe, od 100 zł/szt. Su
lechów, tel. 0608/75-34,71
„KINO DOMOWE”  PANASONIC SCHT80 DVD na 5 płyt z 
wbudowanym amplitunerem z dekoderem Dolby Digital, pro
cesor cyfrowy DSP, 5 głośników + aktywny subwoofer, ze
staw b. wysokiej klasy, całkowita moc 300 W, odtwarza rów
nież płyty CD, Photo CD i Video CD, najnowszy model, kolor 
srebrny, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0608/73-83-37 

„KINO DOMOWE" PIONEER N§-DV 55 - 3.000 zł, Sony 
DAV-300 - 2.450 zł i inne, nowe. Legnica, tel. 076/856-32-66, 
0609/27-22-09 .

KABEL ŚWIATŁOWODOWY TOSHIBA TOSLINK dl. 1 m, 
do połączenia odtwarzacza DVD z amplitunerem, do Jcina 
domowego’  - 35 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-67-68 

KAMERA PHILIPS EXPLORER VHS VKR 6855 z wyposa
żeniem, -1.200 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 

KAMERA PRZEMYSŁOWA PANASONIC WV-CL350 3 
obiektywy, • 300 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-61-59, 
0501/55-78-77
KAMERA VIDEO sprawne, używane, od 400 zł. Sulechów, 
tel. 0608/75-34-71

KAMERA VIDEO CANON MV30 cyfrowa, optyczny stabili
zator obrazu, ekran CLD 3.5", nowa, na gwarancji, instruk
cja w j. polskim, - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON E-640 8 mm, kaseta, pilot, łado
warka, kable, torba, instrukcja, stan b. dobry, dużo funkcji, - 
750 zł. Głuszyca, tel. 074/845-91-65 po godz. 15 
KAMERA VIDEO FUNAI8 mm, edytor tekstu, techn. spraw
na, torba, wyposażenie bez akumulatora, • 700 zł lub zamia
na na wiertarkę Hilti SDS, TE5-10-15, nowa. używ.. Wro
cław, tel. 0607/42-67-80
KAMERA VIDEO HITACHI NV-23E 8 mm, zoom x 16, DSP. 
dużo funkcji, małe gabaryty, osprzęt, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79.071/330-00-45 

KAMERA VIDEO JVC SVHS, uszkodzona, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 ■

KAMERA VIDEO PANASONIC na duże kasety, walizka, ład., 
okablowanie, instrukcja, używana amatorsko, stan b. dobry, 
dodatkowo nowy akumulator (7 godz. nagrywania), - 850 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-24-96
KAMERA VIDEO PANASONIC SX50 Super VHS-C, na małe
kasety, kolorowy wizjer, efekty cyfrowe, TBC, Timecode, •
1.700 żł. Wrocław, tel. 781-85-62

KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R10 VHS-C, zoom x 10,
bateria, ładowarka, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,
071/330-00-45
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX2 EG VHS-C, zoom 
x 14, dużo funkcji, z pilotem, osprzęt, nowy model, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 

KAMERA VIDEO PANASONIC SX-50 S-VHS, Hi-Fi, stereo, 
na małe kasety, kolorowy wizjer, szerokokątny obiektyw, 
WITC, TBC, SZIM PRO, b. lekka, funkcja pisania i robienia 
zdjęć, efekty cyfrowe, pełny osprzęt, b. mało używana, stan 
idealny, • 1.650 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-59-86 

KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS27EG cyfrowa (mini 
DV), - 2.650 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
KAMERA VIDEO SHARP VL H 420S mała, View Cam, Hi-8, 
hi-fi stereo, duży, kolorowy monitor, pilot, digital zoom, oka
blowanie, stan b. dobry, - 1.500 zł lub zamienię na telefon 
GSM. Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
KAMERA VIDEO SHARP VHSC z kasetami, osprzętem, - 
600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-90 

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-D.VX*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 i.  076 /842-24-06 , 0603/12-30-26 
84018231

O  KAMERA VIDEO SONY DCR-PC110 cyfrow a - 
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 ls k im . L u b in , te l.  076/846-53*32, 
0603/75-82-03 84017721

KAMERA VIDEO SONY CCD-TR7 nowa, kupiona w maju 
2001 r., na gwarancji, efekty cyfrowe, wygaszacze ekranu, 
bateria .Stamina’ , zoom optyczny x20, cyfrowy x560, .ni- 
ghtshot* 0 lux, wbudowana lampa, pilot, - 1.650 zł. Słubice, 
tel. 0605/42-33-37
KAMERA VIDEO SONY TR 713 na kasetę 8 mm, 2 razy 
używana, pełne wyposażenie, półtoraroczna, stan idealny, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/355-14-71 po godz.17 

KAMERA VIDEO SONY CCD-TRV 59E, - 2.400 zł. Wro
cław. tel. 0604/27-61-70
KAMERA VIDEO SONY PC SE mini DV, nowa, sprowadzo-
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na z Niemiec, oppje wykonywaniarzdjęć. - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 0 50 1 /31-44^ ^ ^ ^  >
KAMERA VIDEO SONY CCD TR 360E 8 mm, z pełnym 
wyposażeniem - 900 zł. Wrocław, tel. 071/361-37-24 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 401E, 8 mm, z osprzętem 
+ torba, - 800 zł. Ziębice, tel. 074/819-23-93 lub, 
0608/36-07*11. -

KAMERA VIDEO THOMSON VMD-II pełne wyposażenie, 
oprogramowanie do komputera, obiektyw szerokokątny, ka
sety, torba, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/75-74-12'

O  KARTA „AUTO SECA”  do anten sate lita rnych, 
najnowsze film y, najlepsza mocna erotyka 24 
h/dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold na 
tunerach  P h ilip s ). Zadzwoń po szczegó ły !!!. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01033961 

O  "'K A R T A  „AUTO SECA”  do wszystkich dekoderów 
cyfrowych. Pełny pakiet (filmy, bajki, sport, mu
zyka, erotyka XXL, Private Gold i inne). Dowóz 
gra tis , skup ka rt n ieaktywnych. W rocław, tel. 
0601/46-80-68 02027321

O  KARTA „A U TO  SECA”  a k tu a liz u ją c a  s ię  na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry 
i Hotbirda: film y, erotyka (hardco/e, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. M ożliw ość dowozu, serw is. W rocław, tel. 
0503/77-80-18 02023461

O  KARTA „AUTO SECA”  do dekoderów cyfrowych, 
oferta programów z A stry  i Hot-Birda. Mocna ero
tyka XXL, X-zone, 24 godziny na dobę. Przera
bianie kart na w  100% sprawne. Aktywacja ero
tycznego kanału „P rivate  Gold”  na niebieskie j 
k a rc ie . M o ż liw a  w y s y łk a . W roc ław , te l. 
0603/21-36-86 02025491

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 c z e g ó ły . L u b in , te l.  0503/58-20-08 
84018071

O  KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie”  Pri- 
vate Gold na n iebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641

KASETY VIDEO z bajkami, oryginalne, .Teletubisie*, od 2 
do 7 części - 10 zł/szt. Wołów, tel. 071/389-49-54, 
0604/60-65-98
KASETY VIDEO z filmami - 5-10 zł/szt. Wrocław, tel. 
363-25-54,339-11-52

KOLUMNA TECHNICS SB-C 730 głośnikowa, 2-drożna, do 
kina domowego, 160W, - 70 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 

KOLUMNY estradowe, 300 W, 8 omów, 2 szt. - 950 zł oraz

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników  

samochodowych 
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58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 
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600 W, 4 omy, 2 szt. - 1.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-73-32

KOLUMNY ALTON 8 0 ,3-drożne. atrakcyjne. - 400 zł. Wro
cław. tel. 0501/09-89-58
KOLUMNY ALTUS 140 W, stan b. dobry, - 400 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-26-05
KOLUMNY ALTUS 140 W, kolor czarny, maskownice, stan
b. dobry - 600 zł lub zamienię na dekoder z kartą .Autoseca* 
lub inne propozycje. Wołów, tel. 071/389-40-62, 
0605/64-97-91

KOLUMNY ARCUS T-55 czarne, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 

O  KOLUMNY B & W : 603 Sil - 2.350 zł, 602 Sil -1.350 
zł, 601 Sil • 990 zł, CC6 S il - 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 603 Sił, nowe, na gwarancji, - 2.150 zł. 
Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
KOLUMNY BOSE 901 seria Ili, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 

KOLUMNY DALI 104 czarne, • 900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-84-54

KOLUMNY JBL L 80 nowe, 200 W. 3-drożne. wysokość 940 
mm, waga 27 kg, Bi-wire, High-end, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/352-89-93
KOLUMNY MB QUART QM 21§.61Q 13 cm, dwudrożne, 
zwrotnice, klasy high end, zestaw Q, nowe, * 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/91-49-51
KOLUMNY OMA 2x200 W, 8 Om, 3-drożne. angielskie. -
1.800 zł. Węgliniec, tel. Q608/40-70-39 

O  KOLUMNY POLARIS D & K : 80 W • 350 zł, 120 W - 
500 zł, 150 W - 600 z ł, 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 z ł (podane 
ceny za komplet). G łośnik centra lny 80 W • 200 
zł, 120 W - 300 zł. Subwoofer aktywpy • 800 zł, 
pasywny • 450 zł. Podstawki. Rok gwar. Kabel 
gratis, Możliwość dostawy (Wrocław • gratis), tel. 
0502/07-99*19 W rocław 02020591

KOLUMNY POLARIS 2x200 W. 2x80 W, centralnie 120 W, 
okablowanie, gwarancja, -1.050 zł. Oława, tel. 0608/47-76-41 

O  KOLUM NY PO LARIS, 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 szt./400 W • 1.100 zł; g łośn ik  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 ic a , te l.  074 /872-93-44  do  g od z . 17, 
0603/56-53-31 01031321

KOLUMNY SONY Pascal 505, nowe, na gwarancji, -1.190 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/19-96-91 
KOLUMNY TECHNICS SBCSS-140 do .kina domowego’ , 3 
x 200 W, okablowanie, na gwarancji, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
0606/34-82-25
KOLUMNY TECHNICS SB-S 500,2 szt. i SB LV 500,2 szt.. 
idealne do kina domowego, • .800 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
KOLUMNY TONSIL do remontu, * 70 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49 ,
KOLUMNY TONSIL BOLERO 200 W, duże. czarne, nowe, 
1,5-roczne, stan idealny • 1.200 zł. Bogatynia, tel. 
0604/96-84-24

KOMPAKT, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-30-11. po 16 
KOMPAKT .NAD 5300*. dźwięk wysokiej klasy, nowy, na 
•gwarancji, wyjście optyczne, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0603/22-81-46 .
KOMPAKT .NAD 5100’ , dźwięk wysokiej klasy, nowy, na 
gwarancji, wyjście cyfrowe, • 450- z ł. Wrocław, tel. 
0603/22-81-46

KOMPAKT DENON DCD 1450, fabrycznie nowy, procesor 
Alpha, pilot (w sklepie 2.000 zł), - 1.280 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05

KOMPAKT DENON DCD 1450 AR Gold - 990 zł, wzmac
niacz Denon PMA • 1055 R Gold, nowy -1600 zł, tuner De
non TU - 1500 RD Gold, nowy - 950 zł, głośniki Altus 300, 
gwarancja - 890 zł. Legnica, tel. 0609/51-26-09 
KOMPAKT FINE ART BY GRUNDIG CD-1 czarny, z pilo
tem, - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT GRUNDIG czarny, stan b. dobry, -145 zł. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,071/327-47-60 
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-text, wyjście optyczne i coax, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 

KOMPAKT MARANTZ CD-38, do dużej wieży, • 300 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT NAD 514,2.5-roczny, stan idealny, - 950 zł. Wro
cław, tel. 071/363-34-62
KOMPAKT ONKYO Integra DX 6470 - 230 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-01-89
KOMPAKT PHILIPS CD-711 do dużej wieży, czarny, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki’  mo
del, - 580 zł. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD-M 501, na 6 płyt, lekko uszkodzo
ny, - ipO zł. Wrocław, tel. 0607/78-97-82 

KOMPAKT PIONEER PDS-601 na 1 płytę oraz PD-M403 
na 6 płyt, czarne, do dużej wieży - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT REGA PLANET 1.5-roczny, stan idealny, -1.650 
zł. Wrocław, tel. 071/363-34-62 
KOMPAKT SHARP cena 110 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
KOMPAKT SONY stan b. dobry, - 200 zł. Brzeg,, tel. 
077/411-26-05

KOMPAKT SONY CDP-M20 midi oraz Sherwood. do dużej 
wieży, czarny - 150 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT SONY CDP-791, do dużej wieży, wyjście optycz
ne, dużo funkcji, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45

KOMPAKT SONY CDP-490, : 300 zł. Wrocław, tel. 
071/372-12-72
KOMPAKT TECHNICS SL-PG520AMASH oraz SL-PG440A 
MASH - 25fr zł/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45

KOMPAKT YAMAHA CDX-480 czarny, do dużej wieży oraz 
TEAC CDP-3500, czarny, do dużej wieży - 250 zł/szt. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOREKTOR samochodowy, ze wzmacniaczem 200 W, 3-ko- 
lorowy wyświetlacz Gelhard, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-50-04
KOREKTOR DIORA z amplitunerem, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-75-89
KOREKTOR GELHARD samochodowy, 200 W. - 200 zł. 
Lubin, tei. 0603/99-91-76

KOREKTOR TECHNICS SHGE70 do dużej wieży, kupiony 
w sklepie, stan b. dobry, - 450 zł. świętoszów, tel. 
075/735-60-97,0503/08-10-15 

KORPUS z uszkodzonym panelem - pęknięty wyświetlacz, - 
250 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-16-31,0603/39-83-36 

KORPUS JVC KSRT 650R, -100 z ł. .. tel. 0602/40-64-74 
KORPUS PIONEER KEH P14 RDS, - 180 zł. ., tel. 
0602/40-64-74

KORPUS SONY XR-1803, • 100 zł lub kupię panel. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
KORPUS SONY CDX-5072, - 200 zł. Wrocław, tel,
0601/56-07-79,071/330-00-45

KRÓTKOFALÓWKI UNITRA ECHO 3 kpi. -100 zl. Borowa.
gm. Długołęka, tel. 0603/84-89-20

KUPIĘ AMPLITUNER SONY. Wrocław, tel. 0602/27-60-97
KUPIĘ AMPLITUNER TECHNICS. Wrocław, tel.
0602/27-60-97
KUPIĘ CZASZĘ DO ANTENY SAT śred ok. 90 cm. Bole
sławiec, tei. 0603/58-27-12
KUPIĘ DEKODER cyfrowy, nowy lub używany. Oława, tel. 
0603/47-70-52.
KUPIĘ DEKODER cyfrowy. Wrocław, tel. 071/781-37-52 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+”  nowy lub używany, możliwy 
dojazd. Lubin, tel. 0609/27-39-70 

KUPIĘ DEKODER „CYFRA+”  kompl., tuner, czasza, kon
werter + karta, cena do 450 zł, możl. dojazd, • 450 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 0608/37-62-44 

KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany, bez czaszy, karty i 
konwertera. Wrocław, tel. 071/321-52-77,0603/29-93-37 

KUPIĘ DEKODER „CYFRA+", „WIZJA TV". Opole, tel. 
0603/78-32-72

KUPIĘ DEKODERY cyfrowe, nowe i używane. Legnica, tel. 
0607/83-06-25

O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE „W izja TV”  i „C y
fra * ” , nowe, używane - najlepsze ceny; również 
nieaktywne karty. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 
02027341

O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firm y Kenwood, 
Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sate li
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80012081

KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO KAMERY VIDEO JVC 6R-DVM1 
mini DV PAL, może być kserokopia. Wrocław, tel. 
0601/71-48-47
KUPIĘ KARTY „WIZJA TV” , „CYFRA+” oieaktywne. Le
gnica, tel. 0604/39-72-95

KUPIĘ KOLUMNY TECHNICS SB-LV-500. Opole, tel. 
0604/31-91-22
KUPIĘ KORPUS JVC KS-676. 673, 70. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R. Wrocław, tel. 
0607/82-24-29
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-2100 R. Wrocław, tel.
071/320-58-07,0603/89-79-60

KUPIĘ KORPUS SONY XR 4750, XR 5800. Wrocław, tel.
0607/19-51-53
KUPIĘ MAGNETOFONY SZPULOWE prod. zach. oraz ta
śmy. Poznań, tel. 0608/47-88-39 
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD PANASONIC. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97

KUPIĘ ODTWARZACZ DVD SONY. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97

KUPIĘ PANEL JVC 757R. Bolesławiec, tel. 0603/58-27-12 
KUPIĘ PANEL JVC KD-SX 924R. Lubań. tel. 075/646-36-15 

KUPIĘ PANEL JVC, SONY, PANASONIC i inne. Wrocław, 
tel. 0503/67-74-11
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-8600 R pilot na kierownicę. 
Wałbrżych, tel. 074/849-16-31,0603/39-83-36
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O  KUPIĘ PANEL SONY MDX 5970R ., te l.
071/315-30-25,0602/70-17-35 01033361

KUPIĘ PANEL SONY XR 5800R. Wrocław, tel. 
0600/83-10-60
KUPIĘ PILOT TECHNICS SC-EH-600 do miniwieźy. Opole, 
tel. 077/454-12-68.0606/97-74-44 

KUPIĘ PROCESOR DŹWIĘKU do RO samochodowego Cla
rion DPH 9300. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 
0604/63-73-60
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ oryginalny do satiibchodu 
osobowego Daewoo Nexia, ew. innej marki, tylko z monta
żem, auto posiada pełną instalację radiową z el. .wysuwaną 
anteną. Strzelin, tel. 071/392-01-61 w godz.'18-22 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ firmowy, korpus, panel. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ z RDS i sterowaniem CD, do 
Fiata Brava, Bravo. Wrocław, teł. 0609/47-07-22 

O  KUPIĘ RADIOODTWARZACZE używane i pane
le. Pniewy, tel. 0605/63-31-32 84017881

KUPIĘ RADIOODTWARZACZE samochodowe renomowa
nych firm, np. Pioneer, Kenwood, Sony, Panasonic, itp. Wro
cław, tel. 0502/30-01-73
KUPIĘ SUBWOOFER samochodowy, wysokiej klasy, stan 
idealny, w rozliczeniu wzmacniacz DLS GENESIS, 4-kana- 
łowy. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 

KUPIĘ TELEWIZOR SONY 40-50" lub Philips (plazmowy). 
Żary, tel. 0609/02-74-00

MAGNETOWID MlTSUBffiHLHS.E82 SVHS. Hi-Fi stereo, 
menu, insert, dubbing, longplay,Tuner. TV kablowej, dużo 
funkcji, z pilotem, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45

MAGNETOWID NEC bez pilota, stan dobry, -150 zł. Wro
cław, teL 071/357-15-26
MAGNETOWID ORION tuner TV kablowej, z pilotem, wy
świetlacz, do drobnej reguł, -190 zł. Leśna, woj. jeleniogór
skie, tel. 0607/53-24-28. ■ ; , ..

MAGNETOWID PANASONIC hi-fi stereo, dużo .funkcji, stan 
b. dobry, od 180 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 

MAGNETOWID PANASONIC NV 850 srebrny, stereo, - 300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-84-54 

MAGNETOWID PANASONIC 407 K nowy, na gwarancji, - 
580 zł. Wrocław, teT.971/354-17-09 . . .
MAGNETOWID PANASONIC NV-J35 HQ 4-głowicowy, • 250 
zł. Wrocław, tel. 0605/95-82-06 

MAGNETOWID PANASONIC NV-HD620 Hi-Fi stereo. 6 gło
wic, menu, long play, 2 x EURO! tuner TV kablowej, 
show-view, z pilotem, - 620 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45

MAGNETOWID PANASONIC NV-HD700 Hi-Fi stereo, 7 gło
wic, long play, dubbing, insert, 2 x EURO, tuner TV kablo
wej, show-view, z pilotem, -  800 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 

MAGNETOWID PANASONIC NV-HS900 SVHS, Hi-Fi ste
reo, 7 głowic, LP, edit, dubbing, insert, 2 x EURO, tuner TV

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAZ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrocław, ul. Traugutta 69, tel. 071/341-49-68
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MINIDISC SONY przenośny, mało używany, stań idealny, • 
450 zł. Lubin, tel. 0601/73-63-01 

MINIWIEŻA AIWA LCX-300 cyfrowa, zielony wyświetlacz, 
kompakt, magnetofon, radio, RDS, tuner, basy, zmiany bar
wy dźwięku, osobny kanał na mikrofon, pilot, podłączenie 
słuchawek, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-67 -

MINIWIEŻA JVC 3-elementowa, 220 V, baterie, obudowa 
metalowa, srebrna, UKF nie przstrojony, • 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0600/45-98-60

MINIWIEŻA SANYO na 6 CD, korektor, 2x30 W, tuner cy
frowy, 2 kasety, pilot, stan idealny + kolumny 160 W, Czarne, 
stan idealny, - 650 zł. Brzeg Dolny, 161. 071/319-54-06, 
0600/32-03-57

MINIWIEŻA SONY MHC-BX 3, srebrna, stan idealny, nowa, 
magnetofon 2-kieszeniowy, odtwarzacz CD x3, korektor gra
ficzny, Surround, wzmocnienie basów, 150 W, gwarancja, - 
1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0609/28-02-70 
MINIWIEŻA TECHNICS CA 1060 z kolumnami, 4 segmenty,

W IZJA TV
mocna erotyka

CYFRA +
prezent dla każdego

POLSAT
już od 100 zł
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KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 

KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO RADIOODTWARZACZA BEC
KER .Audio -10 '.lub uszkodzony korpus ze sprawnym wy
świetlaczem, oryginalny do Mercedesa. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07

KUPIĘ ZMIENIACZ KENWOOD z okablowaniem i wzmac
niaczem. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 

ŁADOWARKA DO KAMERY VIDEO SONY 8 mm, -130 zł., 
tel. 062/762-19-55

MAGNETOFON AKAI szpulowy, na szpule 19", szklane gło
wice. Poznań, tel. 0608/47-88-39 

MAGNETOFON HITACHI + tuner, - 100 żł. Wrocław, tel. 
071/355-75-89

MAGNETOFON JVC, 1-kasetowy, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0501/82-02-37

MAGNETOFON KENWOOD do wieży 711. Lwówek Śl., tel. 
075/781-25-64

MAGNETOFON ONKYO TA-2044 3-głowlcowy, dolby B/C,
- 320 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
MAGNETOFON OPUS hi-fi, szpulowy, stan b. dobry, - 250 
zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-98 w godz. 18-22 

MAGNETOFON PHILIPS FC-565. Dolby.B/C, elektroniczne 
sterowanie • 100 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 

MAGNETOFON SHERION 2-kieszeniowy, szybkie przegry
wanie, auto-rewers, -100 zł. Wrocław, tel. 0603/92-71-23 

MAGNETOFON SONY TCWE 705S do dużej wieży, 2-ka- 
setowy, dolby B/C/S, dużo funkcji, kupiony w sklepię, gwa
rancja, rachunek, stan idealny, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/36-00-32

MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 474 2 x deck, HX PRO.
- 490 zł. Dzierżoniów, tel. 074/858-52-49,0605/13-66-09 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ 7, głowica amorficzna, 
mało używany, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
MAGNETOFON TECHNICS AZ7 trzygłowicowy, kolor ciem
nografitowy, używany 4 miesiące, - 900 zł. Wrocław, tel. 
787-84-66 lub 0600/80-59-76
MAGNETOFON TECHNICS 979 2-kasetowy + CD 740 A, 
pilot, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0502/83-55-00 
MAGNETOFON UNITRA szufladowy, 1-kasetówy, srebrny, 
stan idealny, zadbany, -100 zł lub zamienię na stroboskop 
albo lampę ultrafioletową. Kunice, tel. 076/857-51-18 po 
godz. 14,0503/69-07-90
MAGNETOWID VHS, używany, • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/341-49-68

MAGNETOWID AIWA stereo, hi-fi, nowy, srebrny, funkcje 
na ekranie, show view, - 530 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52, 
0601/78-51-51
MAGNETOWID AKAI Hi-Fi stereo, menu w jęz. polskim, long 
play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, dużo funkcji. show-view, 
z-pilotem, nowy model. - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45 ‘ ,
MAGNETOWID AKAI stan b. dobry, z pilotem. -135 zi. Wro
cław, tel. 071/351-54-40,071/327-47-60 
MAGNETOWID DAEWOO DV-F530 4-głowlcowy, blue dia- 
mond, pilot, mało używany, stan b. dobry, -  300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/63-75-15
MAGNETOWID FUNAIV3-EE pal-secam, pilot, instrukcja, 
stan b. dobry, - 180 zł. Wrocław, tel. 071/787-66-00, 
0607/12-23-46
MAGNETOWID GOLDSTAR menu, OSD. 16;9, show-view. 
pilot, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID GOLDSTAR 4 głowice, pilot z wyświetla
czem, - 390 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72

kablowej, show-view. z pilotem, - 920 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 

MAGNETOWID PANASONIC NV-HS1000 METZ SVHS, 7 
głowic, Hi-Fi stereo, insert, dubbing, TBC, long play, 2 x 
EURO, czincze, show-view. z pilotem, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 

MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 Super Drive. nowy 
model, 2 x EURO, tuner TV kablowej, §how-view, z pilotem,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 ; 

MAGNETOWID PANASONIC NV-SD25 Super Drive, nowy 
model, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6-głowicowy, hi-fi 
stereo, pilot, 2 x euro. czincze, show view, tuner kablowy, 
dużo funkcji, stan b. dobry - 640 zł, magnetowid-Sony, 4-gło
wicowy, SP/LP. pilot, czincze z przodu, .stop' klatka, NTSC 
on PALTV, dużo funkcji, stan idealny - 490 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 -

MAGNETOWID PANASONIC 3-głowicowy, tuner TV kablo
wej, EURO, "stan b. dobry,'- 220 .z ł. ’ Wrocław, tel. 
6603/26-68-09. -
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 435 na gwarancji -600 
zł. Samsung SV420G : .500 ZL Wrocław. łel; 071/372-53-86 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD437 kupiony w salonie, 
faktura, hyper. tuner, SP/LP, SAT Cońtrol, Q-Lmk,NTSę, 
show-view. stan idealny. - 700 zł tub zamienię na model'ste
reo, *  dopłata. Wrocław, tel. 782-76-16 

MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, dużo funkcji, stan b. 
dobry, od 180 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 . 

MAGNETOWID PHILIPS stereo Hi-Fi, menu, centralny me
chanizm, 2 x scart, nowy model oraz Thomson, Telefunken, 
stereo Nicam, 2 x scart, czincze, dubbing, insert, menu - 
480 zł/szt. Wrocław, teł. 071/363-46-25 wewn. 14, po g. 15 
MAGNETOWID PHILIPS Hi-Fi. 6-głowicowy. SP/LP. menu. 
stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/339-00-52, 
0501/40-68-23
MAGNETOWID SAMSUNG 4-głowicowy, show-view, index,
- 350 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-97 
MAGNETOWID SANYO VHR 5100 pilot, stan dobry, - 380 
zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51
MAGNETOWID SEG 6-głowicowy, stereo, 2 x EURO, menu, 
pilot, nowy model, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID SHARP 2-głowicowy. stan idealny, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-15-26
MAGNETOWID SONY hi-fi stereo, dużo funkcji, stan b. do
bry, od 180 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID SONY SLV-E705 Hi-Fi stereo. 6 głowic, tri- 
logic, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 
660 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,-071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY SLV-SE70 Smartunk. Trilogic. Hi-Fi 
stereo, menu, long play, tuner TV kablowej, show-view, z 
pilotem, nowy model, - 800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID SONY SLV-725 Hi-Fi stereo. 6 głowic, menu. 
long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, dużo funkcji, z pilo
tem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79.071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY SLV-E7 tuner TV kablowej, dużb funk
cji, z pilotem, Hi-Fi stereo, 2 x EURO, 6 głowic, dużo funkcji,
- 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79.071/330-00-45 

MAGNETOWID SONY SLV-E420 Trilogic, 4 głowice, long 
play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 
400 zł. Wrocław, teł. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID THOMSON 4 głowice, long play, tuner TV 
kablowej, 2 x euro, show-view, z pilotem, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45-
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo. Nicam. 6 głowic,

MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, dużo funkcji, stan b. 
dobry, od 180 żł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 

MAGNETOWID GRUNDIG Hi-Fi stereo, 6 głowic, long play, 
2 x EURO, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, nowy 
model. - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79.071/330-00-45 
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, long 
play, tuner TV kablowej, 2 x EURO, dużo funkcji, show-view. 
z pilotem, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID LG C-20Y, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53, "0603/18-95-49 
MAGNETOWID LOEWE z pilotem -120 zł, odtwarzacz Gold
star, 12/220 V -120 zł, Akai, z pilotem -120 zł, magnetowid 
Marantz, stereo. 5-głowicowy, z pilotem, uszkodzona .karu
zela* -100 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-06,0600/32-03-57 
MAGNETOWID LOEWE 4-głowicowy, menu na ekranie, z 
pilotem, stan b. dobry, - 235 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
071/327-47-60

końcówka mocy z dużymi wskaźnikami, - 850 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-98-74
NAGRYWARKA PHILIPS nowa, na gwarancji do stycznia 
2003 r.. pilot, przewód koncentryczny, atrakcyjny wygląd, - 
850 zł. Osiecznica, tel. 0607/06-07-81 
OBIEKTYW DO KAMERY VIDEO SONY Video-8, -180 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-75-89

OBROTNICA ANTENY SAT pozycjoner, pilot, instrukcja ob
sługi, -160 zł. Świętoszów, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 

OBROTNICA DATCOM 700 cena 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/83-75-79
ODBIORNIK GPS GARMIN III do nawigacji satelitarnej, 
mapy drogowe Polski oraz całej Europy, -1.100 zL Wrocław, 
tel. 0501/31-44-03
ODTWARZACZ DVD DENON 1500, Dolby digitat, DTS. wy
soki model, pudełko, pilot, dokumentacja, kbpiony w 2001 r.

PANEL PIONEER. KEH 4300, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0600/60-81-06
PANEL SONY XTC C 200. - 110 z ł. .. tel. 0602/40-64-74
PANEL SONY XRC 290, • 80 zł lub kupię korpus. Strzegom,
tel. 0607/53-32-07,074/855-28-35
PANEL SONY CDX 2500R, - 200 zł. Wrocław, tel.
0609/47-07-29

PANEL SONY XR-C 220, - 140 ż ł lub kupię korpus. Wro
cław, tel. 071/338-20-99,0602/33-74-81 :  J
PŁYTY CD-RW nowe, opakowane - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/58-69-86
POWER MIKSER SMOUND 6 dwa wejścia, 2x150 W, - 550
zł. Wrocław, tel. 0607/63-88-18

PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300, cyfrowy,
AC3, do kina domowego, • 650 zł. Wrocław, tel.
0607/51-40:13

RADIOMAGNETOFON SANYO MF-BASS M 955 DSR, prze
nośny, CD, odłączane głośniki, stan techn. dobry, - 250 żł. 
Wrocław, tel. 0502/91-89-69

RADIOODTWARZACZ do BMW E-39, oryginalny, - 250 zł. 
Lubin, tel. 0604/17-14-68

RADIOODTWARZACZ ALPINE 3DE-7886 z RDS, 4 x 40 
W. model 2000/01 r., z CD na-3 ,płyty, b. dużo funkcji, stan 
idęalny - 820 zł oraz RO Kenwood KDC 407-0, z RDS, 4 X 40 
W, model i  2000 K, CD na 1 płytę, dużo funkcji/stan b. 
dobry - 510 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 ?

RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA7562R 4 x40  W, układ 
BBE, RDS, Dolby, panel, 2 kolory wyświetlacza, - 750 żł. 
Świętoszów, tel. 075/735-60-97.0503/08-10-15 

RADIOODTWARZACZ ALPINE 7521R panel, miękka me
chanika, Wyjście na wzmacniacz i zmieniacz, z RDS, moc 
25 W x4, stan dobry, • 320 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ BETA IV do VW, RDS, auto-rever- 
se, 2 x 20W, 2 kolory wyświetlania, zabezpieczenia kodowe, 
stan idealny, montaż - 350 zł, Pioneer DEH 2000, na 1 płytę, 
4 x 45W, RDS, EON, mosfet, equalizer, dużo funkcji, model 
«200-1, stan b. dobry, montaż gratis. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS RDM 169 
duży kolorowy wyświetlacz. RDS. 4x40 W, cyfrowy korektor, 
bardzo dużo funkcji, nowy model mini-disc - 580 zł + zmie
niacz CD na 10 płyt - 340 zł. Jawor, tel. 0503/36-49-33 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BQA-107 nie używa
ny, 4 x 25 W. -160 zł. Lwówek Śląski, tel. 060.3/74-73-17 

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT samochodowe, z 
1960/1970 r., programowane, 6-12 V. na trzy głośniki, stan 
dobry, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48,0503/74-15-11 

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MODERNA CD 50 na 
1 płytę CD, RDS EON, 4 x 40 W, winda; ściągany; panel, 
okablowanie, - 530 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEATTLE169 CD, na 
1 płytę, RDS, 4 x 40 W, winda, kieszeń, - 700 zł lub zamienię 
na VDO Dayton CD 3300. Wałbrzych, tel. 0603/51-5247

, 0 f e t V

l i i ^ '0 o d t\va rzacze  

Panele głośnikowe MDF 
Samochody DEMO 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MONTAŻU

Otrzymaliśmy NAJWYŻSZĄ notę 
niemieckich sędziów w jakości dźwięku 

na zawodach CAR AUDIO SHOW 
Warszawa 2001 w klasie PROFI300-600 I I

AUTOPARTNER 
W-w, ul. Paczkowska 26 

tel.333-96-68 
www.apartner.com.pl

G E N E S I S
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4 $  v i i  
L- scan-speaK

MBQUARTI

Porady i autoryzowany montaż: 
"entg" Mirosław Gądek 

tel. O 607 375 153 
www.emg.wroc.pl

MB QUART DKC 169 - 350,- 
MB QUART QM 100.03Kx - 390,- 
MB QUART QM 1213 kx - 290,- 
MB QUART PSC 216 - 1050,- 
MB QUART RWC 254 - 599,- 
MAC MOBIL 6x9 - 320,-

MAC Platinium 16.2 - 199,- 
Mac Reference 160 - 430,- 
Wzm. Mac CYGLONE 3000 - 560,- 
Wzm. Mac NINJA 4.120 - 1200,- 
Soundstream EXACT 12 - 990,- |  
Soundstream SPL 10 - 599,- |

Wyprzedaż stanów magazynowych, ilość zestawów ograniczona

E R O T Y K A  N /V  F O N I I
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menu, long play, 2 x EURO, tuner TV kablowej, show-view, 
z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07'-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID THOMSON 6HD VPH-6920G - 400 zł, Sam
sung 2HD SV-200G - 300 zł, Metz 2HD 9837 - 250^1, Hita
chi 2HD 727 - 250 zł. Wrocław, teł. 071/372-12-72 

MAGNETOWID TOSHIBA stereo Hi-Fi, 6 głowic, menu, 7 x 
czincze, centralny mechanizm, show-view oraz Philips, ste
reo Hi-Fi, menu, jog, 2 x scart, centralny mechanizm, stan 
idealny - 450 z ł/szl Wrocław, tel. 071/363-46-25 wewn. 14, 
pog. 15
MAGNETOWID UNIVERSUM, -150 zł. Gościeszowice, tel. 
068/378-14-69
MAGNETOWID UNIVERSUM, ORION hi-fi stereo. 2 x AV, 
SP/LP, centr. mechanizm, - 360 zł. Wrocław, tel. 
071/339-79-49
MAGNETOWID WATSON12/220 V, nowy model, z pilotem, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MINIDISC SHARP przenośny, z nagrywaniem, ładowarka, 
instrukcja, słuchawki, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39

-1.950 zl + amplituner De non AVR1801, doskonały dźwięk 
- 2.100 zł, za całość 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05 

ODTWARZACZ DVD JVC VX-515, Dolby Digital, srebrny, 
nowy, gwarancja, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 071/373-66-28, 
0504/94-73-93
ODTWARZACZ DVD PANASONIC, -1.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/27-61-70
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-150 w pudełku, - 950 
zł. Wrocław, tel. 071/784-70-49,0504/79-00-02 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 na gwarancji, - 890 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 930 match linę, w kolorze 
szarym, dolby digital, stan idealny, - 920 zł. Wrocław, tel. 
0601/53-32-65
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711, - 850 zł. Wrocław, tel.
071/784-70-49,0504/79-00-02
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S335 nowy, DVD player,
CD-text, DTS, 4D, Dolby Digital, • 950 zł. Wrocław, tel.
0502/34-47-55

ODTWARZACZ DVD SONY 335,336 nowe. -1.150 zł! Wro
cław, tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH-4200 nowy, brak pi
lota, - 700 zł. Wrocław, tel. 0503/50-28-18 
ODTWARZACZ DVD THOMSON, - 950 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/784-70-49,0504/79-00-02 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, nowy, -1.250 zł. Lubin, 
tel. 0603/75-82-03
ODTWARZACZ DVD YAMAHA S10 - 1.200 zł. Panasonic 
31 DV-1.150 zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39.0601/71-26-10 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-S796 nowy. czarny - 
1.500 zł, Sony Pascale 505, zestaw 5 głośników i subwoofer 
-1.100 zł. Zielona Góra, tel. 0502/62-42-37 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA DVD-S 510, • 1.200 zł + ka
bel optyczny gratis. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD75 nowy, zega
rek, na gwarancji, oprogramowanie, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
PANEL DAEWOO, - 70 zł. Wrocław, tel. 0609/47-07-29 
PANEL GELHARD GXR 246 WV, - 140 zł. .. tel. 
0602/40-64-74
PANEL PANASONIC DPG-55CD, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 
PANEL PIONEER DEH433RC, -140 zł/., tel. 0602/40-64-74 

PANEL PIONEER DEH 2000 z dokumentacją, stan b. do
bry, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/10-14-04 

PANEL PIONEER KEH 4300v - '130 zł. Wrocław, tel. 
0502/96-98-96

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BARCELONA mięk
ka mechanika, stan idealny, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/348-09-98,0503/72-38-38 '
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202, bez wyświe
tlacza (Opel Astra) - 70 zł. Wrocław, tel. 0600/18-73-74 

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT San Remo, nowy, na 
CD, RDS, 4 x 40 W, dużo funkcji, zdejmowany panel, - 450 
zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 

RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RDS, -150 zł. Wscho
wa, woj.-leszczyńskie, tel. 0601/59-58-64 
RADIOODTWARZACZ CAR 300 RDS. bez wyświetlacza, 
oryginalny do Opla Astry, Corsy, Vectry, stan idealny, - 330 
zł. Świdnica, tel. 0608/18-32-26 

RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-6570RZ 4 x 45 W, 
Dolby, pełny panel, duży kolorowy wyświetlacz, CE-NET, 
Z-EHCR, gumowa podświetlana gałka, sterowanie wzmac
niaczem i zmieniaczem, z pilotem, model 2001 r, - 460 zł. 
Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 

RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170R winda. RDS. 
Dolby B/C, - 350 zł. Legnica, teł. 0604/96-26-93 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670 + zmieniacz na 
6 płyt, nowe, w kartonie, - 990 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8570RZ nowy i naj
wyższy model, winda, RDS, 4x45 W, wiele funkcji- -750, zl, 
JVC KS-FX950R, nowy i najwyższy model, winda, RDS, 4x40 
W, equalizer- 550 zł, Kenwood KRC-677R, nowy model, win
da, RDS, 4x44 W, wiele funkcji- 510 zł, inne. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ CLARION PN-9908N (CK954) Nis
san, RDS EON, sterowanie CD, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-14-04
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 9375RW kompakt, 
delfin, drewno, deck, najwyższy model; animacje, sterowa
nie zmieniarką, procesorem, 3 wzmacniaczami, stan ideal
ny, * 920 zł. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 817SR, z CD, - 650 
zł. Wrocław, tel. 071/396-35-76 wieczorem 

RADIOODTWARZACZ DAEWOO AKF-0827 R pełny auto
mat. nowy model, panel, instrukcja, • 350 zł. .. tel. 
0603/48-31-67
RADIOODTWARZACZ FORD*amochodowy, zabezpieczo
ny kodem 3-cyfrowym, pamięć 12 stacji, stan idealny, v> .130 
zł. Bukowice, gm. Brzeg Dolny, tel. 071/319-74-70, 
0607/50-01-96
RADIOODTWARZACZ FORD 6000 sterowanie CD. z RDS. 
sterowanie dżojstikiem , - 620 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-32-48

RADIOODTWARZACZ FORD CD 6000. - 500 żl. Wrocław, 
tel."0603/31-54-17

RADIOODTWARZACZ GAMMA do audi. VW. z  RDS. ste
rowanie CD, - 320 zł. Wałbrzych. tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG z RDS. EONr do Fiata 
Brava, Marea, - 370 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX3R kameleon <■ 750 zł. 
KD-.LX30R kameleon - 900 zł. Sony CDX600R - 900 zł. Lesz
no, tel. 0605/82-85-18

RADIOODTWARZACZ JVC KD-S 653. na CD. RDS. 4 x 35 
W. dużo funkcji, - 400 zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31'.: 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD. stan 
idealny, kpi. dokumentacja + osprzęt, wzmocnienie 4x30 W,
- 550 zł., tel. 077/404-61-61 (k0009'Ź) 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 758 winda, 4 x 
35W, z RDS, wiele funkcji, sterowanie CD i wzmacniaczem, 
stan idealny - 390 zł, JVC KS-RT4R, RDS EON, 4 x 30W, 
sound procesor, auto-reverse, loud, TP, AM, FM, montaż 
gratis - 220 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 

RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-777 obracany pa
nel, nowy model, 4x44W, mało używany; z opakowaniem i 
dokumentacją, - 520 zł. Grabów, tel. 0601/55-11-43, 
0607/82-45-85
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-354 D panel, fute
rał, kabel, - 365 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 

RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 158 RDS. zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, kolory wyświetla
nia, auto-reverse, nowy model, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62

RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 159 RDS, zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, kolory wyświetla
nia, auto-reverser nowy model, • 350 zL Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-158R panel, RDS 
EON, moc 35 W x4, stan techn. dobry, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0502/91-89-69
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 677R nowy model, 
winda, RDS, 4x44 W, wiele funkcji, - 510 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 759 RY, maskow
nica, obracany panel, RDS, 2 kolory podświetlenia, 4 x 35 
W, dużo dodatkowych funkcji, montaż gratis, • 360 zł. Wro
cław, tel: 0502/39-10-89

RADIOODTWARZACZ OPEL SC 303 - 340 zl oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 

RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300, - 270 zł. Wschowa, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/59-58-64 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC (Subaru) RDS, mięk
ka mechanika, dolby, szuflada + zmieniacz na 12 CD - 400 
zł + wzmacniacz Zeus, 2 x 150,1 x 500 W - 200 z ł . ., gm. 
Pieszyce, tel. 0605/15-12-18

RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-E01 auto reverse, 
nowy, 4 wyjścia, - 250 zł. Brzeg, tel. 0504/96-32-10 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDC 210, automat, na 
1 płytę CD, RDS, 4 x 40 W, ściągany panel, pilot, wyjście na 
wzmacniacz, -400 zł. Krzywa, gm. Lubin. tel. 076/817-72-17 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 210 na 1 płytę, z 
RDS, 4 x 40 W, zdejmowany panel, automat, z pilotemr wyj
ście na wzmacniacz, stan idealny, - 400 zł. Okmiany, tel. 
076/817-72-17
RADIOODTWARZACZ PANASONIC autorewers, szuflada, 
20 W. cyfrowy, -150 zł. Świdnica, tel. 0603/08-81-93 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-FX 66 LEN kase
towy, z pilotem, stan b. dobry, kupiony w sklepie, z doku
mentacją, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/348-31-02 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 350 zdejmowany 
panel, RDS. 4 x 40 W, nowy modeł, montaż gratis, - 370 zł. 
Wrocław, tel. 0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CDP 450 RDS, 4 x 35 
W, zdejmowany panel, na 1 płytę, montaż gratis, - 410 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 120 zdejmowany 
panel, RDS, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, BSM, nowy mo
del. - 340 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 350 RDS, zdejmo
wany panel, wyszukiw. utworów, kolory wyświetlania, auto-re- 
verse, nowy model, - 370 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 100 RDS, zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, auto-reverse, nowy 
model, - 340 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC MR 555 z minidyskiem,
- 700 zł, Wrocław, tel. 0603/31-54-17 

RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 44R na 1 płytę, 
winda, RDS, 4x40 W, equalizer, wiele funkcji, • 560 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX220N nowy model, 
winda, RDS, 4x40 W, equalizer, wiele funkcji, - 480 zł. Wro
cław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310 4x40 W. z 
RDS, miękka mechanika, panel, instrukcja obsługi, - 280 żł. 
Wrocław, tel. 0603/05-69-60
RADIOODTWARZACZ PHILIPS SC 804 z RDS. CPS. do
lby. sterowanie CD. - 480 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4530R - 300 zł. 
Clarion ARX 5371R • 300 zł, dokumentacja, okablowanie, 
stan b. dobry, sterów, zmieniarką CD, wzmacniaczem. Oła
wa. tel. 0604/12-63-94
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8600RW, 4x40W, 
dolby B i C. wyjście na wzmacniacz 4-kanałowy, sterowanie 
subwooferem i zmieniaczem, wielokolorowy wyświetlacz, 
miękki mechanizm, panel z windą, współpraca z proceso
rem dźwięku. RDS EON, BSM. PTY, LOC, * 650 zł. Wał
brzych. tel. 6009/35-78-45

RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7110 RDS. zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, dużo funkcji, - 410 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53

RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2500 RDS, zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, miękka mechani
ka, duży wyświetlacz, montaż gratis, • 350 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62

RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2800 zdejmowany 
panel, 4 x 40 W, miękka mechanika, wyszukiw. utworów, 
nowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 

RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7180 RDS. zdejmo
wany panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, sterowanie CD, 
dużo funkcji, bogate menu. - 410 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-51-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER DCX-T>99 samochodowy, 
najwyższy model, deck, el. otwierany panel, rds, wbudowa
ny eqalizer i procesor dźwięku DSP, dużo funkcji, pilot, - 2.100 
zł. Wrocław, tel. 339-85:60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6800 RW winda, 
drewniane dodatki, 4x45 W, equalizer, wiele funkcji. • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2100 R, nowy, na 
CD, RDS, 4 x 40 W, dużo funkcji. • 450 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P 6100 R 4x45 W, 
mosfet, organiczny wyświetlacz, pudełko, instrukcja, gwa
rancja 6 miesięcy, mało używany, stan b. dobry, możliwość 
montażu, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-01 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2000R na 1 płytę, 
equalizer, loud, 4 x 45W, mosfet, wyjście na wzmacniacz, 
stan idealny • 530 zł, skrzynia basowa Magnat Transforce 
1200, labiryntowa, 1200 W, potężny bas - 670 zł. Wrocław, 
tel. 0606/42-96-23,071/325-06-79 

RADIOODTWARZACZ PIONEER 8200 Dolby BC, wyjście 
na subwoofer, stan dobry. • 420 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-47-00
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RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 5020 SDR uszkodzo
ny * 60 zł. Wrocław, iel.- 0600/83-75-79 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 5020 SDR uszkodzo- 

W  ny, Blaupunkt N asłw ille r 24 - 40 z ł. Wrocław, tel. 
0600/83-75-79
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8200, - 420 zł. 
Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 0601/59-58-64 
RADIOODTWARZACZ SATELITE samochodowy, z RDS, 
panel + 2 g łośniki z maskownicą, - 250 zł. tel. 
0602/31-73-20
RADIOODTWARZACZ SONY CDXM 700 R samochodowy, 
na 1 płytę CD, najwyższej klasy, procesor dźwięku, wszyst
kie funkcje, dwustronny panel w kolorze czarnym + pilot na 
podczerwień, stan idealny, - 1.000 zł. Głogów, tel. 
0602/78-49-29
RADIOODTWARZACZ SONY XR-6700 RDS, 4 x 30 W. 2 
kol. podświetlane, wyszukiwanie utworów, zegar, dolby, in- 
tro, BTM i inne ♦ kable. RDS EON - 320 zł. Lubań ŚL, tel. 
0604/67-37-08
RADIOODTWARZACZ SONY XRU-800 RDS, dżojstik, deck, 
miedziana obudowa, sterowanie CD. 2 wyświetlacze, Dolby 
B/C, 2 kolory podświetlenia, • 560 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 450 RDS. miękka me
chanika, autorewers, 4 x 35 W. Lwówek Śląski, tel. 
0602/80-64-51
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C102 CD Control, wyjście 
na wzmacniacz i CD, SDK, AMS, duży panel, - 250 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy ERA, bez SIM locka. Opole, 
tel. 0602/12-89-72
RADIOODTWARZACZ SONY KAMELEON samochodowy, 
ze zmieniaczem na 10 płyt, kabel, 2 piloty, - 1.300 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-41-93 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX C 5850 R 4 x 40 W, win
da, 1 CD, CD TEXT, 3 x bass, kolorowy wyświetlacz, wyj
ścia na zmieniacz CD, MD, z dżojstikiem, złocone wyjścia 
na wzmacniacze, RDS, dużo funkcji, nowy model, - 600 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/12-56-37 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5110R nowy model, peł
ny automat, RDS, 4x40 W, D-Bass, wiele funkcji- 380 zł. 
Blaupunkt Augsburg C30R, nowy model, RDS, 4x35 W, ste
rowanie CD, wiele funkcji- 240 zł, Sony, nowy model, na kie- 
szeń, D-Bass, 4x35 W, pełny automat wiele funkcji- 250 zł, 
inne. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 

RADIOODTWARZACZ SONY CDX 6850R na Mini Disc, 
winda, RDS, 4x40 W, wiele funkcji- 550 zł, Panasonic FX 
220N, nowy model, winda, niebieskie podświetlenie, RDS, 
4x40 W, wiele funkcji- 480 zł, Pioneer KEH 6800R, winda, 
RDS, 4x45 W, equalizer, wiele funkcji- 450 zł, inne. Wro
cław, tel. 0503/65-89-34

RADIOODTWARZACZ SONY XR 300 zdejmowany panel, 4 
x 35 W, wyszukiw. utworów, sterowanie CD, dużo funkcji, - 
320 zł. Wrocław,, tel. 0607/19-51-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4750 RDS EON. panel, 
pilot, winda, dużo funkcji, kupiony w sklepie, zapakowany, 
gwarancja, rachunek, stan idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0501/36-00-32 •
RADIOODTWARZACZ SONY QDX 4240 RV, na 1 płytę CD. 
ściągany panel, RDS EON, 4 x 40 W, niebieski wyświetlacz, 
wyjście na wzmacniacz, montaż gratis, - 420 zł. Wrocław, 
tel. 0502/39-10-89

RADIOODTWARZACZ SONY XR 1800 RDS, zdejmowany 
panel, 4 x 35 W, wyszukiw. utworów, BSM, auto-reverse, 
nowy model, - 310 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 

RADIOODTWARZACZ SONY XR-C510 RDS, panel, miękki 
mechanizm, 2 kolory podświetlania, wyjście na CD na wzmac
niaczu, przewijanie od utworu do utworu, - 230 zł. Żary, tel. 
0606/63-58-02
RADIOSTACJA KENWOOD TR751E144-146 MHz-2m, FM, 
SSB, CW 5/25 W, dokumentacja techniczna • 1.800 zł. Ja
wor. tel. 076/870-27-96
SKANER ALBRECHT profesjonalny, bez zezwolenia, zakres 
0,1-2050 MHz, nowy, cyfrowy, dekoder mowy, łącze do PC, 
dużo funkcji, do nasłuchu policji, straży granicznej, ochrony, 
telefonów itp, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
SKANER CZĘSTOTLIWOŚCI cyfrowy, pełny zakres. - 2.200 
zł. Lubin, tel. 0604/55-07-02 

~ SŁUCHAWKI stereo TDS-5M, - 45 z ł. Wrocław, tel. 
W  071/368-80-12

SŁUCHAWKI PHILIPS na fale radiowe, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-75-89
SŁUCHAWKI PORTA SOUND 2000 bezprzewodowe, nowe, 
nie używane - 80 zł. Lubin, tel. 076/849-34-27 
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD 565 Ovation, zapakowa-

TELEWIZOR BLAUPUNKT 25" txt, stereo, bogate menu, 
pilot, - 499 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72:> ' * ' "  
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28", 2000 r. 100 Hz, PiP, foto, 
„stop’  klatka, zoom, OSD x 11, format 16:9, ATS, TOP Text, 
z pilotem, srebna obudowa, EURO x 2, AV x 2, czincze, stan 
idealny, • 1.490 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86,0602/17-48-60 
TELEWIZOR CROWN, GRUNDIG 14’ , AV, funkcje na ekra
nie, pilot, stan b. dobry, -420 zł. Wrocław, tel. 071/339*79-49 
TELEWIZOR CURTIS 25”, txt, stereo, • 650 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-02-85
TELEWIZOR CURTIS 25", stereo, PIP, z pilotem, - 400 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-23-93 lub, 0608/36-07-11 
TELEWIZOR DAEWOO 21* txt, z pilotem, na gwarancji, - 
430 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEWIZOR FUNAI21”, telegazeta, euro, AV, pilot, stan b. 
dobry. - 350 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49 
TELEWIZOR FUNAI 20”, kolorowy, pilot, stan idealny, • 350 
zł. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 

TELEWIZOR GRUNDIG, 36", stereo, txt + oryg. podstawka 
- 560 zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
TELEWIZOR GRUNDIG MW 82-40/8, 32", panoramiczny, 
bogate menu w j. polskim, ATS/ACI, 100 Hz, „stop" klatka,

AUTO RADIO 
m o n ta ż

W rocław , ul. Legn icka 32 
tel./fax 355-16-53, 0600-365-733

Nicam, 3 x zoom, 3 x AV, pilot, model 2001 r, -  2.500 zł. 
Legnica, tel. 076/852-51-59.0607/21-22-50 
TELEWIZOR GRUNDIG 32" model MW82-40/8.100 Hz. ste
reo nicam, polskie menu, stop klatka, zoom, Top mega TXT, 
płaski kineskop, tuner TV kablowej, hyperbafld, oryginalny 
pilot, 3xAV, SVHS, czincze, 2001 r, blokada rodzicielska, 
ECO, stan idealny, - 3.100 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 
0503/33-83-95
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, 2-letni, stereo, mega 
TXT, menu, PIP (obraz w obrazie), zoom, dzielenie obrazu 
na 9 ,2xeuro, czincze, S-VHS, z pilotem, stan idealny, -1.500 
zł. Legnica, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", stereo, srebrna obudowa, TXT, 
EURO, model ECO, Edition, komputerowe menu, slep, ti- 
mer, pilot, hyperband, stan b. dobry, - 570 zł. 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 stereo. 25 cali, txt, pilot - 650 zł, - 
150 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28 lub 076/842-42-28 
TELEWIZOR GRUNDIG Multi System, - 200 zł. Owiesno, 
tel. 074/837-58-95
TELEWIZOR GRUNDIG 28". tuner kablowy, bogate menu, 
txt, - 550 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, model 2000, płaski 
kineskop, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", stereo, 100 Hz, 2-letni, TXT, 
PiP, zoom, „stop" klatka, 2 x euro, czincze, S-VHS, hyper- 
band, pilot, stan idealny - 1.490 zl, telewizor Grundig, 25", 
100 Hz, stereo, PiP, zoom, .stop' klatka, TEXT, stan idealny 
-1.190 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 

TELEWIZOR GRUNDIG 21", - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-53-86
TELEWIZOR GRUNDIG 28" 100 Hz, telegazeta, EURO, PIP, 
zoom, stop klatka, SVHS, RGB, czarna plastikowa obudo
wa, menu komputerowe, timer on/off, hyperband, 3-letni. stan
b. dobry, 100 programów, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/345-71-65,0603/34-33-97 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", 100 Hz, digital megatron, • 
f.210 zL Wrocław, tel. 0601/64-31-75 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 9 x PiP. 2 x AV. Strobo, zoom, 
.stop” klatka, menu, czincze, TXT, pilot, 100 Hz, hyperband, 

.- 1.360 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", AV, stereo, tunerTV kablowej, 
TXT, timer, pilot, - 680 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR GRUNDIG 25," stereo, 2 x euro, telegazeta, 
menu na ekranie, tuner TV-kablowej, pilot, lekko uszkodzo
na obudowa, - 370 zł. Wrocław* tei. 0603/25-25-41

funkcji, - 890 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/339-00-52, 
0501/40-68-23
TELEWIZOR METZ stefeo, TXT, 2 x EURO, bogate menu, 
pilot, • 400 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 

TELEWIZOR METZ, 2000 r. 100Hz, • 1.790 zł (możliwe raty 
). Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR METZ, 2001 r. kineskop Black Megatron, 100 
Hz, Multi PiP, ZOOM, NICAM, pełna opcja, • 1.790 zł. Wro
cław, tel. 0604/41-47-12,0606/37-54-76 
TELEWIZOR NEPTUN 505 bez pilota, stan b. dobry, -190 
zł. Wrocław, tel. 0601/72-78-21 
TELEWIZOR NOKIA 32", panoramiczny, bogate menu, funk
cje wyśw. na ekranie, PiP, AV, 2 x zoom, pilot, - 1.250 zł. 
Legnica, tel. 076/856-01-63
TELEWIZOR NOKIA 28" 3-letni, pilot, bogate menu, 2 tune
ry satelitarne, stan idealny, magnetowid nowy, z pilotem, prod. 
japońskiej, radioodtwarzacz, wszystko razem, - 1.000 zł. 
Oława, tel. 071/302-76-13
TELEWIZOR NOKIA 28", stereo, TXT, 2 EURO, stan b. do
bry, - 1.000 zł. Ubocze, gm. Gryfów ŚL, tel. 075/781-28-59 
TELEWIZOR NOKIA 14", z 2000 r., stereo, AV, telegazeta,
S-VHS, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR NOKIA 28", TXT, wyświetlane funkcje, tuner 
TV kablowej, najnowszy model, EURO, z pilotem, stan b. 
dobry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 

TELEWIZOR NOKIA, 1998 r. 28", PiP, 3 x AV, blokada, menu 
komputerowe, TXT, automatyczne strojenie, - 990 zł (możli
we raty). Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR OTAKE 14", plastikowa obudowa, uchwyt, 
przestronny, -140 zł. Kłodzkp, tel. 0608/78-74-86 

TELEWIZOR OTAKE 20", sfan dobry, bez telegazety, - 220 
zł. Strzegom, tel. 0607/53-32-07.074/855-28-35 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie, - 9.900 
zł. Wschowa, tel. 065/540-43-v76 
TELEWIZOR PANASONIC kieszonkowy, przestrojony, ko
lorowy, - 250 zł. Legnica, tel. 0604/91-93-05 
TELEWIZOR PANASONIC TX32PF10 panoramiczny, 32", 
cyfrowy, 100 HZ Wide digital plus, super płaski kineskop 
QUANTRIX FLAT TAU'2001, PIP, super bass system, kino 
domowe, idealna jakość obrazu i dźwięku, srebrny, kineskop 
antyrefleksyjny ARAS, nowy, zapakowany, na gwarancji, -
5.000 zł dowóz gratis. Wrocław, tel. 0608/73-83-37 

TELEWIZOR PANASONIC TX33AK10 33", cyfrowy, 100 Hz 
Wide digital plus, super płaski kineskop QUANTRIX FLAT 
TAU 2001, super bass system, kino domowe z dolby surro- 
undem, idealna jakość obrazu i dźwięku, kineskop antyre
fleksyjny ARAS, najnowszy model kwadratowy, nowy, na 
gwarancji, - 6.000 zł dowóz gratis. Wrocław, tel. 
0608/73-83-37
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TELEWIZOR PHILIPS, 1998 r. 29', 100Hz, kineskop Match 
Line, MULTIPiP, 5 x AV, - 1.690 zł. Wrocław, tel. 
071/339-00-52,0501/40-68-23 

TELEWIZOR PHILIPS. 1998 r. 28". kineskop Match Line, 3 
x AV, bogate menu, dużo funkcji, obudowa drewniana wyso
ki połysk, - 1.390 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR ROADSTAR10", 12/220V, EURO, czincz, gra
fika - 400 zł; telewizor Telefunken Super Planar 25", EURO, 
z pilotem • 250 zł. Wrocław, tel. 0609/63-05-78 
TELEWIZOR ROADSTAR 14" 12/220 V z magnetowidem, 
czincze, pilot, funkcje wyśw. na ekranie, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-46-25 w. 14, po godz. 15 

TELEWIZOR ROADSTAR 14" 12/220 V, menu, stan ideal
ny, pilot, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/363-46-25 w. 14, po 
godz. 15
TELEWIZOR ROYAL 21", telegazeta, EURO, wyłącznik cza
sowy, • 350 zł. Jawor, tel. 0608/65-25-30 
TELEWIZOR SABA 14", plastikowa obudowa, EURO, pilot, 
- 260 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA 28", stereo, TXT, menu, funkcje wyśw. 
na ekranie, tuner TV kablowej, model 1998, EURO, pilot, 
gwarancja, stan b. dobry, - 560 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR SABA 25", stereo, TXT, menu, model 1999, 
tuner TV kablowej, format 16/9, aktywny bass, EURO, AV, z 
pilotem, stan b. dobry, gwarancja, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR SAMSUNG 14" menu na ekranie, eurozłącze, 
pilot, - 330 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
TELEWIZOR SANYO 14", funkcje wyśw. na ekranie, sleep, 
EURO, • 420 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-86-76

CYFRA+
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
tel. 071/329-87-92, do godz. 22 
ul. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej

TELEWIZOR PANASONIC 26", nie używany, TXT, oryginal
ny, prod. japońskiej, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC 29", cyfrowy, 100 Hz. -1.250 zl. 
Wrocław, tel. 0601/64-31-75

TELEWIZOR PANASONIC TX 36PG50 fabrycznie nowy. • 
8.950 zf. Wschowa, tel. 065/540-25-79 
TELEWIZOR PANASONIC 29AK20 nowy, w kartonie - 3.800 
zł, telewizor Panasonic 32PK20, nowy, w kartonie - 4.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR PANASONIC, SHARP. 4-głowicowy. LP/SP, 
menu na ekranie, pilot, - 390 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 

TELEWIZOR PHILIPS 25", kolor ciemnoszary, stereo, TXT, 
pilot, -280 zł. Droszków, gm. Zabór, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/11-09-31
TELEWIZOR PHILIPS 28" panoramiczny, stereo. Top TXT, 
menu na ekranie, 2 tunery, Multi PIP (obraz w obrazie), zoom, 
2xAV, SVHS, czincze, tuner TV kablowej, hyperband, sleep 
timer, blokada rodzicielska, piloty, płaski kineskop, stan ide
alny, -1.450 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43,0503/33-83-95 

TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, 2-letni, stereo Nicam,

TELEWIZOR SANYO 14" kolorowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/62-53-94

TELEWIZOR SANYO, GRUNDIG 28", stereo, TXT, 2 x AV, 
menu, pilot, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50 /
TELEWIZOR SCHNEIDER 100 Hz, PIP, 28", klatka .stop", 
SVHS, tuner kablowy, txt, bogate menu, • 1.050 zł. Sobótka, 
tel. 071/390-37-65
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", stereo, menu, funkcje wyśw. 
na^ekranie, format 16:9, model 1998, EURO, pilot, gwaran
cja, stan b. dobry, - 520 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 /  
TELEWIZOR SEG 28". stereo, TXT, funkcje wyśw. na ekra
nie, wył. czasowy, tuner TV kablowej, model 1998/99, EURO, 
pilot, gwarancja, stan b. dobry, • 560 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09

TELEWIZOR SHARP 28" dużo funkcji, TXT, nowy model, 
stan idealny, - 730 zl. Legnica, tel. 0606/68-30-86 

TELEWIZOR SHARP 28", stereo, multi TXT, 2 x EURO.
S-VHS, bogate menu, pilot, gwarancja, • 850 zł. Sobótka, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/21-72-98

TELEWIZOR SONY 29" model 2000. 10Q Hz, digital plus. 
kineskop Syper Trinitron, komputerowe polskie menu, ste
reo, 2 x AV, 1 XS-VHS, multi system, funkcja 16:9, hyper
band, mega text, demo, stan b. dobry, - 2.080 zł. Legnica, 
tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR SONY 2 szt., nowe, w kartonie, KV-32 FQ75 - 
6000 zł, KV-32 FX65 - 5000 zł. Nowa Sól, tel. 0603/03-30-81 
TELEWIZOR SONY KV-E 2961D 100 Hz, Digital Plus, mul- 
tiPiP, 4x EURO, Dolby Surround itp, • 2.100 zł. Świdnica, 
tel. 074/851-33-88 lub, 0501/72-86-22 
TELEWIZOR SONY KXV 2521D, kolorowy, 25", funkcje 
wyśw. na ekranie, stereo, boczne głośniki, TXT, 2 EURO, • 
950 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-28-59 
TELEWIZOR SONY z 1998 r., 29", TXT, slip, format 16/9, 
czarny kineskop Trinitron, przestrzenny dźwięk, sprowadzo
ny z Niemiec lub zamienię na samochód osobowy. Wałbrzych, 
tel. 074/842-28.-58,0602/35-61-24 
TELEWIZOR SONY 29", stereo, TXT, menu w j. polskim,
2-letni, pilot, 2 x euro, czincze, S-VHS, tuner kablowy, sle
ep, timer, format 16/9, stan idealny, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75.0603/28-89-79 

TELEWIZOR SONY 21", TXT, timer, pilot (również do in
nych urządzeń Sony), plomba gwarancyjna, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/368-82-81,0603/29-42-44 

TELEWIZOR SONY KV-32FX65, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 
0604/27-61-70
TELEWIZOR SONY WEGA KV32FQ75 - 6.450 zł, Sony 
29FQ75 - 4.900 zł. Sony 32FX65 - 5.100 zł + stoliki pod TV. 
Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/71-26-10 
TELEWIZOR SONY 21" stereo., telegazeta, hyperband, 
uszkodzony, - 190 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 
071/327-47-60
TELEWIZOR SONY 27" stereo, 2 x euro, pilot, - 380 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy. Wrocław, tel. 0603/25-25-41 
TELEWIZOR SONY KV 32FX65 fabrycznie nowy, stolik, 
gwarancja, - 4.950 zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/20-01-96
TELEWIZOR SONY KV 29FX65 nowy, - 3.600 zł. Wscho
wa, woj. leszczyńskie, tel. 0605/20-01-96 
TELEWIZOR SONY 32SX65, panoramiczny, nowy, w karto
nie, - 4.990 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-95 

* TELEWIZOR SONY 32SQ75, panoramiczny, nowy, w karto
nie, - 6.100 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-95 
TELEWIZOR SONY 29SX65FX, nowy, w kartonie, - 3.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR SONY, 1996 r. KV-25T1K instrukcja, oryginal
ny pilot 2-stronny, głowica kablowa z hyperbandem, polskie 
menu, format 16:9 i 4:3, TXT, pal/secam, NTSC, fonia B/G/H, 
DK. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-28-06 
TELEWIZOR SONY, 1999 r. 29", kineskop Wega, PiP, 100 
Hz. - 1.990 zł. Wrocław.tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR SONY, 2001 r. 29*, wega. trinitron, 100 Hz, 
PiP, NICAM, multrsystem, - 2.390 zł. Wrocław, tel. 
0604/41-47-12,0606/37-54-76 
TELEWIZOR SONY, TOSHIBA 25", stereo, AV, timer, TXT, 
funkcje na ekranie, pilot, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 

TELEWIZOR TACT1CS 20". czarna obudowa, -160 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-66-56
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14", funkcje na ekranie, euro, 
pilot - 220 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 25", super planer Diva, euro. 
czincze, stereo 2 x 25 W  głowica kablowa, menu planszo
we, p ilo t • 430 zł. Świdnica, tel. 0600/65-06-63, 
0605/69-20-20
TELEWIZOR TELEFUNKEN 22", z pilotem, - 300 zł. Wro
cław. tel. 0603/53-66-99 •

O  TELEWIZOR THOMSON 32WE 66WS SCENIUM 
panoramiczny, 100 Hz, zoom, in fo, pro  logie, 9 
g łośn ików  + dwa osobno, surround, model pro* 
dukowany do krajów Europy Zachodniej, nowy, •
4 .900 z ł. W a łb rz y c h , te l.  074/665-76-05, 
0602/58-28-20 22000421

TELEWIZOR THOMSON 28DG 21E. 28". stereo. TXT. 
EURO, zoom, zmiana formatu, stan idealny, na gwarancji 
(do 11.2001 r.), - 1.500 zł. Świdnica, tel. 074/850-73-57 

TELEWIZOR THOMSON 29Vz 97r„ 50Hz. kineskop Black 
Diva, z pilotem, 2 x euro, stereo 2 x 25W, kupiony w salonie, 
- 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 

TELEWIZOR THOMSON 28VK25,1*5 roku gwarancji. 28". 
stereo, panoramiczny, teletekst, zoom, bogate menu, instruk
cja, pilot, stan idealny, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0Ś02/27-60-97 
TELEWIZOR THOMSON, 1997 r. 29", kineskop Black Diva,

Wrocław ul. Morelowskiego 22 radia samochodowe, głośniki, wzmacniacze, akcesoria, zestawy głośnomówiące ■ sprzedaż, montaż 
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ne, nie używane, - 450 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19. 
076/833-57-73
SŁUCHAWKI SENNHEISER, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/355-75-89
SUBWOOFER samochodowy, 120 W, skrzyniowy, stan b. 
dobry -120 z ł,180 W, tubowy, stan b. dobry - 210 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/17-57-92
SUBWOOFER stan b. dobry, wyjście na wzmacniacz, - 400 
zł. Krzywa, gm. Lubin, tel. 076/817-72-17 
SUBWOOFER w kształcie trapezu, 4 głośniki 2-drożne o 
średnicy ok. 15 cm, duży napis Sony, robiony na zamówie
nie, może być do kina domowego, -110 zł. Krzywa, gm. Lu
bin, tel. 076/817-72-17
SUBWOOFER samochodowy, śr. 25 cm, moc 250 W, w 
skrzyni, - 180 zł. Z łotoryja, tel. 076/878-42-85 lub, 
0501/60-77-39
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 JBL CTX 300 300W, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-47-00
SUBWOOFER MAGNAT tuba, głośnik 400 W, średnica 30 
cm, 2-cewkowy, - 400 zł lub zamienię na zmieniacz CD Sony. 
Wałbrzych, tel. 074/840-55-13,0605/07-53-98 
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 samochodo
wy, 600 W, nowy, zapakowany, do zabudowy, - 300 zł. Wro
cław. tel. 0603/19-07-50
SUBWOOFER YAMAHA TST-320 aktywny, - 1.700 zł. Le
gnica. tel. 0603/10-66-21
TELEWIZOR 14". zasilanie 12/220 V, kolorowy, pilot, ante
na zew., grafika ekranowa, czincze, nowy model, stan b. 
dobry, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR 14", turystyczny, zasilanie 12/220 V, mało uży
wany • 670 zł, antena sat, zasilanie 12/220 V, turystyczna, 
kpi., z czaszą i przewodami do samochodu, przyczepy • 300 
zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 

-  TELEWIZOR BEKO 28", stereo, TXT, model 1998, tuner TV
V kablowej, wyświetlane funkcje, EURO, z pilotem, stan do

bry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09

TELEWIZOR GRUNDIG ST-55 stereo, 21". teletekst, - 430 
zł. Wrocław, tel. 071/355-75-89 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 3-letni. telegazeta, stereo - 950 
zł oraz telewizor Philips, 28", telegazeta, stereo • 490 zł, • 
950 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR GRUNDIG, 2000 r. 29". 100 Hz, stereo, menu 
na ekranie, PiP, zoom, .stop" klatka, format 16/9, OSD x 11, 
TOP TXT, 2 x EURO, 3 x AV, czincze, oryginalny pilot, srebr
na obudowa, stan idealny, - 1:790 zł. Lubiń, tel. 
076/842-58-86,0602/17-48-60 
TELEWIZOR GRUNDIG, 2000 r. 29", 100 Hz, - 1.690 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 

TELEWIZOR HANSEATIC stereo, txt, 2 x euro, grafika, pi
lot - 380 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR HANSEATIC 21", stereo, TXT, menu, pilot, 2, 
x EURO, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR HELIOS,'-100 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
TELEWIZOR HELIOS kolorowy, 24". stan b. dobry, -120 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-64-08 po godz. 20 

TELEWIZOR JVC 21" - 400 zł, TV Royal, na gwarancji - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/372-12-72 
TELEWIZOR JVC 29" stereo, telegazeta, dolby Pro Legie, 
SVHS, RGB, 2 x EURO, czincze, wyjście na kolumny i ka
merę, dolby surround, stereo Nicam, pilot, timer on/off, funk
cje i menu wyśw. na ekranie, 2-letnir stan idealny, • 1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-71-65.0603/34-33-97 

TELEWIZOR LG 21", z pilotem, CF 2JE20X, TXT, - 495 zł. 
Wrocław.tel. 0608/30-37-66
TELEWIZOR MAGNUM, 2000 r. 28". 3 x ZV. menu, dużo

I* Naprawa radioodbiorników 
samochodowych 

•Uruchamianie odbiorników 
kodowanych 

|*Termin i realizacja usługi 
do uzgodnienia OPOlOSM

|  Wrocław, ul. Swobodna 41 p.6| 
tel. 780-59-14, 0-601 82 36 82

zoom, stop klatka, hyperband, TXT, 3xeuro, stan b. dobry, -
1.150 zł. Legnica, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR PHILIPS 28", stereo, PIP, zoom. .stop" klat
ka, sleep timer, hyperband, EURO, S-VHS, * 1.100 zł. Le
gnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 

TELEWIZOR PHILIPS 34", stereo. TXT, zoom, hyperband. 
2 x EURO, slip timer, zmiana formatu, bogate menu, nowy 
model, - 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 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, TXT, 
menu, zoom, .stop" klatka. 3 x euro, hyperband, stan b. do
bry -1.350 zł, Sharp, 28", stereo, TXT, 2-letni, czarny kine
skop, komputerowe menu, sleep, timer, pilot, dużo funkcji, 
stan idealny - 730 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79

TELEWIZOR PHILIPS 29", 97 om. 100Hz, match-lińe, pła- 
skr kineskop, 3x euro, pilot z wyświetlaczem, zamrażanie 
obrazu, mało używany, stan idealny, możliwość sprawdze
nia, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
TELEWIZOR PHILIPS 21", TXT, z pilotem, ^  430 zł. Wro
cław, tel. 0603/53-66-99
TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, 2 x scart, menu, kine
skop Match Line, - 700 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
TELEWIZOR PHILIPS 17", timer, stereo, odłączane kolum
ny, TXT, funkcje na ekranie, • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/339-79-49
TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz, Dolby Surround, top TXT. 
menu w 11 językach', pal-secam-NTSC, sleep timer, bloka
da przed dziećmi, PIP, strobo, podział obrazu na 9 części, 
klatka stop, skanowanie, funkcja 16:9, hyperband, automa
tyczne strojenie, 7 x czincz, 3 x SVHS, - 1.380 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-24-98
TELEWIZOR PHILIPS, 1997 r. 29". match-line, 100 Hz, TXT, 
pilot z wyświetlaczem, mało używany, stan idealny, • 2.100 
zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60.0605/51-94-24

TELEWIZOR SHARP 28". stereo, telegazeta, tuner kablo
wy, bogate menu, SVHS, - 750 zł. Sobótka, tel. 
071/390-37-65 ,

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, menu, 9 x PIP, 3 x scart, 
płaski ciemny kineskop • 800 zł. Wrocław, tei. 0602/85-07-33 
TELEWIZOR SHARP 28", 100 Hz, cyfrowy, - 1.050 zł. Wro
cław. tel. 0601/64-31-75
TELEWIZOR SHARP 25", stereo, TXT, menu, wyświetlane 
funkcje, tuner TV kablowej, 2 x EURO, AV. z pilotem, stan b. 
dobry, gwarancja, - 520.zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, ix t, tuner kablowy, boga
te menu, SVHS, - 650 zł. Wrocław, tel. 0605/54r30-49 .

TELEWIZOR SHARP, 1999 r. 100 Hz -1.350 zł, Sharp, 29", 
99 r. -.1.200 zł, Orion, 29", panoramiczny. 99 r. - 1.200 zł, 
Toshiba, 21" - 450 zł, Clatronic, 28", 98 r. - 600 zł, Univfer- 
sum, 100 Hz, 98 r. - 1.300 zł, JVC, 29", 99 r. - 1.300 zł, 
Sony. 14", 98 r. - 500 z ł . ... tel. 0607/53-54-84 

O  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, Panasonic •
2.500 zł, Pioneer • 2.800 zł, amplitunery, DVD, gło
śn ik i, 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 32FQ75. - 6.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11-93.0603/87-46-40 
TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy. w kartonie, -10.500 
zł. Wschowa, tel. 065/540-23-14,0607/57-28-66 

TELEWIZOR SONY 32FX65 - 5.200 zł, 29FX65 - 3.800 zł. 
32FQ75 • 6.200 zł. Legnica, tel. 076/856-32-66, 
0609/27-22-09
TELEWIZOR SONY 25" menu w j. polskim, TXT, format 16/9, 
przestrzenny dźwięk, stan idealny i inne dodatki, -1.050 zł. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86

TXT, pilot, 2 x euro, S-VHS, płaski kineskop, kupiony w sa
lonie, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 

TELEWIZOR UHER 28", prod. niemieckiej, stereo, TXT. 
EURO, - 500 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-28-59 
TELEWIZOR UNIVERSUM 5100 21", kolorowy, z pilotem, 
stan b. dobry, • 270 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
TELEWIZOR UNIVERSUM 28", stereo, euro, 2 wejścia gło
śnikowe, - 350 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-97 

TELEWIZOR UNIVERSUM NOKIA 32", panoramiczny, -
1.450 zł. Wrocław, tel. 0601/64-31-75 

O  TELEWIZORY: Grundig M72-415 Reference, 100 
Hz - 2250 zł, model 2000, srebrna obudowa; Pa- 

. nasonic, 28", 100 Hz, panoram icznny • 2.150 zł; 
Toshiba 29", 100 H z -1.570 zł; Thomson, 29", 100 
Hz - 1.570 zł. Komputerowe menu, multi PiP, scan, 
P ho to , zoom , s te re o  n icam . L e g n ic a , te l. 
076/852-34-43,0503/32-22-41 84017131

O  TELEWIZORY: Sony KV32FQ75, najwyższy mo
d e l, fab ryczn ie  nowy, gw aranc ja  - 6.150 zł, 
KV32FX65 - 4.990 z ł, KV29FQ75 • 4.990 zł, 
KV36FS70 • 9.900 zł oraz gotowe zestawy „k ina 
dom owego" Sony, Panasonic, Pioneer oraz inne, 
tanio. Zielona Góra, teł. 0605/03-56-82 84001331 

TELEWIZORY GRUNDIG 28" Nokia 28". Nokia 25\ z wypo
sażeniem. stereo Nicam, Top TXT, menu na ekranie, 3xAV, 
SVHS, czincze, regulacja basów i sopranów, tuner TV ka
blowej, hyperband, piloty, Multi PIP (obraz w obrazie), stan 
idealny, ceny od 650 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 
0503/33-83-95 .
O  TELEWIZORY KOLOROWE 5,5 - 29 cali, po ser

w isie, sprzęt RTV, wieże, video, odtwarzacze i 
inne po serwisie -.od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,075/782-29-22 84017751

O  TELEWIZORY SONY : KV 32 FQ 75, fabrycznie 
zapakowany, nowy, na gwarancji • 6.150 zł, KV 
32 FX 65 • 4.900 zł, KV 36 FS 70 - 9.900 zł, Pana
sonic TX 36 PG 50 -  9.000 zł, zestawy „k ina  do
m o w e g o ”  o ra z  in n y  sp rz ę t. W roc ław , te l.  
0601/72-72-30 80014071
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TUNER GRUNDIGT^OS .-Fine A C  drewniane, ̂ oki. - 200 
zM/ftócfów; tel. 0.6O1/56-OJ-79.071/330-00-45 

TUNER TECHNICS ST-GT 350 do dużej wieży. - 280 żł. 
Wrocław, tel. 0503/33-04-89 .
TUNER SAT PHILIPS FT 900 radiowy. -120  zł. Wrocław, 
tel. 071/355-75-8?
WALKMAN PANASONIC S-XBS, dolby. pilot w słuchawkach, 
zasilanie z baterii lub akumulatora, mało używany, >150 zł. 
Lubin. tel. -0601/73-63-01
WALKMAN PANASONIC RQ-SX C-XBS, dolby, pilot w słu
chawkach, zasilanie z baterii lub akumulatora, mało używa
ny. -150 żł. Lubin. teł. Ó601/T8-57-00 

WALKMAN PANASONIC RQSX-41, dużo funkcji, osprzęt, 
gwarancje. - 250 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 

WALKMAN SONY WM-EX 348 srebrny. Dolby, Mega Bass. 
auto-reverse, przełącznik rodz. taśmy (Cr02/metal), system 
ALVS, słuchawki, nowy • 160 zł, walkman Aiwa GS 272, re- 
verse, Ear Guard, MTL, wskaźnik zużycia baterii, nowy -100 
zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-55 
WALKMAN SONY WM-EX 670, nowy. - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/72-50-07

WIEŻA ZRK 9015 2 segmenty M9015, AT9015, • 150 zl. 
Wrocław, tel. 784-83-23

WIEŻA AIWA dolby pro-logic surround, DSP, BBE, RDS, 5 
głośników, podstawki pod głośniki, pilot, -1.050 zł. Bolesła
wiec, tel. 0503/59-52-39

WIEŻA AIWA NSX-S2-40, nowa, na gwarancji, • 800 zł lub 
zamienię. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 

WIEŻA AIWA ŃSX-999 MKII 1.5-roczna, 3 x CD. 2 x tape. 
dolby, autorewerse, pilot, tuner, wzmacniacz 2x150 W. ko- 
rektor. 2 kolumny, stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79.
WIEŻA DIORA, 3 segmenty, wzmacniacz, tuner, kaseta z 
Dolby/S, -150  zł lub zamienię na RO Sony, Blaupunkt, z 
małą dopłatą. Bielawa, tel. 074/833-80-80,0601/14-43-92 

WIEŻA DIORA 4 elementy, pilot, kolumny Altus 140, stan 
idealny. - 1.300 żł. Dziećfnorowice. gm. Walim, tel. 
074/847-35-83

WIEŻA DIORA 4-częściowa, wersja eksportowa, srebrna, 
stan b. dobry, - 240 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 

WIEŻA DIORA czarna, magnetofon .szuflada" MDS 442,* 
korektor FS042, tuner AS642(2 zakresy FM), wzmacniacz 
WS442. gramofon analogowy GS464, • 300 zł. Lubań, tel. 
075/722-36-36

WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504. korektor WFS-502, 
tuner As-502, magnetofon MDS-506 Hx-Pro, kompakt 
CD-502, z pilotem, instrukcja, okablowanie, stan b. dobry, • 
1.000 zł. Lubin, tel. 0502/93-74-59,076/749-44-70 
WIEŻA DIORA ze wzmacniaczem WS-504,2x150 W, - 900 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54 

WIEŻA DIORA 506 czarna, 4-częściowa, wzmacniacz VS 
504,2 x 150 W, magnetofon 2-kleszeniowy z systemem HX 
Pro, korektor, kompakt Technics - 900 zł; kolumny Altusy, 
110 W, nowe basy - 600 zł, lub zamienię na wieżę LG, lub 
Philips w tej cenie lub inne. Wałbrzych, tel. 074/848-25-50, 
074/848-31-85
WIEŻA DIORA stan dobry, wzmacniacz, magnetofon, CD, 
tuner, korektor. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/353--26-60 

WIEŻA DIORA WS-502, WS-5504. CD-502. MDS-502. ko
rektor 502, - 950 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-72-23 
WIEŻA DIORA wzmacniacz z korektorem, tuner, magneto
fon (podwójny) - 250 zł. wzmacniacz Diora WS 504B, pilot, 
2x100 W, 8 ohm - 360 zł, magnetofon Finezja, deck • 50 żł 
lub zamienię na gramofon. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88 
WIEŻA JVC z pilotem, subwoofer, 2 x 100 W, głośniki, 2 x 
50 W, magnetofon^-kieszeniowy, tuner, budzik, bogate wy
posażenie, stan idealny, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/373-60-50,0604/55-34-37 
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 PANASONIC AK-45, na gwarancji, - 870 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WIEŻA PHILIPS FW 765P, dolby surround Pro-Logic, tuner 
z RDS, zmieniacz na 3 CD, magnetofon 2-kieszeniowy z 
autorewersem, 5 kolumn, pilot, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 1.200 zł. Legnica, tel. 076/854-07-58 
WIEŻA PHILIPS FW 590C 3 x CD, 2 x deck, tuner. RDS. 
pilot, 2 x 200 W, srebrna obudowa, 6-miesięczna, - 980 zł. 
Ochla. tel. 068/321-10-02,0600/38-58-99 
WIEŻA PHILIPS FW 730C kolor czarny. 2 x 100 W. 3 x CD,
2 x magnetofon, pilot, wyjście DVD, subwoofer, kolorowy 
wyświetlacz, stan idealny, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0503/10-25-81
WIEŻA RADMOR SHE-5512 czarna; wzmacniacz 2 x 90W, 
kompakt, tuner, timer, korektor, magnetofon, auto-reverse, 
pilot, - 900 zł. Lubin. tel. 076/844-78-30,0607/45-51-45 
WIEŻA SAMSUNG MAX kolor srebrny, na 3 kompakty, cała 
sterowana pilotem, nowa, w pudełku, ? 760 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-66-66 lub 074/665-23-22 
WIEŻA SAMSUNG Max-900, z pilotem, antena AM, CD x3 • 
345 zł, wieża LG-FFH-515AD, zpilotem, na gwarancji - 639 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WIEŻA SONY zmieniacz na 3 płyty, podbicie basu, dwie kie
szenie, srebrna, roczna, - 890 z ł. ., tel. 0603/88-01-12 
WIEŻA SONY 3-segmentowa, odtwarzacz CD, tuner, wzmac
niacz, - 600 zł. Wrocław, tel. 07-1/372-53-86 

WIEŻA SONYO DC-F 2100V midi, kompakt na 3 płyty, RDS, 
tuner cyfrowy, pilot, stan b. dobry, - 490 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40,071/327-47-60 
WIEŻA TECHNICS SH-EH 760 na gwarancji, • 2.300 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/74-60-05
WIEŻA TECHNICS SFEH 500 1-roczna, stan b. dobry, in
strukcja w.j; polskim, -1.050 zł. Oleśnica', tel. 0604/28-12-13 - 
WIEŻA TECHNICS SC-CH570 4-częściówa, czarna, tuner, 
magnetofon, kompakt, 5 głośników, -1.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-47-66
WIEŻA TECHNICS SC-EH 770 nowy model, 5 kolumn. DVD, 
czyta płyty CD-R, CD-RW, RDS, pilot, magnetofon 2-kase- 
towy, korektor, zmienjacz na 5 płyt, -• 2.000 zł oraz druga, 
TECHNICS SC-DV 170 z DVD, dolby digital. nowa, - 2.900 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 *
WIEŻA TECHNICS 750 srebrna, midi, 4-segmenty, proce
sor dźwięków, 5 głośników, stan b. dobry, -1.690 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-36-26
WIEŻA THOMSON ALTIMA2000 na CD, zmieniacz 3-p|yto- 
wy, radio z RDS, nowa, ha gwarancji (do 05.2001- r.), ste
rownie pilotem, - 750 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-73 
WIEŻA YAMAHA PIANO CRAFT srebrna tub złota, nówa, - 
1.600 zł. Zielona Góra, teL 0600/10-24-54 '
WZMACNIACZ DENON PMA-500V klasy A, 190 W, srebrny.
- 540 zł. Legnica, tel, 076/855-03-85 
WZMACNIACZ DENON PMA1500, fabrycznie nowy, 2x140 
W - 1.980 zł, tuner TV 1500 - 990 zł, kompakt 1450 DCD - 
1.280 zł oraz drugi, DENON PMA 1500, nowy, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ DIORA WS-504B 2x150 W, czarny, pilot. • 
200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-32,0608/77-04-92 
WZMACNIACZ JBL 504 loud. nowy, zapakowany. 4 x 100 
W lub 2 x 260 W, zwrotnice, - 725 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
WZMACNIACZ JVC 504 loud. nowy. zapakowany. 4x100 W 
lub 2x160 W, zwrotnice na subwoofer, model 2001 r. • 720 
zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08

WZMACNIACZ PIONEER,rnipc 4 x 60, • 250 zł (tuner gra
tis). Wrocław, tel. 0501/82-02-37 

WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 40 W, 
Złote końcówki, płynna regulacja mocy, nowy model, - 200 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-83-69,0605/38-18-27 

WZMACNIACZ SAMOCHODOWY GENESIS DLS Q100X. 
Four Channal, klasa high-end, chromowane aluminium, 
żwrotnica dolna i górna, cena sklepowa - 3.499 zł, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0503/67-00-77 . *
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT CLASIC 360 
nowy, w pudełku, 4x90 W lub 2x180 W, zwrotnice, - 510 zł. 
Wrocław, tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT nowy, w kar
tonie, 4x90 W, - 510 zł. Wrocław, tel. 0605/13-Ó7-0Ś 

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 PIONEER 2x100 W, - 220 
zł. Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 0601/59-58-64 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY XM 2020 2x55 W. 
kupiony w salonie, -140 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUNDSTREAM Rubi- 
con 405, 5-kanałowy, 4 x 50W + 1 x 200W, nieużywany, - 
1.999 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
WZMACNIACZ SHARP OPTONICASM-1616.4,8,16 Ohm, 
stan idealny, do dużej wieży, 380 W, wyjście na 4 kolumny, 
mutacja, podbicie basu - 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-49-32 
WZMACNIACZ TECHNICS 500 klasa A. -170 zł. Brzeg, tel. 
077/411-26-05
WZMACNIACZ TECHNICS SU-A 700MK II kl. AA, transfor
mator z rdzeniem R-Core, reg. tonów niskich i wysokich, 2 x 
80W,—710 zł. Wrocław, teł. 071/784-39-16.0607/47-76-71 
WZMACNIACZ TECHNICS SU-A700 MK3 2 x 80W, pilot, 
instrukcja, • 580 zł lub zamienię na wzmacniacz Sony. Wro
cław, tel. 0503/33-04-89
WZMACNIACZ TECHNICS SV-V500, 2x105 W, klasa AA, 
dynamika 105 dB (direct), stan b. dobry, - 330 zł. Wrocław, 
tel. 781-28-27

WZMACNIACZ TECHNICS SV-V560 instrukcja, 2x105 W, 
klasa AA, dynamika 105 dB (direct), • 350 zł. Wrocław, tel. 
354-47-51
WZMACNIACZ YAMAHA DSP-A2 procesor cyfrowego kina 
domowego, nowy, gwarancja, • 4.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/71-64-22

ZAMIENIĘ KAMERĘ VIDEO SONY - nowa. kupiona w maju . 
2001 r.. na gwarancji, efekty cyfrowe, wygaszacze ekranu, 
bateria .Stamina’ , zoom optyczny x20, cyfrowy x560, „ni- 
ghtshof 0 lux, wbudowana lampa, pilot -1.650 zł, na zestaw 
.kina domowego’ , z dopłatą lub w rozliczeniu wieża. Słubi
ce, tel. 0605/42-33-37

ZAMIENIĘ ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH-4200 
nowy, na telefon Nokia 6210. na gwarancji. Wrocław, tel. 
0503/50-28-18
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC R 113 G 4 
x 25 W, panel + zmieniacz CD Blaupunkt + kabel + wzmac
niacz samochodowy Pioneer, 2-kanałowy - 500 zł na wzmac
niacz samochodowy, 4-kanałowy, 600 W.z wyjściem na sub
woofer. Wałbrzych, tel. 0601/76-55-47 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ SONY panelowe, na ka
setę, model z 2000 r. - 400 zł na wzmacniacz albo zmieniar- 
kę CD Sony lub sprzedam. Wałbrzych, tel. 0605/63-69-84 

O  ZAMIENIĘ WIEŻĘ SAMSUNG MAX 880 roczną, o 
dużej m ocy • na telefon Nokia 6210 lub  8210 lub 
p rz y jm ę  in n e  p ro p o z y c je . W roc ław , te l. 
071/360-16-42,0503/64-30-40 81013261

ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS kompakt SL-PS50 (wysoki 
model), wzmacniacz SU-V670 PSX CAP, klasa AA, 2 x 140 
(najwyższy model), tuner ST-600L (zadbany) - na amplitu- 
ner Technics SA-6/7 lub inne propozycje. Trzebnica, tel. 
0606/53-26-57
ZMIENIACZ CLARION z magazynkiem na 6 płyt, 5 m prze
wodu, - 300 zł. Legnica, tel. 0604/96-26-93 
ZMIENIACZ GRUNDIG MCD 36 kompletny, z kieszenią na 
6 CD, przewód, - 340 zł. Wrocław, tel. 0600/67-94-43 
ZMIENIACZ JVC XL-ML-14K 500 na 6 płyt + kabel -160 zł, 
radioodtwarzacz Grundig4200, RDS, panel, sterowanie, 4x50 
W, niebieski wyświetlacz - 460 zł. panel Kenwood 256 D  - 80 
z ł lub kupię korpus KRC-257, 357. Lutynia, tel. - 
071/317-76.83,0601/24-95-69 
ZMIENIACZ PIONEER CDX P-23S, - 300 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-63-27
ZMIENIACZ PIONEER P 1200 na 12 płyt. z kablem, - 530 zł 
oraz drugi, PIONEER P 25 na 6 płyt, z kablem, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
ZMIENIACZ PIONEER P-25 antywstrząsowy. na 6 płyt, stan 
b. dobry, - 370 zł. Wrocław, tel. 0602/77-11-15 
ZMIENIACZ PIONEER CDX P2000 na 12 płyt, najwyższy 
model, pamięć hybrydowa (nie przerywa), kabel 5 m. - 600 
zł. Wrocław; tel. 071/321-97-71.0607/09-38-10 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P123Q S na 12 płyt. nowy. za
pakowany, komplet dokumentów, - 950 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
ZMIENIACZ SONY CDX-51 srebrny, bez kabla, na 10 płyt, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 

ZMIENIACZ SONY XR 600. 2000 r. samochodowy, na 10 
płyt, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49

KOMPUTERY
O  „A  PO CO PRZEPŁACAĆ?!!”  NAJTANSZE KOM

PUTERY, monitory, drukarki i podzespoły z im
portu. Np. kom puter Pentium 133, z monitorem 
.15" - 590 zł; m on itor Siemens, 17" » 390 zl, Nec 
15" • 270 zł; drukarki HP Laser Jet: 6L • 590 zł, 4L 
• 460 zł, Ulp * 290 zł. Gwarancja, faktu ry  VAT. 
„PROGRES-KOMPUTERY” , Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, te l.  071/342-80-63, 0501/15-50-90 
01031621

O  „AND COMPUTER" FIRMA KOMPUTEROWA : 
sprzedaż zestawów komputerowych, nowych i 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego, serwis urządzeń elektronicznych i tele- 
fonów komórkowych. Wałbrzych, ul. Topolowa 
23a, te l.  074/840-12-92 w  g od z . 11-17, 
0602/57-20-58 01032901

O  A  PO CO PRZEPŁACAĆ, GRY I PROGRAMY NA 
PC w szystkie  nowości, w iele g ier i programów 
dla dzieci, Dune Emperor, Black and White PL, 
Fa llout PL, Tropico PL, Necronomicon, bardzo 
duży wybór film ów  na CD w  DIVX, encyklopedie, 
możliwy dowóz -10  zł. Wrocław, tel. 0603/45-1543 
81013171

AKCELERATOR 3DFX VOODOO, - 50 zł. Lubin, tel. 
076/847-12-33
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb ram, • 80 zł. Oleśni
ca, tel. 071/393-3345
AKCELERATOR 3DFX VOODOO + sterownik CD, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0600/63-96-11
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 2.8 MB, kabel, sterowni
ki. - 99 zl. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 2000 AGP. 16 MB + 
sterowniki, -  200 zł.-W rocław, tel. 071/322-25-28, 
0605/25-35-03

CD-ROM x40, x44, x50, uszkodzone, - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-22 -
CD-ROM CREATIVE x36, -80 zł. Lubin. tel. 076/846-34-37. 
0609/37-00-81
CD-ROM GOLDSTAR x24, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/357-53-24

CD-ROM LG x52, gwarancja 6 miesięcy, -120 zł. Wrocław, 
tel. 0502/15-94-48

CD-ROM PHILIPS 40x, stan bardzo dóbry, wyjście audio 
-cyfrowe i analogowe oraz słuchawkowe, -110 zł. Lubin, tel. 
0603/21-94-16

CD-ROM SAMSUNG x48. - 90 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/754-30-11, po 16

CD-ROM TOSHIBA x40 - 100 zł, karta grafiki AGP 8 MB • 
70 zł, zasilacz do PC - 30 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35

S K U P ,  S P R Z E D A Ż ,  
Z A M I A N A  "o"’74

-  K O M P U T E R Y  P C . N O T E B O O K I'
-  M O N IT O R Y , D R U K A R K I, A K C E S O R IA

(071)34824 50,0606 226 994
komputerczesci@poczta.onet.pl

DEKODER DVD REAL-M sprzętowy -180 zł. Wrocław, tel. 
071/349-47-58,0502/99-81-30 
DRUKARKA BROTHER XL 1250 laserowa, 32 MB USB, 
1200c600 dpi, nowy toner, sterowniki, 12 str./min., mało uży
wana, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 362-8241 

DRUKARKA CANON BJC4300 bez koszyczka z tuszami, - 
50 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 

DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czarny, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON atramentowa, kolorowa, stan b. do
bry, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63 .
DRUKARKA CANON BJC 4200, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0605/65-9548
DRUKARKA CANON BJC-600 + tusze -170  zł. Wrocław, 
tel. 071/34647-80
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 Color. format A3,4 osobne głowice i atramen
ty, • 1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 

DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka - 320 zł 
oraz Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 
590 zł. Wrocław, tel. 364-07-63 

DRUKARKA EPSON LX 400 9-igłowa • 70 zł. Lubań. tel. 
075/721;63-62 po godz. 18

DRUKARKA EPSON SQ-870 atramentowa, -160 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39

DRUKARKA EPSON igłowa. - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85

DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 600 - 140 zł oraz

Projektowanie stron WWWT
tel/fax 071/343-21-57 
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Szybko i tanio

24-igłowa, traktor do faktur - 150 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/40-96-80

DRUKARKA OKI 590 igłowa, stan idealny, nowa taśma, prof- 
fesional series, - 430 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 

DRUKARKA OKI 391 24-igłowa, szeroki wałek (15"), - 390 
zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
DRUKARKA OKI OL 400, laserowa, stan idealny, - 300 zł. 
Legnica, tel. 076/851-29-85

DRUKARKA OKI model 390 - 320 zł, Oki 320 - 580 zł oraz 
Oki 590 Elitę, - 580 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 

DRUKARKA OKI 390 ELITLE polskie znaki, - 450 zł. Wro
cław, tel. 342-7041 wewn. 300,0502/04-13-01 
DRUKARKA OKI 8W LITE laserowa, nowa, na gwarancji, - 
999 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-14 
DRUKARKA PANASONIC KXP1150 igłowa, nowa. na gwa
rancji, -500 zł. Radwanice, tel. 0501/4647-75 

DRUKARKA STAR ZA-250EE A5-A3, taśmowa, mało eks
ploatowana, stan dobry, -140 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-45 
po godz. 20.0602/28-50-11

O  DRUKARKI igłowe, laserowe, atramentowe, skup, 
sprzedaż, naprawy, konserwacje, fak tu ry  VAT. 
W roc ław , u l. T rw ała  1, w godz. 12-18, te l. 
071/783-7642,0601/70-54-03 81012821

DVD-ROM CYBER DRIVE x16, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-34-29
DVD-ROM SAMSUNG x6 - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/349-47-58,0502/99-81-30 
DYSK TWARDY 1.2GB -120 zł, RAM 2x8MB PS2 - 50 zł, 
2x16MB -100 zł, CD-ROM - od 30 zł, płyty główne z proce
sorami P-100 - 80 zł. P-133 - 120 zł. P-150 - 135 zł. FDD 

. 1.44 - 25 zł, 10 szt. - 200 zł oraz inne części do PC. Lubin, 
tel. 0604/47-01-09
DYSK TWARDY do notebooka, 2.5 cala, 60 mb. - 30 zł. 
.Wałbrzych, tel. 0501/95-56-75 
DYSK TWARDY poj. 2.5 GB. uszkodzony, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-39-22
DYSK TWARDY do notebooka. 6 GB - 690 zł, 500 MB -180
zł oraz dysk wbudowany w kartę PCMCIA, poj. 260 MB, -
590 zł. Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 8.4 GB. - 250 zł. Wrocław, tel.
0501/25-67-87
DYSK TWARDY: 540 MB - 85 zł. 850 MB • 100 zł. kieszeń 
na dysk Compaą, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17

DYSK TWARDY, -'30  zł. Wrocław, tel. 071/789-58-22. 
0607/1143-85

SKUP imE2 85 8 6 11
monitor Daewoo 15". cyfrowy - 260 zł. Wrocław, tel. 
071/363-8142.0600/10-51-55 
DRUKARKA EPSON Stylus Color 580, atramentowa, pra
wie nowe, gwarancja, port USB, doskonała jakość wydru
ków, karton, instrukcja, oprogramowanie, kabel USB, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
DRUKARKA FUJITSU UMLIWIN laserowa. -100  zł. Wro
cław. tel. 321-28-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LaserJet 5. stan ideal
ny. - 600 zł., tel. 0601/77-69-23 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 640 nowa. na gwaran
cji, oryginalne tusze (dodatkowo komplet nowych), • 380 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-85 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 ĆXI atramentowa, 
szybka, bardzo ładna jakość wydruku, Photo Ret II. nowe 
atramenty, - 350 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ3P laserowa, spraw
na, stan b. dobry, - 280 zł. Legnica, tel. 076/866-15-Ó3 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD Laser Jet+, laserowa, 
sprawna, do wymiany kartridż z tonerem, -100 zł. Legnica, 
tel. 076/851-29-85 -
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660C kolor - 200 zł, 
890C kolor/foto • 300 zł, Lexmark Winwriter kolor/foto - 200 
zł oraz monitor 15", Daewoo, cyfrowy, nowy - 400 zł, tusze 
HP 7xx, 8xx, 9xx - 100 żł. Legnica, tel. 076/856-35-09, 
0603/55-70-44

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD D. J 660 C + tusze -170 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DJ 500 HP DJ 690 C, 
uszkodz. - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/34647-80 

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD laserowa, LJ 5L - 580 
zł, 4L - 460 zł, III P - 290 zł. Wrocław, 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 KYOCERA FS 400 laserowa. - 350 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA KYOFERA SS 680 laserowa, -  900 zł. Polska 
Cerekiew, tel. 077/487-64-64
DRUKARKA LEXMARK1100 C mało używana, kompletna, 
-160 zł. Lubin, tel. 076/846-34-37,0609/37-00-81 
-DRUKARKA LEXMARK Ż-12 kolorowy wkład, nowa, na 
gwarancji, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-30-79 _ 

DRUKARKA NEC P2 24-igłowa, traktor do faktur, stan ide
alny, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-87-00 
DRUKARKA NEC Silentwriter S62p, laserowa, 2 mb ram, 
postscript, stan idealny, - 350 zł. Legnica, tel. 076/851 -29-85 

DRUKARKA NEC SILENTWRITER laserowa, papier A4 - 
200 zł, Epson Stylus Color, A4, kolorowa -100  zl, Epson 
Stylus Biała, A4 - 60zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
DRUKARKA OKI 390 ML 24 PIN, igłowa, A4. traktor do fak
tur; b. szybka, stan b. dobry -300 zł, drukarka Nec P2A4,

DYSK TWARDY CAVIAR 270 MB, bez złych sektorów - 35 
zł, HDD Seagate 420 MB, sprawny - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/787-35-19,0603/48-51-93 
DYSK TWARDY OUANTUM 2,5 BG -170 zł, monitor cyfro
wy 15" -230 zł, karta grafiki S3 Trio 3D AGP 4 MB - 50 żł. 
Wrocław, tel. 071/78448-74
DYSK TWARDY OUANTUM 2.1 GB. uszkodzony - 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-07-05
DYSK TWARDY SEAGATE 13 gb, - 260 zł. Lubin. tel. 
0605/45-64-64
DYSK TWARDY SEAGATE 2.1 GB -180 zł. Świebodzice, 
tel. 074/85443-58,0600/21-66-75 
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 2.1 GB, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/60-83-79
DYSK TWARDY SEAGATE 1.2 GB. -150 zł. Wrocław, tel. 
0606/81-24-53
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 4.3 GB. - 210 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-69-72
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 GB. uszkodzony, - 60 zł. 
Wrocław, tel. 0502/15-9448
DYSK TWARDY SEAGATE 20 GB • 350 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-83-98
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, beztad sektorów, rocz
ny lub zamienię ńa większy 17 do 20 GB z dopłatą, - 280 zł. 
Wrocławie!. 0502/17-77-30
DYSK TWARDY SEAGATE U5 30 GB. nowy. na gwarancji. 
-  385 zł. Wrocław, te|. 071/34146-97 po godz. 12 

DYSK TWARDY SEAGATE 20 gb, 2 lata gwarancji, - 330 zł. 
Zielona Góra, teł. 0606/73-08-52

informatycy: express
POGOTOWIE 0Mmn 

KOMPUTEROWE 
tel. 788-28-36 ,0602-80-37-53

JHP
NAPRAWY I  KONSERWACJE
DRUKAREK, MONITORÓW, 

KOMPUTERÓW opo11J
SZUKASZ 

drukarki lub monitora DZWOŃ

PO G O TO W IE
K O M PU TE R O W E

C AŁO D O BO W O  
tel. 368-11-11,0-604 562170

DYSKIETKI POLAROID niebieskie, do Amigi -  1,8 zł/szt. 
GaikH tel. 076/831-20-38
DYSKIETKI HDD • 0.40 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/73-99-60 
DYSKIETKI DO AMIGI 500 3.5', 20 szt.. puste -15 zł. Jele
nia Góra. tęl. 0609/63-95-70
DYSKIETKI DO AMIGI 500 600,1200. z grami - 2 zł/  dys
kietkę. Legnica, tel. 076/86640-70.0603/33-35-62 
DŹOJPAD ENIUS 6 przycisków + 2 boczne, długi kabel, - 
70 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DŻOJSTIK + pad, do komputera, stan b. dobry. - 25 zł. Jele
nia Góra, tel. 0609/63-95-70
FAX-MODEM HARVEST MOTOROLA PCI 56 kbps, dane.
fax, głos. ITY-T, V90, sterowniki* oprogramowanie na CD. -
100 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23
FAX-MODEM PHILIPS 56 kbps. flex, IS A -100 zł. Wrocław,
tel. 071/34947-58.0502/99-81-30
FAX-MODEM PSION GOLD CARD pcmcia. 56k. v90, - 240
zł. Wrocław, tel. 0604/30-59-84

FILTR NA MONITOR POLAROID 13-15” nowy, - 100 Zł.
Wrocław, tel. 071/368-71-07
GŁOŚNIKI CREATIYE FPS10004 + subwoofer, k. muzyczna 
SB Live 1024 - 350 zł. Lubin, tel. 0609/46-58-95 

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 3000 TYTUŁÓW! 100% 
gwarancji! Ekspresowa wysyłka! Wszystkie no
wości: Half-Life: Blue Shift, Battle fo r Dune, MS 
Train S im ulator, Pokemon, Z-2: Steel Soldier, 
Fallout Tactics PL, Gangsters 2, House o f Death 
2, E-Racer, Myst 3, Na k łopoty pantera i inne, 200 
film ów  encyklopedie, użytkowe, erotyka, bajki, 
muzyka audio. MP3, katalog g ra tis, 7-10 zł/szŁ, 
e-m a il: kom puter@ data.pl, te l. 0608/11-86-55 
(Wrocław) 02027791 .

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie ty tu ły , no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szŁ • 5 g ra tis, przy 5 szt. • 2 gratis, sp is  gratis, 
dow óz g ra tis  - 1 5  z ł/s z t. Je len ia  G óra, te l. 
0603/54-45-76 01031491

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Worms World Party 
PL, Sheep PL, Drakula PL, Test Drive 6 Gold, 
Power Spike, Tropico PL, Pizza Connection 2 PL, 
Pokemon, Egipt, Evi! Island PL, Gangsters 2, Ice 
Wind - Pierwsza Wyspa, Rolland Gaross 2001. 
Szybka realizacja. Cena 10 zł/CD. Wrocław, tel. 
0607/15-26-68 02027481

O  GRY I PROGRAMY NA PC nowości: Pokemon, 
Gangsters 2, Train Symulator, House o f the Dead, 
Fallout Tactics PL, Serious Sam PL, Evil Island 2 
PL, Tropico PL, Resurection PL, Na kłopo ty  Pan
tera, Drive PL, Office XP, film y. 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 P C : A lic ja  w  Krainie Cza
rów, Heroes the  Finał Chapter, Rayfan, Emperor, 
Battle fo r  Dune, M ikrosoft Train S imulator, Po
kemon, Pokemon Studio Projekt, Gangsters 2, 
Tropico PL, F a llout PL, Lego S tunt Rally, Evil Is- 
land. Wysyłka. Cena 10 zł, przy zakupie 5 CD - 2 
CD gratis. Wrocław, tel. 0501/22-15-71 02027421 

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Train Simulator, Evil 
. Island PL, Adaś i P irat Barnaba, Resurection PL, 

Tropico PL, Desperados, Gangsters 2, Egipt PL, 
Pokemon, Pokemon Project Studio, Asterix, Pin- 
b a ll P latinium, Ice W ind Serce Z im y i w ie le in
nych, również film y. Szybka realizacja Cena 10 
z ł/sz t., powyżej 5 CD - 8 zł/szt. W rocław, tel. 
0603/05-78-74 02027461

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup-sprzedaż-komis
•  IBM - tanie zestawy, 

zamiana konfiguracji

i
Wrocław, ul. Trw ała 1, tel.071/783-76-42| 

0-601 70 54 03 o d  9 .qo d o  18.00

te l. 343-00-83  
316-56-64, wieczorem 

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

www.jw.coin.pl

Napełniamy 
tusze, tonery 
do drukarek

Skupujemy 
zużyte,nieuszkodzone 
tusze, tonery- 
najwyższe ceny

CANON, LEXMARK 
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

JW Przedsiębiorstwo Handlowe 
ul. Mazowiecka 17 p. 303, W rocław

0 P010233  Tel. 78 09 396 ____

RYZOWANYDYSTRYBUTOR: ELZAB, POSNET

od 799 zł netto
OFERTA WAŻNA OO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Sp r ze d a ż  
Ki

DOWÓZ I INSTALACJA U KLIENTA • GRATIS! B  
TANIE, UŻYWANE KASY Z  GWARANĆJĄK- " 1 

WSZYSTKIE USŁUGI, FISKALIZACJA - GRATIS! A  
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW, OPROGRAMOWANIE; INSTALACJE! T

L SERWIS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIEJ .  .
SPRZĘT BIUROWY TEĆJEASE Y  

p Wrocław, ul. Legnicka 32, tel./!ax 355-16-53, 359-00-10, 0-501-498-199 
Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI” - (Dawny sklep AUTORADIO)

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 104 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 15.06.2001

mailto:komputerczesci@poczta.onet.pl
mailto:igielda@igielda.com
mailto:komputer@data.pl
mailto:trex@online.pl
http://www.jw.coin.pl


AYA^COM
NOTEBOOKI

Z  U S A
- ponad 20 różnych modeli
- ponad 80 notebooków na stanie.

!!! GWARANCJA 888
WIOSENNA
PROMOCJA

ZADZWOŃ 
071 341 1040 
I SPRAWDŹ

Ilość ograniczona.
Promocja dotyczy wybranych modeli notebooków. |

! ! ! R A T V I ! !
Bez pierwszej wpłaty 8 
Minimum formalności |  

Raty w  15 minut §
Potrzebujesz wiecej informacji? 

Odwiedź naszą stronę internetową
www.avacom.com.pl
Ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław
te l. 07 1  3 4 1  1 0 4 0

illlll
(071)336 01 10

KOD
K R E S K O W Y
E T Y K I E T Y

•  Stickery na komputery - plomby gwarancyjne
•  Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w wieży

•  Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

E T I  M A R K E T  OP012052|
50 - 514 Wrodaw, ul. Międzyleska 2/6 lok.30£D 310 

tel7fax 071/ 336 01 10.0-601 86 29 69
N a sza  stro n a : w w w .e tlm arket.com .p l 
e-m a il:  e ttm arke t@ etim arke t. co m .p l

Skup* Sprzedaż* Serwis 
KOMPUTERY

I PODZESPOŁY
W-W, ul. Daszyńskiego 28 

Tel. 33-00-682 lub 322-86-44

GRY I PROGRAMY NA P C : Gangsters 2, Tropico 
PL + bonus CD, Pokemon, Train Simulator, Emer> 
gency Room 3, Grouch PL, A sterix Mega Mad* 
ness, Adaś i P irat Barnaba 2, Rolland Gaross, 
Test Drive 6 Gold PL, Sheep PL. W szystkie no
wości, film y. Cena 10 zł/szt., powyżej 5 CD • 8 
zł/szt. Wrocław, tel. 0609/39-77-06 02027471 

GRY I PROGRAMY NA PC : Ang ie lsk i z Asteri- 
xem, Francuski z Asterixem , Na Tropach Chemii, 
Kuchnia Polska, P rofesor Henry 2001, Profesor 
Klaus 2001, Euro+; gry: Heroes the Finał Chap- 
ter, Tropico PL, Pokemon, Pokemon Studio Pro
jekt, Evil Islands. Wysyłka, dowóz. Przy zakupie 
5 CD - 2 CD gratis. Wrocław, tel. 0503/72-75-38 
02027431

5CT-303 Wrocław, ul.Jedności Narodowej 18J 
tel. (071) 322-94-93 tel./fax. (071) 781-56-28

j e d n o ś c i

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna 133 MHz 1815 ATX 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna 8 MB on board 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 r-rCpl, 
CD-ROM CD-ROM 52x

Inteara Econo 1.699 z ł

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna 133 MHz PIH ATX 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna RIVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

Jlistral Home 1.789 z ł
PROMOCJA!II DRUKARKA LASEROWA MINOLTA 1100L - 999 z ł l l l * *
Procesor AMD DURON 750 
Dysk twardy 20 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna RTVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

Mistrul Durott 1.799 z ł

Procesor AMD DURON 800 
Dysk twardy 30 GB ATAIOO 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 128 MB 133 
Karta graficzna RIVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna SB LIVE!
DYD-ROM DVD 12x

Jlistral Cinemu 2.359 z ł

i
NAROKOWEJ

\V B G 3 L

W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

_ Ł K r a *

Monitory: (3 lata awarantih
15“ DAEWOO - 589 żł
17“ AOC 7Vlr -769 zł
17“ AOC 7Glr - 939 zł 
17“ NEC FE700+ - 1340 zł 
17“ ViewSonic FT - 1150 zł 
Drukarki:
EPSON St.C. 480 - 299 zł 
EPSON St.C. 580 - 359 zł 
EPSON St.C. 680 - 579 zł 
HP DJ-640C - 359 zł
HP DJ-840C - 449 zł
LexmarkZ12 -259 zł 
Minolta 1100Laser-1169 zł 
Skanery:
Revscan 1200U -289 zł 
Reyscan 1200U+prz.-429 zł 
Fax/modemv: 0
Motorola 56kV.90- 89 zł 1 
Zoltrix Aquila 56k -115 zł |  
Zoltrix Sagitta 56k -155 zł “
"k  rata przy 24 miesiącach 110% pierwszej wpłaty 
* *  cena przy zakupie drukarki z komputerem

GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły -10-12 zł/szt. 
Legnica, tel. 0600/92-61-43
GRY I PROGRAMY NA PC B&W PI, Settlers 4 PI, Despera- 
dos, Cossaks, Mapa Polski 2001, Windows (Me, 2000) i inne 
+ filmy -10 zł/szt. Legnica, tel. 0603/03-38-14 

GRY I PROGRAMY NA PC Tropico PL, House of Death 2, 
Fallout Tactics, Echelon, Genesis, Oil Tycoon PL, Pizza Con- 
nection 2 PL, Lego Friends PL. inne -10-11 zł/CD. Wrocław, 
tel. 0606/36-18-40

O  GRY I PROGRAMY NA PC: Pantera 2, Pokemon, 
Worms Party PL, Evil Island PL, Desperados, Fal
lout Tactics PL, Serious Sam PL, Tropico PL, Re-

m
m

SERW IS 8 lat w branży 

KOMPUTERY DRUKARKI
MONITORY KSEROKOPIARKI
R E G E N E R A C J A  T O N E R Ó W  opo,^

— Tel. 37242 98 Wrodaw ul.Odrzańska 23 e-mail:markaz@markaz.com.pl

GRY I PROGRAMY NA PC Serious Sam PL, Re- 
su rection  PL, Pizza 2 PL, Trop ico PL, Europa 
U niversa lis PL, Desperados, Szachy 2001 PL, 
Win ME, Corel 9.0 PL, O ffice  2000 PL, Adaś i p i
ra t Barnaba 2, Barbi projektantka, encyklopedie: 
Omnia, Fogra, W szechświata, realizacja tego sa
mego dnia, możliwy dowóz i wysyłka, cena 10 
zł/CD, przy zakupie. 5 CD - 2 CD g ratis, Wrocław, 
tel. 0607/74-16-89 81013621

GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie  nowości, 
wiele g ier i p rogram ów dla dzieci, Sudden Strike 
PL, Fa llout Tactics PL, Trop ico PL, B lack and 
W hite PL, Eyil Islands PL, Settlers PL i inne, tak
że encyklopedie, MP3, duży wybór film ów  w  DIVX, 
m ożliw ość dowozu, cena 10 zł. W rocław, te l. 
0607/05-71-06 81013181

GRY I PROGRAMY NA PC encyklopedie, filmy, 
muzyka audio, MP3, w szystkie  nowości: Gang
sters 2, MS Train S imulator, Pokemon, House Of 
Death 2, Deep Sea Fishing 2, Battle For Dune, 
Half L ife: B lue Shift, najw iększy w ybór (2500 ty 
tu łów ), ekspresowa realizacja! Tylko wysyłka! 
Przy zakupie 5 CD • szósty g ra tis !, gocard@ inte- 
ria.pl,. cena 10 z ł/sz t, Wrocław, tel. 0603/47-24-36 
02027781

surection  PL, Sudden Strike PL, Sims Balanga, 
Windows ME, Office 2000, Encyklopedie: Omnia, 
Fogra, Mapa Polski, Europy, Paint Shop Pro 7.0 
realizacja w  dniu zamówienia, dowóz na terenie 
Wrocławia, gratis • 10 zł/CD, przy, 5 CD - 2 CD 
gratis, Wrocław, tel. 0501/05-17-65 81013631

GRY NA AMIGĘ - 8.00 zl/10 szt. Wrocław, tel. 0607/73-99-60 

GRY NA PC pt. .Wrota Baldura - złota edycja*, oryginalna - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-52 po godz. 16 
GRY NA PC wszystkie tytuły, nowości, pudełka, kolorowe 
okładki, tylko wysyłka, cena - 10 zł/CD. Wrocław, tel. 
071/373-93-99

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 gra tis  - 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/54-45-76 01031501

O  GRY NA SEGA DREAMCAST - nowości na bieżą
co. Szybki term in realizacji zamówienia, możli
wość w ysy łk i w  48 godzin. Kolorowe okładki, 
plastikowe pudełka, firm owy nośnik. Katalog gra
t is  do  za m ó w ie n ia ! 20 z ł/sz t. W rocław , te l. 
0605/76-04-80 81013561

WONDERLAND lNVESTMENT GROUPi*
I B M  -  A u t h o r i z e d  D e a l e r  opoo3?i6

Importer podzespołów komputerowych
PROJEKTORY M ULTIM EDI ALN E

SPECJALNA OFERTA
D L A  S Z K Ó Ł K I  

Komputery bez podatku VATII 
Oprogramowanie z rabatem do 70%!

Kaf ej ki  i nt ernet owe.
kompleksowa obsługa inwestycji: 
buissnes plan, aranżacja, instalacja. 
P r o m o c y j n e  ce ny .

W f  P R  O M O C J I
n o t e b o o k i ; i b m
Z AKTYWNĄ-MATRYCĄ 
J U Ż  OD 9 5 0  z ł ! ! !

z terenu Dolnego Śląska^do negocjacji wstępnych w celu tworzenia 
detalicznej xlyśtrybucji|sprzętu i oprogramowania komputerowego.
D O  K A Ż D E G O  J f A K U  B U  O D  D Z I S I A J  D O D A J E M Y  
N A J N O W S Z Y  D W U S Y S T E M O W Y  T E L E F O N  K O M Ó R K O W Y  
W R A Z  Z  ? A k T Y ? W A C J #  W  S I E C I  I D E A • G R A T I S ! ! !

PENTIUM  III600-IV1.2 MHZ; j§
A M D  Athlon, % m 
32-128  DIMM,, kieszeń4n a p D D  10-64G B , 
k. grafiki, 1*6-64MB z  akceleracją 3D,
C D rom x52, k. muzyki, głośniki, 
mikrofon, monitor, 15" color, o par. 17”,
3 lata gwarancji, cena 1590 zł 

NOTEBOOK 
IB M  600 64ram ATI RageTuibo 8MB akc.3D 
HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER, 
ekran M,1“TFT, podczerwień, modem 56,6 
oprogramowanie iuż za 6900 zł ^ «  ' ” ' J
DZIŚ W  OFERCIE 71 MODELI NOTEBOOKOW
TOSHIBA P DI 600,64 SDRAMJHDD 10/13,3” /DVD/Fax-modem 56kbpsV.90 Subw. « 
Sound oprogramowanie Win tolemiium, Microsoft \Vorks2000, i inne już za 5290 zł I

M 0 | t l W c f  Ć  K » A  # S Z  W r , f R a J b Ą , i e Z s z Ł p Ł y , °  
N E G O C J A C J A  C Ź N !!! |  |  S t w k i y j n y  . l e a s in g !
W  proinocji dodajemy'gratis^' , V?
pakiet internetowy; t i '  v  ' O p r o g r a m o w a n ie  d la  f ir m  
* kart? Fax-modem 56,6 v.90 Ż aku pV  p rzez  te le fo n , in tern et

w o n d e r  @ i k p . p l .
^oprogramowanie 
* dostęp do Internetu wraz z kontem E-mail

GRY NA SEGA DREAMCAST III Bleed, Last Blade 2, Confi- 
dential, Kiss Psycho Circuss, Soul Fighter, Spiderman, 
Worms World Party, Street fighter 3, również wysyłka -15  
zł/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 
nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz - 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. - 5 g ra tis, przy 5 szt. - 2 gratis, sp is gratis, 
d ow óz g ra tis  • 15 z ł/s z t. Je len ia  G óra, te l. 
0603/54-45-76 01031481

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I i II, ponad 1200 
tytu łów , nowości na bieżąco. Szybki term in re
a lizacji zamówienia, możliwość wysy łk i w  48 go
dzin. Kolorowe okładki, plastikowe pudełka, fir
mowy nośnik. Katalog gratis do zamówienia!!! 
Akcesoria do PSX i PS2. Gry na PSX • 15 zł/szt., 
PS2 • 20 z ł/sz t.. W rocław , te l. 0605/76-04-80 
81013551

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I1 1000 ty tu łów  
na PSXI, ponad 130 na PSXII, ekspresowa reali
zacja, m ożliwość wysyłk i, przy zakupie 5 CD • 2 
CD gratis, przy 10 CD - 5 CD gratis!!! Katalog gra
t is ! ! !  Kolorowe ok ładki, opisy, dowóz g ier do 
dom u!!! Firmowe nośn iki! 100% gwarancji!!! -15  
zł/szt.. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 80014091 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II g ra tis 2 CD do 
każdych 5 g ier!!! G ratis 5 CD przy zakupie 10 
CD!!! Katalog gra tis!!! Dowóz gratis!!! Wysyłka 
g ra tis!!! Ekspresowa realizacja - maks. 24 h (tak
że w ysyłka!), firm ow e CD!!! Działają w  100%, 
m ożliwość wym iany!!! -1 2  zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/95-52-88 80014101

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu 
ły, najwięcej nowości, najszybsza realizacja, eks
presowa wysyłka (do 24 h), dowóz g ier do k lien
ta, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis, 10 CD - 5 CD 
gratis!!! Katalog gratis! Najlepsze nośn iki, każ
da gra sprawdzona! Kolorowe okładki, opisy -  na 
życzenie. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80014111

możliwa wysyłka lub dowóz - 
0601/06-11-14

11 zł/szt. Wrocław, tel.

GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu
ły, nowości na bieżąco: Klonda 2, Kessen, MDK 
2, Q3, Iss Pro 5, Iss Pro 2, Fear E ffect 2, F-1 GP 
2000, Rainbow Six 2, przy zakupie 5 CD - 2 CD 
gratis, możliwość wysy łk i lub dowozu g ier do 
domu na terenie Wrocławia, ekspresowa realiza
cja katalog, okładki gratis, wszystkie g ry spraw
dzone 15 zł/szt., Wrocław, tel. 0501/97-22-26 
80014141

GRY NA SONY PLAYSTATION I, II • ponad 1000 
tytułów, wszystkie nowości: łs s  Pro 2, Rainbow 
Six 2, Fear Effect 2, K londa 2, Iss Pro 5, Q-3, MDK 
2, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis, m ożliwość 
w ysy łk i, realizacja 24 godziny, dowóz g ier do 
domu na terenie Wrocławia, katalog, okładki gra
tis  wszystkie g ry sprawdzone, nagrywanie na fir
m owych. nośn ikach • 15 z ł/szt., W rocław, tel. 
0605/15-35-72 80014151

GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
wszystkie nowości, ponad 1000 tytułów , A lone 
In The Dark 4, Gear Fighter, V irtual Motor Board 
Racer 21, MLB 2002, MAT Hoffmans Pro BMX, 
Intia l Bandai 2001, Table Hockey, Biast Lacross, 
W orld ’s Scariest Police Chases, Warietz Vegas 
Casino, Monster Rancer Dave Mira Freestayle 
BMX Maximum, ekspresowa wysyłka,. 100% pew
ności, plastikowe, pudełka, katalog gra tis -1 4  
zł/CD, tel. 0603/04-94-93 81013601

GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
ekstranowości na bieżąco, A lone In The Dark 4, 
Dave Mira Freestayle BMX Maximum, World Sca
riest Police Chases, Monster Rancer, Mat Hoff
mans Pro BMX, WDL Warietz Table Hockey, Gear 
Fighter, C-12, Fear Effect 2, DMA 2001, Gear Fi
ghter, ekspresowa wysyłka 100% pewności, pla
stikowe pudełka, katalog gratis, przy. 5 CD • 2 
CD g ra tis , ty lk o  w y s y łk a  • 14 z ł/C D , te l. 
0601/06-25-66 81013611

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 -12 2 0 ,-
•  Notebook Toshiba - Cel550,64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3" STN color - 4300,-
•  Notebook HP - P133, 32MB RAM, 2.1GB, CD 10x, 12.1 TFT color - 1999,-
•  Notebook Compaq - PII-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD 20x, 12.3 TFT color - 3155,-
•  Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- W W W . 3 m p r e . p l

Torby; FAX-Modemy; Karty sieciowe ; Pamięci RAM opoiib28

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. Bońćzyka 2b

GRY NA SONY PLAYSTATION - 15 2I/C0. Legnica, lei. 
0600/17-35-92

GRY NA SONY PLAYSTATION nowości -1 5  zl/szt. Legni
ca, tel. 0600/92-61-43

GRY NA SONY PLAYSTATION cena 13 zl/sżt., 4 gry 1 gra- 
tis, przerabianie konsol, bez loadęra (gwarancja). Legnica, 
tel. 0607/11-22-81

GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, płyty w 
pudełkach, tylko wysyłka • 10 zł/szt. Oleśnica, tel. 
0605/10-18-79

GRY NA SONY PLAYSTATION oryginalne. 10 szL - 400 zl. 
Wrocław, tel. 071/787-27-49
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, nośniki Verbatim,

O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 
pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), ko lorowa okładka i kata log g ra tis. 
PSX -1 5  zł, PS2 -1 5  zł, DC -1 5  zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02027091

KARTA GRAFIKI ATI 3D CHARGER AGP 4 MB + 4 gry. - 
110 zł. Wrocław, tel. 0504/90-14-53 

KARTA GRAFIKI ATI RAGE PRO 3D 8 mb, • 100 zł. Legni
ca. tel. 076/854-52-52 .

KARTA GRAFIKI DIAMOND VIPER V770 ULTRA (RivaTNT 
2 Ultra), 32 MB RAM, stan Idealny, oprogramowanie, pudeł
ko, instrukcja. - 24Ó zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 - 
KARTA GRAFIKI RIVA 126 ZX oryginalna. - 50 zł. Lubin, 
tel. 076/847-12-33

KARTA GRAFIKI RIVA 128 ZX 4 MB, AGP, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0606/27-60-95
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 M64, 32 MB, na gwarancji, -
160 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-64

KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 CREATIVE ULTRA 32 MB
RAM, - 210 zł. Legnica, tel. 0600/57-99-05

KARTA GRAFIKI S3 8 MB. AGP, - 70 zł. Bolesławiec, tel.
0501/76-67-64

KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 ze sklepu, mało używana, 
sterowniki 32MB, -120 zł lub zamienię na Riva TNT. Legni
ca, tel. 0605/62-33-76
KARTA GRAFIKI S3 SAYAGE Creativ, 32MB OEM + ste
rowniki, AGP 4x, • 140 zi. Wrocław, tel. 0502/39-80-02 

KARTA GRAFIKI S3 TRIO SVGA. 2 MB. - 40 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-43-58,0600/21-66-75 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 8 MB, - 80 zł. Wrocław, tel: 
071/347-69-72

KARTA MUZYCZNA 16 bit, stereo, • 30 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-43-58,0600/21-66-75 
KARTA MUZYCZNA CRYSTAL 3D ♦  sterowniki na CD, - 35 
zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19.0603/48: 51-93 
KARTA MUZYCZNA GRAYIS Ultrasound Fuli. możliwość 
wysyłki, -120 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 

KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 32 + 2 mb 
ram, .on board’ , możliwość dowozu do Wrocławia, - 80 zł. 
Oleśnica, tel. 071/393-33-45

KARTA TV oprogramowanie, pilot, teletekst, -150 zł. Wro
cław, tel. 373-67-10

KARTA TV wewnętrzna, + sterowniki, -145 zł. Wrocław, teł. 
071/351-54-40,071/327-47-60 

KARTA TV TERRATEC GOLD PCł. P&P. txt. video - 220 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-47-58.0502/99-81-30 

KIEROWNICA DO PSX Speed Drive, Dual Shock, hamulec 
ręczny, działa z każdą grą, skrzynia biegów, stan idealny, • 
200 zł. Kowary, tel. 075/761-32-93,0503/55-63-27 
KIEROWNICA do Sony Playstation, nowa, na gwarancji, - 
250 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 

KIEROWNICA BOEDER do PC, mało używana, - 125 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-54-40.071/327-47-60 

KIEROWNICA TWIN POWER nowa, mało używana, zadba
na. -150 zł. Twardogóra, tel. 0502/45-15-83 
KLAWIATURA MICROSOFT Wm’95, PS 2. ergonomiczna. 
- 25 zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 
KLAWIATURA SIEMENS z myszą (scroll), sterowanie ra
diowe, nowa, na gwarancji. • 120 zł. Wrocław, teł. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 

KOMPUTER COMMODORE C-64 stan b. dobry, • 60 zł. 
Brzeg. tel. 0605/64-68-86
KOMPUTER COMMODORE 64 kartridż Black Box, magne
tofon, około 200 gier, okablowanie, instr. obsługi, stan b. 
dobry, • 50 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-03 

KOMPUTER COMMODORE 128 D klawiatura, stacja dys
ków, 2 magnetofony, 3 dżojstiki, okablowanie, 80 dyskietek, 
15 kaset, 2 kartridże, opisy gier, • 80 zł. Lubin, tel. 
076/849-70-13

KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, HDD 450 MB, Kickstart 
3.1, zasilacz x2, mysz + podkładka, dżojstik x2, pokrywa na 
klawiaturę, 140 dyskietek + pudełko, video backup system, 
okablowanie, literatura, stan b. dobry + drugi komputer Ami
ga 1200, na części gratis, - 400 zł lub zamienię ha Nokię 
3310, w Plus GSM. Radków, tel. 0607/54-66-51

Wrocław,Odrzańska 24-29.Aptf9,TeL/fax 071342 28 5?, 346 06.59; 06(11539157
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KOMPUTERY
SZYBKIE, NIEZAWODNE DOWOZIMY I INSTALUJEMY GRATIS*

tattcrWd^TOOHhzN 
PLYIA GŁÓWNA Ludty sbr A593 
WBłTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

WMĘĆRAMMMB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE AIA-100 

CO ROU 52 X LG 
KARTA GRAF. RWA TNTHS4 32 MB 

KARTA MUZYCZNA AC'97 30 SOUND 
OBUDOWA MD ATX 230W 

Płd 144 
KLAWIATURA Btc 

MYSZ + PODKŁADKA A4toch PS/2

y  RATA od 84 J

f ftcenrAMDDmnNOHr\ 
PŁYTA GŁÓWNA ECS K7VZXMATX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
RAUĘĆ RAM 64 MB 

DYSK TWARDY 10GB SEAGATE A3A-100 
CO ROM 52 X LG 

KARTA GRAF. R NATNTK4 32 MB 
KARTA MUZYCZNA AC'97 30 SOUND 

OBUDOWA M D  XIX 230W 
Fdd 144 

KLAWIATURA Bte 
MYSZ+ PODKŁADKA A4todi PS/2

1679,-
V  RATA od 83 J

Piw*sorAMDAHon850Mhz ^  
PŁYTA GŁĆWNA ECS K7VZXMAIX 

WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 
PAMĘĆ RAM 64 MB 

DYSK TMRDY10G8 SEAGATE AR-100 
CO ROM 52 X LG 

KARTA GRAF. RWA TNTM64 32 MB 
KARTA MUZ. AC97B 30S0UND 

OBUDOWA H I  ATX230W 
Fdd 144 

KLAWIATURA Btc 
MYSZ+ PODKŁADKA AtochPSfl

1959,-
V  RATA od 97 J

Intel Petfliur 750 M f e \  
P tYlA GtÓWIA lucity Sbr AG93 
WENTYUTORtOŻYSKOWMiy 

RAHĘĆRAH64W 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE ATA-100 

CO ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNATNTM64 32 MB 

KARTA MUZYCZNA ACJ73D SOUND 
OBUDOWA MDA1X230W 

Fdd 144 
KLAWIATURA BIc 

MYSZ ♦  PODKŁADKA M W 1PS8

2049,-
V  RATA od 99 J

/ ^ P r o a s o r r t e lC « b T O i6 3 3 l lB \  
PŁYTA GŁÓWNA Acorp 6A815E 
WENTYLATOR ŁOŻYSKOWANY 

PAMĘĆ RAM64MB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE AIA-1W 

CO ROM 52 X LG 
KARTA GRAF, RNATNTMM 32 MB 

KARTA MUZYCZNA AC'97 30 SOUND
obudowa m  atm

Fdd 144 
KLAWWnJRABtc 

MYSZ* POOttADKAA4WiPSa

1609,-
V  RATA od 79 y

Monitor 15" od 569 zl
I Monitor 17” od 749 zl

FaxModemy 79 zl
Drukarki 229 zi
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■  2 LATA GWARANCJI 
■ 24 G0DZMNY CZAS REALIZACJI 

■  ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRATtS*
*dla zamówień powyżej 3500.-

■NTeRNeT
nie masz strony WWW? opoio459  

potrzebujesz profesjonalnego konta e-mail? 
zakładasz sklep interenetowy? 

www.headhunters.com.pl 
Zadzwoń: 071/339-24-82, 0-607 156 400

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

NASCOM, tel. 071/351-55-49 ^
tel. kom. 0-605 050127 

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki • serwis, skup i sprzedaż

SKUPU
DYSKC

SZKODZONYCH 
)W TWARDYCH

O DZYSKIW ANIE

zUSZKODZONYCH DANYCH
DYSKÓW

tel. 0602 66 49 88,0501 842679 
opooi934Wrocł3w 071/368 75 88

tel. 0-601 766 553 OP00385U

KOMPUTER AMIGA 2000 stacja na 2 dyskietki, monitor 
kolorowy, stereo, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
KOMPUTER AMIGA 4000 Big Tower Max, 2 MB RAM + 34 
MB Fast, 4 stacje dysków, HDD, CD-ROM* 50, klawiatura,' 
mysz, sampler, dżojstik, 300 dyskietek, 30 płyt CD, literatu
ra, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 5001 MB RAM, mysz, dżojstik, modu
lator TV, dużo gier, zasilacz, okablowanie, stan b. dobry, • 
100 zł. Wrocław, tel. 0502/87-40-92 
KOMPUTER AMIGA 500* modulator TV, 130 dyskietek, 
mysz, pokrywa na klawiaturę, dodatkowa stacja dysków, 
zasilacz, stan b. dobry, • 110 zł. Legnica, tel. 076/854-04-13 

KOMPUTER AMIGA 600 HD HDD 50 MB, mysz, dżojstik, 
dyskietki, możliwość dokupienia monitora, • 200 z l  Wał
brzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 

KOMPUTER AMIGA CD 32 + promodule RAM 10 MB, ko- 
oprocesor, stacja dysków, klawiatura, dysk twardy, - 600 zł. 
Legnica, tel. 076/852-27-57 po godz. 16 
KOMPUTER AMIGA CD TV bez osprzętu, może służyć jako 
odtwarzacz kompaktowy, - 75 zł. Wrocław, tel. 0717351-54-40 

KOMPUTER PC do małej firmy iub edukacji, 32 mb ram, 2.5 
hdd, grafika 2 mb, cd-rom x24, fdd, k. muzyczna 16 bit, - 
800 zł. Opole, tel. 077/455-09-08 lub 0600/58-51-51 

KOMPUTER PC 386DX/33 HDD 210 MB, 8 MB RAM, FDD 
1.44 MB, - 200 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KOMPUTER PC 486 8 mb ram, hdd 124 mb, monitor, kla
wiatura, mysz, - 250 zł. Leszno, tel. 0^5/549-68-68 

KOMPUTER PC 486 z monitorem kolorowym, - 250 zł. Wro
cław. tel. 0501/97-31-61 po godz. 15 

KOMPUTER PC 486/33 HDD 540 MB. 12 MB RAM. -150 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39

KOMPUTER PC 486DX FDD 1.44 MB, obudowa desktop, 
monitor kolorowy 14*, klawiatura, okablowanie, stan b. do
bry, - 260 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44 
KOMPUTER PC 486DX CD-ROM x48, HDD, 8 MB RAM, 
stan dobry, - 220 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOMPUTER PC 486DX/40 FDD 1.4, HDD 270 MB, 8 MB 
RAM, VGA 0,5 MB, mini tower - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/347-89-06
KOMPUTER PC 486DX/50 HDD 100 MB, 5 MB RAM. mysz, 
klawiatura, WIN '95, monitor czarno-biały, • 300 zł. Lubin, 
tel. 0605/35-94-28
KOMPUTER PC 486DX/66 HDD 811 MB, 8 MB RAM, - 200 
zł oraz drugi, PC 486DX/66 4 MB RAM, HDD 540 MB, 
CD-ROM x4, karta muzyczna, monitor 15" kolorowy, - 440 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
KOMPUTER PC 486DX2/100 HDD 1.2 GB, 8 MB RAM, kar
ta grafiki 1 MB RAM, karta muzyczna Sound Blaster 16 bit, 
CD-ROM x24, klawiatura, mysz, obudowa mini tower, -'345 
zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
KOMPUTER PC 486DX2/40 HDD 170 MB, 12 MB RAM, - 
120 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KOMPUTER PC 486dX2/66 INTEL 16 mb ram ps2,275 mb 
hdd, Windows 95, Office 97, gry, fdd 1.44 mb, nowa obudo
wa, klawiatura, - 200 zł. Lubin, tel. 0608/43-32-54 

KOMPUTER PC 486DX2/661 MB, HDD 250 MB. FDD 1,44 
MB, karta grafiki 1 MB, CD-ROM, obudowa mini tower, 
WIN’95, Office, -180 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL 8 MB RAM, karta grafiki 
SVGA, HDD. FDD 1.44 MB, obudowa Desktop, CD-ROM, 
monitor 14* kolorowy Philips, mysz, klawiatura, oprogramo
wanie, - 320 zł. Wrocław, tel. 0503/97-10-50 
KOMPUTER PC 486DX4/100 FDD 1.44 MB, monitor kolo
rowy 14*, klawiatura, stan b. dobry, - 360 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-17-44
KOMPUTER PC 486DX66 HDD 260 MB. 8 MB RAM. -150 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM karta muzyczna, karta graficz
na, monitor 14", - 900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 64 mb ram, hdd 6.5 gb, cd-rom 
x24, karta grafiki Mistique 4 mb, karta dźwiękowa SB AWE 
64, modem Zoltrix 33.600, monitor Acer 17*, klawiatura, 
myszka, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/330-06-54 - 
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, ĆD-ROM, karta 
Audio, karta modem NE 2000, monitor kolorowy, Win97, 
O ffice, gry, stan b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 
071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 100 COMPAO 32 MB RAM, kar
ta grafiki 1 MB, karta muzyczna, głośniki, CD-ROM x16, HDD 
420 MB, FDD 1.44 MB, monitor kolorowy 14”, mysz, opro
gramowanie WIN 98, - 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23' 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 OPTIMUS 16 MB RAM, HDD 
850 MB. karta grafiki Atimach 64 1MB, karta muzyczna So
und Blaster 16, CD-ROM, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/62-25-93
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x24, karta grafiki SVGA 2 MB, kar
ta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 15* cyfro
wy, Windows 97, Office 97, gry, możliwość dokupienia dru
karki atramentowej, kolorowej, stan idealny, • 710 zł. Wro
cław, tel. 0604/54-45-34
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 120 16 MB RAM, HDD 800 MB, . 
CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki, - 495 zł. Legnica, 
tel. 076/722-54-19 ...
KOMPUTER PC PENTIUM 120 32 MB RAM, HDD 700 MB, 
FDD, karta grafiki 2 MB 3D PCI, karta muzyczna 3D Crystal, 
CD-ROM, klawiatura, mysz, - 390 zł. Wrocław, tel. 
071/787-35-19,0603/48-51-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 500 MB 
SCSI, CD-ROM, karta muzyczna, modem, monitor koloro
wy, drukarka, Win97, Office, gry, klawiatura, - 560 zł. Wro
cław, tel. 071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 42 MB RAM, 2 xHDD 800 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki S3 4 MB ♦ akcelerator

VooDoo, karta muzyczna Sound Blaster 16 + głośniki, mo- 
dem-fax, monitor 14*, klawiatura, mysz, • 1.100 zł. Legnica, 
tel. 076/856-32-66,0609/27-22-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPA016 MB RAM, HDD 
720 MB, FDD 1.44 MB, karta grafiki 2 MB, SB AWE 32, 
CD-ROM x8, desktop, Windows’95, Office, - 450 zł. Wro-v 
cław, tel. 0607/74-05-95

KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, 1 G HDD, • 
500 zł. Wrocław, tel. 071/317-12-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM. HDD 1.3 GB. 
FDD, CD-ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14", 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zł. Wro
cław, tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 166 FDD, HDD, CD-ROM, mo
nitor kolorowy, okablowanie, klawiatura, mysz, stan b. do
bry, • 850 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832:17-44 

KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
karta grafiki 2 MB, karta muzyczna Sound Blaster 16, obu-

MAR-SIM ul.Kryniczna 33 • Wrocław 
Tel. (071) 368-78-14,368-71-07 

PROMOCJA !!! 
NIEM O ŻLIW E STAŁO S IĘ  M O ŻLIW E III 

Z e s ta w  k o m p u te ro w y  In te l P e n tiu m  II 
Celeron 566 MHz, ATX, 128 Mb Ram,

Fdd 1.44 Mb I Hdd 8.4 Gb, Cd-Rom 48x, Karta 
graficzna Intel 810, karta dźwiękowa AC97 

3D, Obudowa Midi Tower ATX, 
klawiatura, mysz III 

Cena 1099 z ł b ru tto  I I !  OP012537 
Promocja trwa do 30.06.2001 r.

dowa midi tower, monitor 15*. ADI, cyfrowy, • 760 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM. 
HDD 1.6GB, FDD 1.44, CD-ROM, karta muzyczna, karta 
grafiki PCI, obudowa MT AT - 520 zł oraz komputer Pentium 
90 MHz, 16 MB RAM, FDD 1.44, CD-ROM. HDD 700MB, 
obudowa MT • 240 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 50 MB RAM, HDD 
800 MB, CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki VooDoo 
Rush 3DFX 6 MB, monitor 15", - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/338-20-99,0602/33-74-81 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1,2 GB, 
CD-ROM, SVGA 4 MB, monitor kolorowy 14", - 850 zł. Dzier
żoniów. tel. 074/831-87-00
KOMPUTER PC PENTIUM 200 FDD, HDD, CD-ROM, mo
nitor kolorowy, okablowanie, klawiatura, mysz, stan b. do
bry, - 920 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 AMD K-6 ALR 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta muzyczna Sound Blaster 16

Pro, karta grafiki Nvidia Riva 128 TM 4 MB, HDD 1.6 GB, 
klawiatura, mysz, • 700 zł. Jarkowice, gm. Lubawka, tel. 
075/742-65-27...

KOMPUTER PC PENTIUM 200 FDD, HDD 2.1 GB, CD-ROM
x24, 32 MB RAM, klawiatura, mysz, - 700 zł. Legnica, tel.
076/856-35-09,0603/55-70-44

KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDD 520 MB, 32 MB RAM,
CD-ROM x12, karta muzyczna, - 490 zł. Wrocław, tel.
321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, karta grafiki SVGA2 MB + Voodoo 212 MB, CD-ROM 
x36, klawiatura, mysz, • 700 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/11-48-59 -
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 
1,26 GB, karta grafiki 1 MB, karta muz., głośniki, CD-ROM, 
monitor kolorowy 14", mysz, klawiatura, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-27-20
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 MB RAM, HDD 2.1 
GB, CD-ROM, karta grafiki Matrox 4 MB, karta muzyczna, 
monitor kolorowy 15*, cyfrowy, gry i programy, klawiatura, 
mysz, - 980 zł. Wrocław, tel. 071/784-48-74 
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 64 MB RAM, HDD 4.3 
GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki S3 SVGA, karta 
muzyczna zgodna z SB, obudowa midi ATX, Windows, Offi
ce, - 830 zł. Wrocław, tel. 368-17-04 

KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX RAM 32 MB, HDD 3,2 
GB, CD-ROM, karta grafiki S3 Virge, akcelerator 3Dfx Vo- 
oDoo 4 MB, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", klawiatu
ra, mysz, Win 98, programy, stan b. dobry, • 1.080 zł. Wro
cław. tel. 071/784-48-74

KOMPUTER PC PENTIUM 75 INTEL 16 MB RAM, karta 
grafiki 1 MB, karta muzyczna 16 bit, HDD 540 MB, FDD, 
obudowa desktop ATX, klawiatura, mysz, bez monitora* - 
270 zł. Wieluń, tel. 043/843-27-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 850 MB, CD-ROM, obu
dowa mini tower Adax, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/25-86-44 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 SIEMENS, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-58-22,0607/11-43-85 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 HDD 1.1 GB, kontroler SCSI, 
16 MB RAM, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki SVGA, 
obudowa MT, oprogramowanie Windows, Office, idealny do 
biura, - 430 zł. Wrocław, tel. 368-17-04 

KOMPUTER PC PENTIUM I I266 CELERON (333 MHz), 64 
(128) MB RAM, HDD 2.1 (3.1)GB, płyta główna ABITLX, karta 
grafiki ATI Rege Pro AGP x2 (8MB), karta muzyczna, mo
dem 56K, radio FM, CD-ROM x24, obudowa ATX, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0606/85-40-17

KOMPUTER PC PENTIUM II 266 (333), ram 32 mb (64),
płyta Abit LX, karta grafiki ATI Rage PRO 8 mb, cd-rom x24,
modem 56 k, radio FM, karta dźwiękowa, obudowa ATX, -
950 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-17
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB 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 II 300 AMD RAM 64 MB. HDD
4.3 GB, CD-ROM x36, tuner TV, karta grafiki ATI Rage 3D
AGP, karta muzyczna, monitor cyfrowy 15", Win 98, gry i
programy, głośniki, stan b. dobry, - 1.290 zł. Wrocław, tel.
071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 300A 96 MB 
RAM, HDD 2.1 GB, CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, karta gra
fiki VGA4 MB AGP, karta muzyczna SB AWE 64, klawiatu
ra, mysz, obudowa AT, -1.050 zl. Wrocław, tel. 0601/75-76-23 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 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,

HDD 4.3GB, FDD, CD-ROM LG x32, karta muzyczna SB 64 
PCI, karta grafiki ATI 2MB, płyta Atx 6220 z AGP, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0502/39-80-02

KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 3.2 GB, CD-ROM x 32, FDD 1.44 MB, karta grafiki S3 
4MB AGP, karta muzyczna, głośniki, monitor 14", kolorowy, 
częściowa gwarancja - 1.090 zł + drukarka (dopłata). Wro
cław, tel. 0603/40-09-94

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. 07.1/357-93-64 

KOMPUTER PC PENTIUM I I350128 MB RAM, FDD, HDD. 
CD-ROM, AGP SIS, Sound Blaster, drukarka HP 560C, atra
mentowa, kolorowa, głośniki, klawiatura, mysz, monitor 15" 
Digital, - 1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24, 
0603/28-82-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM. HDD 1.7 
GB, CD-fcOM x52, SVGA16 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, stan idealny, - 930 zł. Wrocław, 
tel. 0501/46-01-89
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON karta grafiki 
ATU 8MB AGP, karta muzyczna, FDD, HDD 6.4GB, CD-ROM 
x40, modem, -, 1.200 zł. Jawor, tel- 076/870-68-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, FDD, CD-ROM x32, karta graficzna 8 MB, karta mu
zyczna SB 16, modem 56k, karta sieciowa, mysz, klawiatu
ra, gry, programy, - 1.200 zł. Milicz, tel. 071/383-10-62 

KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON HDD 3.2 GB, 
64 MB RAM, karta graficzna 8 MB AGP, CD-ROM x32, karta 
muzyczna, - 990 zł. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
KOMPUTER PC PENTIUM I I 400 64 MB RAM, HDD 2 GB, 
CD ROM x36, karta grafiki Ati Rage PRO, muzyczna, gło-

DRUKUJ
oryginalny niemiecki tusz do drukarek 
atramentowych wszystkich typów 
Przykładowe ceny:
HP seria 6 0 0 - 13 Z Ł .  

HP seria 700 - 14 Z Ł .  

HP seria 800 - 14 Z Ł .
(Pojemniki 30 ml)

NAJTANIEJ
■  I25M  vcs  
1 iWum UL- 1_GO MAJA 1 I
I 49-300 BRZEG

BARDZO DOBRE 
WARUNKI WSPÓŁPRACY 
DLA FIRM KOMPUTEROWYCH 
I  HANDLOWYCH

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
ZAMÓWIENIE DO 100 ZŁ 6 ZŁ. 

POWYŻEJ 100 ZŁ 3 ZŁ

ZAMÓWIENIA: 0-77 416-79-29 0P012565 
FAX: 0-77 416-82-37 
VCS.BRZEG@PRO.ONET.PL

klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM I I 300 CELERON. -170 zł. Wro
cław. tel. 071/349-47-58.0502/99-81-30 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 2,5 GB, CD-ROM x40, SVGA 4 MB, monitor 15" cyfro
wy, -1.450 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40^96-80 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 64 MB RAM, HDD 8.4 
GB, CD-ROM x40, SVGA 8 MB, SB 16, modem, FDD, obu
dowa midi, kieszeń HDD, klawiatura, mysz, - 1.050 zł. Le
gnica, tel. 076/854-16-87,0606/15-67-49 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64MB RAM,

śniki, monitor 15", możliwy dowóz, -1.114 zł. Bolesławiec, 
tel. 0609/47-76-33
KOMPUTER PC PENTIUM I I 400 128 MB RAM, FDD 1.44 
MB, HDD Seagate 17 GB, karta grafiki SVGA AGP 8 MB, 
CD-ROM x48, karta muzyczna, głośniki, obudowa ATX, stan 
b. dobry, -1.350 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
KOMPUTER PC PENTIUM I I 400 CELERON 96 MB RAM, 
HDD 8,4 GB, CD-ROM x48, SVGA Riva TNT 2 16 MB, karta 
sieciowa, z monitorem 15", cyfrowy - 1.500 zł, z monitorem 
17" -1.650 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 96 MB RAM, 
HDD 4,3 GB, karta grafiki 16 MB z 3D 2 MB video, karta 
muzyczna 16 bit., CD-ROM x 40, monitor 15", klawiatura,

WWWANTCOMPUTERS.COM PL

ANT computers ul. Grabiszyńska 279; WROCŁAW 
tel: -f-̂ l 360-94-36; +71 360-94-37; +71 360-94-38

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.

-RATA; 70,00 zt

INTEL CEL II 700/66 Mhz 
Płyta PC 754 MLR FCPGA ATX 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHĄRE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52 LG 
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 1399.00*
AMD DURON 800/200 Mhz 
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA100ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROMX52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

INTEL CEL II 800/100 Mhz
Płyta ECS VIA694U/D100 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz,podkładka

RATA: 83,00 zl

CENA: 1699,00
AMD ATHLON 1 GHz/200 Mhz 
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/A 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA; 94,00 z)

CENA: 1949.00
Monitory Hyundai V560 15”-549,00; HYUNDA117” -829,00

RATA: 114,00zł

CENA: 1549,00
RATA;77,00zt

INTEL Pili 1 GHz/133Mhz.
Płyta ECS VIA694 U/DMA 100 ATX 
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100 
FDD 1,44; CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 2399,00
AMD ATHLON 1,2GHz/266 Mhz 
Płyta ECS Kt33 X4 AGP.U/D 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 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
TC099 3 lata gwarancji

IBM  11200
C e l5 0 0 ;3 2 m b ;6 G B ,C D .S o u n d ,5 6 .6 ,1 2 ”,W 9 8
cena: 4650,00

Toshiba Tecra 700
P -1 2 0 ,2 4 m b , 1 G B , F d d ,S o u n d , 11, 3 T F T
cena: 1 300,00
H ew let Packard
P -1 3 3 ;3 2 m b ;2 G B ;C D ,F d d ,S o u n d ;1 2 T F T  
cena: 2 499,00 
Toshiba 1620CDS 
K6 475 Mhz, 32mb, 4GB,Cdx24; 
Sound, Modem 56k, 12"DSTN 
cena: 3690,00

W yprzedaż notebooków  
Com pa i7 LTE 899 ,00 PLN

ZMIANY RAM 256MB -129,00 zł; HDD 20GB - 40,00 zł; 30GB -139,00; 40 GB -199,00; obroty 7200100,00; DOPŁATA DO DVD
KONFIGURACJI: Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB - 99,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00; TYLKO 119,00 ZŁ I
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KONSOLA SONY 
PLAYSTATION 

■uia UZYWANE 
^  CENA OD 300.- III

KONSOLA SONY
PLAYSTATION 

CENA 550

^ ^ K U P  -  S P R ZE D A Ż  
SER W IS  M *

BOGATY WYBÓR AKCESORI 
DO KONSOL

f  2 0 , -

JARTA PAMIĘCI PSX 
“  2 5 , -

UALSHOCK 
80,-

m o c -
KONSOLA 

\ TcENA 599II!.- 129,-

H F O X
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

I. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław)

> (O I '  * *

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

zestaw
procesor Duron 650 MHz Celeron 700 MHz Duron800MHz AtMon 1.3 GHz . •
pamięć 64 MB DIMM 64 MB DIMM H l s’:-12ff MB DIMM 256 MB DIMM
dysk twardy 10GB ' 10GB 20 GB 40GB
cd-rom 50* 50x DVD*ROM DVD-ROM
płyta główna , .jai33AQPx4 ...VIA693AGPx2 ' K T 133 AGP x 4 *  KT133AGPr4
karta muzyczna AC,,97’ ; * AC 97 AC 97
karta graficzna Savage4 on boarri RWA TNT2 32MB '

cena 1.390,- 1.550,- 1.840,- 3.150r
rata (36 miss.) 58,- 65,- 77,- 132r

M o n ito ry : MS W indow s 98/ME OEM PL • 430  s ł
15* Casoer' 540.* 15*;LG 560N -  -570.- 17*ReliśvB - 700.- •
15"HMslon 580,- . 15" PHILIPS 105S 670,- 17*AOC7 VLR 700,- i r  PHILIPS 107S 1080,-

SKUP I SPRZED AZ KAS FISKALNYCH 
QSPRZEDAŻ - MODERNIZACJA

KOMPUTERÓW OP012478

I  W w w  r w i  p l / p a t « t « . m
w r o c ł a w  TEL /  M X: (071) 327-72 -52 

1 Ul.NOWOWIEJSKA20-24 TCL/KON:0603-279-733

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 24 H

mysz, głośniki 40 W, stan idealny, Windows ME, Office 2000,
bez monitora - 1600 zł - 1.800 zł. Kamienna Góra, tel.
075/744-13-50,0600/89-88-39
KOMPUTER PC PENTIUM I I400 64 MB RAM, 10 G HDD,
monitor Philips 15"’kolorowy, cyfrowy, - 1.800 zł. Wrocław,
tel. 0609/36-94-70

KOMPUTER PC PENTIUM I I400 128 MB RAM, HDD 4 GB. 
karta grafiki Permedia 2, karta muzyczna 16 bit, fax-modem 
33.600, internet, złącze sieciowe, monitor 15", klawiatura, 
mysz, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/365-91-62,0601/19-27-84 

KOMPUTER PC PENTIUM II 400 AMD K6-2 64 MB RAM 
BX, HDD 4.3 GB, karta grafiki 7 MB, karta muzyczna 16 bit, 
CD-ROM x32, obudowa midi tower, mysz, klawiatura, - 990 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, tel. 
071/351-54-40.071/327-47-60 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
karta graficzna 8 MB TV out, karta muzyczna Sound Blaster 
128, CD-ROM Teac (32x), HDD 6.4 GB, FDD 1.44 MB, obu
dowa ATX, mysz, klawiatura, -  1.490 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-22-04

KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD 2.2 
GB. CD-ROM x48, FDD 1.44 MB, karta grafiki S3 8 MB, 
karta muzyczna Sound Blaster, ATX, USB, stan idealny - 
1.050 zł. Wrocław, tel. 071/789-16-20,0608/67-17-57 

KOMPUTER PC PENTIUM 11433 CELERON A 64 MB RAM, 
HDD 4.3GB, FDD 1.44MB, CD-ROM x24, karta grafiki AGP, 
karta muzyczna, karta sieciowa, karta grafiki, obudowa ATX, 
na gwarancji, -1.000 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09 

KOMPUTER PC PENTIUM I I 433 CELERON 96 MB RAM, 
HDD 4,3 GB, CD-ROM x 48, karta grafiki AGP, karta mu
zyczna, FDD 1,44 MB, obudowa ATX -1.150 zł. Lubin, tel. 
0609/46-58-95

KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON RAM 64 MB, 
HDD 20,1 GB. CD-ROM x24, SVGAAGP 8 MB, audio, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz + gratis monitor 15", -1.690 zł. 
Nysa, tel. 0605/64-68-97
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 64 MB RAM, 

* HDD 3.2 GB. CD-ROM x44, FDD 1.44 MB, karta graf. 8 MB,

NAPRAWA 
MONITORÓW 0 

Wrocław, ul. Wandy 20, I  
tel. 783-48-97, w godz. 9-16. *

muzyczna 16-bit, obudowa MT, mysz, klawiatura, - 960 zł 
lub zamienię. Wrocław, tęl. 0604/71-39-48 

KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x 40, FDD 1.44 MB, karta grafiki 
8MB AGP, karta muzyczna, głośniki, monitor 14", kolorowy, 
mysz, klawiatura, drukarka, na gwarancji, - 1.320 zł. Wro
cław, tel. 071/364-58-39

KOMPUTER PC PENTIUM II 500 INTEL CELERON Sie
mens Xpert, 64 MB RAM, HDD 3.7 GB, karta grafiki, karta 
muzyczna, USB( cd-rom x40, obudowa midi tower ATX, Win
dows 98, mało używany, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 362-82-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, FDD, karta grafiki Riva TNT16, karta muzycz
na, CD x 40, klawiatura, mysz, - 1.460 zł. Wrocław, tel. 
0501/39-16-66

KOMPUTER PC PENTIUM II 600 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x52, karta muzyczna, modem, nowy, 
gwarancja, - 2.200 zł. Radwanice, tel. 0501/46-47-75 
KOMPUTER PC PENTIUM I I 933 ACER Intel Network, 128 
MB RAM, HDD 40 GB, USB, karta muzyczna, karta grafiki, 
cd-rom, wewnętrzna nagrywarka DVD, Windows Millenium, 
mało używany, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 362-82-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 MHZ ATHLON 128 MB 
RAM, PC 133, 20 GB DMA 100, GeForce 2 MX 32 MB. 
CD-ROM x52 LG, modem Pentagram Diablo, karta muzycz
na, mysz, klawiatura, 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 20 GB. 128 MB RAM 
FDD, CD-ROM x 50, karta muzyczna, karta grafiki zintegro
wana na płycie głównej, monitor kolorowy 15" + głośniki, na 
gwarancji, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/724-08-55 
KOMPUTER PC PENTIUM III 550 128 MB RAM, HDD 10 
GB, CD-ROM x48, FDD 1.44 MB, grafika, dźwięk, ATX, USB, 
stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/789-16-20, 
0608/67-17-57

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 midiATX, klawiatura, mysz, nowy na gwarancji -1.150 
zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06

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 600 CELERON I I64 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 633 CELERON 64 (128) MB 
RAM, HDD 10.2 (20) GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8(16/32) 
MB AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, gwarancja, może być,z monitorem koloro
wym 14" lub 15", * 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,
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klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.340 zł. Wrocław, 
tel. 0501/49-77-17

KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x32, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysZ, pad, na gwarancji, - 1.420 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB 
RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x50, FDD, karta g ra fi
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

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 128 MB RAM. 
HDD 30 GB, karta grafiki Riva TNT2 32 MB, CD-ROM x40, 
FDD, karta muzyczna, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy 14". v  2.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0601/15-67-50

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II obudowa 
ATX, 128 MB RAM, HDD 20GB, karta grafiki .16MBZ ,akęe-.. 
leracją, karta, muzyczna, monitor 15" cyfrowy, mysz, klawia
tura, CD-ROM x40, stan idealny, • 1.730 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-56,0502/09-67-71 

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON l| obudowa 
ATX, 64 MB RAM, HDD 20GB, RIVA TNT2 32MB, karta 
muzyczna, monitor 15" cyfrowy, mysz, klawiatura, CD-ROM 
x40, głośniki, stan idealny, - 1.900 zl (bez monitora). Wro
cław, tel. 071/322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I I64 MB RAM 
(133 MHz), HDD 17.2GB Seagate, CD-ROM x50, FDD

KOMIS KOMPUTEROWY
Przyjmujemy w komis:

✓ komputery
✓ monitory
✓ drukarki
✓ części komputerowe
✓ akcesoria komputerowe
✓ konsole do gier 

' ✓ telefony komórkowe.
Zapewniamy miłą i  fachową obsługę.

Wrocław, pl. Grunwaldzki 16, tel. 071/322-20-18, 0-503 67 75 02, 0-600 28 35 49

fax-módem 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 DURON 64 MB RAM, 
HDD 6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA Riva TNT 16, karta 
muzyczna, CD x 36, klawiatura, mysz, • 1.340 zł. Wrocław, 
tel. 0602/51-49-26

KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIXII64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki 8 MB 
AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy,

m w N E T
COMPUTER SYSTEMS

iiU go dn a  4 te l/fax .341-44-54 
ul. Leszczyńskiego 4  te l/fax .344 -85 -78
ul. Piastowska 7 iDjimoniów] te l/fax.83-18-700 

czynne: pon-pią. 10-18, sob. 10-14
www.skynet.pl

KOMPUTERY Modem za 1 zł
HOME GAMES RAPTOR

procesor AMD DURON S50 MHz 
pjyta ECC KtlSS F5B266 ATX 

pamiec DIMM 128 MB l33M hz  
dysk twardy 20  CB ATAIOO

grafika RIVA TWT 2 M M  S2MB 
cd-rom a r t e c  x SO 

muzyczna SOUND Ac97

1750

AMD DURON S50 MHz 
ECC Kt133 FSB266 ATK 
DIMM f2S MB 133MHz 
30 GB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD ARTEC x !2 /«0  
SOUND Ac97 A M  P B

AMD ATHLON TB lOOO MHz 
ECC Kt133 FSB266 ATX 
DIMM 128 MB 133MHz 
30 GB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD/ARTECx12/40 
SOUND Ac97

cena brutta raty: 175/mteS 

Wszystkie konfiguracje zawlerajątstacje dysldetek.obudowe midi

lOOO SS 2400
cena brutto raty: 200/mleś 

a tx, myszkę, podkładkę,klawiaturę. Raty obliczono na
cena brutto raty: 240/mleś 

okres 10 mieslecy,przy pierwszej wpłacie 12%

CTX 17” VL700T 
CTX 17' EX700 
CTX 17" Ex710 
CTX 15 ' PR500F 
CTX t7 "  PR705F 
CIX 17" PR7IIF

-870
-1090
-1180
-810
-1260
-1450

650 MB -2,2 
700 MB -2,9 
AUDIO -3,5

Sprzedaż wysyłkowa ^  _
PS 2 + Pad Dual Shock II + Actlon Repley - 1 8 9 9

+ 2 x Pad Dual Shock - 539 
+ 2 x  Pad Standard ■469

KARTA PAMIĘCI GRATIS!!!

KOMPUTERYUZYWANE / SKUP-SPRZEDAZ
Z a w fe ra ja  tet: FDD,  OBU DO W Ę, M YSZ, KLAW IATURĘ, PO D KŁAD KĘ.

PENTIUM 1150 PENTIUM 1200 CELERON 300 CELERON 366 CELERON 366
RAM 64MB,HDD 8,4GB,
S3 16MB, CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

1000 OPO'

RAM 32MB,HDD 540MB, 
S3 2MB, CD-ROM x4/4, 

MUZYCZNA

RAM 64MB,HDD 2,1GB, 
S3 2MB,CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

RAM 64MB.HDD 1,7GB, 
S3 4MB.CD-ROM x44, 

MUZYCZNA
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RAM 64MB, HDD 2,5GB, 
S3 2MB,CD-ROM x44, 

MUZYCZNA

6 5 0

o
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1.44MB, karta grafiki RIVA TNT2 32MB, M64, AGP, karta 
muzyczna 32-bitowa, obudowa ATX midi, monitor 15’  cyfro
wy kolorowy, klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie, 
stan b. dobry, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-99, 
0503/56-86-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva 
TNT2 M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, 
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, teł. 0501/49-77-17 

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB RAM, 
HDD 20,4 GB, CD-ROM x 50, Riva Tnt 2 Vanta 16 MB AGP, 
obudowa ATX, klawiatura, mysz, monitor 15" OSD, różne 
dodatki - 2.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-46-00 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB RAM.

Oddziały:
Polanica Zdrój 074/869 04 56 

Strzelin 071/392 09 52
HDD 20,4 GB, CD-ROM x50, Riva TNT 2 Vanta 16 MB, kar
ta muzyczna, obudowa midi ATX, FDD, klawiatura, mysz, 
monitor 15" OSD + dużo dodatków, - 2.200 zł. Złotoryja, teł. 
076/878-46-00

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 płyta główna ATA 100, 
procesor Duron 750 MHz. 128 MB RAM, karta graficzna TNT 
2, modem 56k, karta sieciowa, 32-bitowa stereo, oryginalne 
sterowniki, gwarancja, - 680 zl. Wrocław, tel. 0605/43-28-90, 
071/325-45-27

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, 
HDD 8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 32 MB Riva TNT, 
karta muzyczna, CD x 40, klawiatura, mysz, -1.590 zl. Wro- 

/cław, tel. 0602/18-41-14 *

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, 
HDD 5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA 16 MB TNT, karta 

' muzyczna, CD x 36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, 
-1.430 zł. Wrocław, tel. 0502/53-41-32 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva 
TNT2 M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, 
kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwa
rancji, - 1.930 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 ĄMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 
64 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
1.750 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 64 
MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.690 
zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 750 (800) 64 MB (128 
MB) RAM, HDD 10 (20) GB, grafika 32 MB, karta 
muzyczna, modem gra tis , CD-ROM x48, klawia
tura, myszka, g łośn ik i, m onitor 15" cyfrowy, ko 
lorowy, 2 lata gwarancji, faktu ry  VAT, ra ty 2 lata 
bezpłatny dowóz na terenie Dolnego Śląska, in 
stalacja szkolenie -1.800/1.900 zł. Wrocław, Góra, 
tel. 071/327-82-80, 065/543-53-30 02027851

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 .128 MB RAM, HDD 30 
GB. CD-ROM x52, Savage 4 32 MB, SB 16, FDD, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, nowy, gwarancja, - 1.730 zł. 
Legnica, teł, 076/854-16-87.0606/15-67-49 

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 /133 MHz (INTEL). 64 
MB RAM. HDD 17 GB. CD ROM ASUS 40. karta graficzna 
RIVATNT 2 16MB M64, karta muzyczna Diamond Multime
dia, płyta główna Biostar, FDD 1,44, monitor 15" Daytek 
cyfrowy, mysz - częściowo na gwarancji, • 2.299 zł. Wro
cław, tel. 071/372-65-54,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128. MB RAM, 
HDD 30 GB, karta grafiki 32 MB. FDD 1.44 MB, CD-ROM 
LG x52, karta muzyczna + głośniki 180 W, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17", pilnie, - 2.180 zł moż
liwy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 256 MB RAM, 
HDD 40 GB Seagate, DVD-ROM 12x/50x, karta grafiki Ge- 
force 2, karta muzyczna AC 97, TV Out, klawiatura, mysz, - 
2.500 zł. Wrocław, tel. 351-58-81.0609/58-56-95 

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, teł. 0501/17-46-97 

KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 64 
MB AGP. karta muzyczna, monitor 15". SVGA. kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
1.980 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 

KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 256 MB 
RAM DIMM BX. HDD 20 GB. CD-ROM x4fr. 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

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!!

>Modernizacja Playstation 2 Na NTSC/PAL<

D rea m ca st ^
MINowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega - 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega

-Action Replay -180,-
Ę 3 9 . -  -Klawiatura Sega -139,-
- 1 2 9 , -  .pistolet MadCatz -180,-
- 1 3 9 , -  -Nieoryginalne akcesoria od -60,

***CZTERY LATA NA POLSKIM RYNKU***
Poszukujemy hurtowych odbiorców z całej Polskim

239,-
GAMEBOY COLORI
-Harvest Moon -79,-
-GTA2 -79,-
-Metal Gear Solid -79,-
-Pockemon’y  -75,-
-Driver -75,-
-Heroes of Might & Magle -79,- 

dziesiątld innych gierłl! od 60,- 
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-zł

Karta 1MB 
Karta 2MB 
Karta 8MB 
Joypad
Dual Shock org 
Kabel RGB

- 29,- Pal Conventor - 55
- 45,- Action Replay - 65,-
- 55,- Pistolety od - 89,-
- 29,- MultiTap , -105,-
- 90,- Myszka - 58,-
25,-

Kabel RGB HIFI -30,- w *1** '
lO<\

"Wybierz swój zestaw**' 
PLAYSTATION MODEL-

P s O n e lN
IPAD -455 -złl
2xPADr KARTA 1MB -475, -zł
iDUAL SHOCK SONY -519.-złl
2xDUAL SHOCK S0NY-589,-zł 
 f  Rok Gwarancji I______

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową! H 
Czas oczekiwania - do 10-ciu dni!!!

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
handlowe! w myśl Kodeksu Cywilnego

-S E R W IS -
Naprawimy każdego Pleyaka 

II I nie obedrzemy Clę ze skóry 1! 
*** GWARANCJA***

A.H.U.SYNITOPS VIOEO GAMES
ul.Swobodna41 50-089 Wrocław
(100 metrów od Hotelu Wrocław)
tel. (071) 782-85-58,0-501-151-757
Email: Synitopi@pnet.pl
fan.-Piątek 12.00 -18.00 Sobota do 15.0U
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C-BIt BIS ul. Szczytnicka 26,50-382Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER DO BIURA KASY FISKALNE 0(3995658

VIA CYRIX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT 
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 GB y ' Iw #  "I 
FDD 1,44 MB l  tP n  I

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIR M Y ELZAB

JOTA...................................... 1490,- NETTO
ALFA EXTRA TERMAL........... rl840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA

czytnik u łj-k u m  5ua 
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka .

CENA BRUTT01499,-

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

KOMPUTER PC PENTIUM III 933 INTEL Acer, 128 MB RAM, 
HDD 30 GB, USB, karta muzyczna, karta grafiki, cd-rom x50, 
obudowa big tower ATX, Windows Millenium, mało używa
ny, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 362-82-41 
KONSOLA GAME BOY + 6 gier, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-14-53
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady duże, 3 gry oryginalne, 
stan idealny, - 250 zł. Kłodzko, tel. 0607/77-39-96 

KONSOLA NINTENDO 64 cena - 250 zł, lub zamienię na 
konsolę Playstation z dopłatą. Lubin, tel. 076/846-09-92 

KONSOLA NINTENDO 64 2 dźojpady, okablowanie, gra 
.Goiden Eye 007*, mało używana, stan b. dobry, - 300 zł luk) 
zamiana na motorower Romet Ogar, inne. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-67-81
KONSOLA NINTENDO 64 dżojpad. 2 gry. • 300 zł lub za
miana na Sony Playstation. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, 10 gier, in
ternet, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-86-31 
KONSOLA SEGA DREAMCAST gry, VMW, pad, kabel RGB, 
internet, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/345-28-37 

KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci 4 MB. orygi
nalne gry Shenmue, Soul Calibur + 20 innych gier, bez mo
demu, stan idealny, - 790 zł. Wrocław, tel. 071/787-42-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, pad, 10 płyt, kabel RGB, pudełko, 
kompl. dokumentacja, • 360 zł lub zamienię na telefon GSM. 
Bolesławiec, tel. 0606/27-88-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, dżojpad, okablowanie, stan idealny + 
10 gier, - 500 zł. Bolesławiec, tel. 0604/72-63-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 60 gier + konsola Sony 
Playstation II, 10 gier, Action Replay, przerobione, kable, pady 
Dual Shock gratis, - 2.500 zł (razem lub osobno). Bolków, 
tel. 075/741-46-29

KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, - 550 
zł. Legnica, tel. 076/722-46-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock. karta pamię
ci, kabel RGB, przerobiona, zapakowana, na gwarancji, - 
430 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5502 karta pamię
ci, okablowanie, przerobiona, stan b. dobry, - 400 zł. Legni
ca, tel. 0607/04-07-51
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, okablowa
nie, Dual Shock, 7 gier, karta pamięci, stan b. dobry, • 370 
zł. Legnica, tel. 0603/52-46-04 

KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 przerobiona, 
karta pamięci, dżojpad z wibracją, komplet kabli, + gry, - 450 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-72-55 

KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa. na gwarancji, prze
robiona, + płyta startująca, pełne okablowanie, opakowana, 
dużo dodatków, 2 pady, - 600 zł. Lubin, tel. 076/847-55-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 x dual shock. 18 
gier, karta pamięci, kable RGB, przerobiona, stan b. dobry, - 
380 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, pad 
Dual Shock, karta pamięci 2 szt., 15 bloków i 120 bloków, 
jedna Sony, okablowanie, 18 CD z grami, w pudełku, instruk
cja, stan b. dobry, -  450 zł. Mąkęszyce, tel. 077/412-44-67 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 2 Dual Shock, prze
robiona, 2 x karta pamięci, kabel NTSC-Palconvertor, pu
dełko, instrukcja, 10 gier, stan idealny, - 600 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 0600/81-22-32
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, karta pamię
ci, pal-konwerter, gry, pad, okablowanie, mało używana - 390 
zł. Świdnica, tel. 0600/65-06-63,0605/69-20-20 
KONSOLA SONY PLAYSTATION mało używana, przero
biona, 1 pad, memory card, gry, - 450 zł. Twardogóra, tel. 
0502/45-15-83 lub 071/315-80-55 
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel, pad, stan idealny, 
- 360 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 lub 074/665-23-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pad, karta pamięci, rocz
na, model 7000, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0501/95-56-75 

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, model 9002,

kabel RGB, pad, karta pamięci, gry, czasopisma, pudełko, 
stan b. dobry; • 420 zł lub zamienię na telefon komórkowy 
GSM, Siemens C35i. Węgliniec, tel. 075/778-02-54 prosić 
Wojtka

KONSOLA SONY PLAYSTATION + monitor kolorowy, 20 
CD, karta pamięci, Pal konwerter, • 830 zł. Wrocław, tel. 
0602/86-35-69

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 pady, 5 
gier, stan dobry, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/365-91 -69 

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, okablowa
nie, kabel RGB, Dual Shock, drugi dżojstik, 2 karty pamięci, 
15 gier, gazety, - 550 zł. Wrocław, tel. 0607/14-73-77 

KONSOLA SONY PLAYSTATION 7 gier, dual shock, stan 
b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona, pad, 
gry, karta pamięci, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/354-51-43 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 2 pady, Dual 
Shock, karta pamięci 1 MB, 5 oryg. gier, nie przerobiona, 
stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/365-91-62, 
0601/19-27-84

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, • 400 
zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 

KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, na gwarancji, peł
ny komplet, przestrojona na PAL, NTSC, - 530 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-89-54

KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pełne oka
blowanie, stan b. dobry, CD z grami, instrukcja, pudełko • od 
390 do 440 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 4 pady. oka- 
blowanfe, karta pamięci, 16 gier, I właściciel, stan idealny, • 
450 zł. Złotniki, tel. 077/464-83-05 

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabryczn ie  
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 
m ożliwość w ysyłk i. Ceny od 300 zł. Wrocław, tel 
0604/85-52-26 80012161

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapako
wana - 1.300 zł; konsola Sega Dreamcast • 480 
zł. Wrocław, tel. 0606/19-49-80 81013581

KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapakowana, 
Dual Shock, na gwarancji, • 1.100 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25 

KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, -1.550 zł. Lubin, 
tel. 0603/75-82-03
KUPIĘ CD-ROM x48 i x52 - 70 zł, x24 i x32 - 40 zł. Wrocław, 
tel. 0604/71-39-48

O  KUPIĘ CZĘŚCI KOMPUTEROWE: procesory, pa- 
m ięć , d y s k i tw a rd e  i in n e . W roc ław , te l. 
0608/27-16-32 02027931

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 Gear Head Garage, pełna wersja, ory
ginalną lub nie, może być wysyłką (pokryję koszty). Leszno 
tel. 0503/97-79-05 po godz. 14 
KUPIĘ GRĘ NA SONY PLAYSTATION „Resident Evil 2" 
demo dołączane do .Re:Director's Cut", wersję NTSC (USA 
Japonia). Wrocław, e-mail: castle@2com.pl 
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI 8 MB - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM z monitorem, do 1.000 
zł oraz części do PC, możliwość dojazdu do 100 km od Wro
cławia. Wrocław, tel. 071/351-54-40,071/327-47-60 
KUPIĘ KOMPUTER PC uszkodzony. Lubin, tel. 
0608/43-32-54

O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION • każdy 
model oraz P laysta tion II, także uszkodzone. 
Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80012151

III DURON 700 Mhz 111
Cena 2 072 zł

Rata 122 zł
III DURON 800 Mhz III
Cena 2 158 zł

Rata 127 zł

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mailem, dostawa, 
instalacja i szkolenie u klienta
T i i i r a i i i  i i i —  , i ■  i  i i m i i i  I ł U W H I i i l i i i n i n i f l i i r a

I I I  A T H L O N  1G H z I II

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł '

Cena 2 362 zł
i Rata 139 zł

Cena 2 444 zł
Rata 144 zł

P en tiu m  III 800  M hz

* f i ^ M u l t i S y s t e m  sc
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)78727 34 
fax (071) 781 0015; 
tel.kom. 0501 778 434

www.multisystem.do.pl 
info@multisystem.do.pl 

Czynne pn-pt 10-18
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST dojazd do klienta. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, każ
dy model - do 350 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-13-94, 
0603/29-87-99
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION może być z wy
posażeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25 

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II nową lub uży
waną, może być przerobiona. Oława, tel. 0606/40-71-37 

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION PS One, Dream- 
casta. Wrocław, tel .'071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model 5002 - 9002 
- do 280 zł, możliwy dojazd do klienta. Wrocław, 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 lub Sega, nową 
lub używaną, na gwarancji, stan idealny lub zamienię na te
lefon Nokia 3210, na gwarancji, + dopłat. Wrocław, tel. 
0501/83-63-28
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II dojazd do klien
ta. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ MONITORY monitory. HDD. FDD. obudowy, płyta 
główna z procesorem, kompletne, płacę 60 % wartości ryn
kowej. Wałbrzych, tel. 0604/67-62-92 
KUPIĘ NAPĘD FDD, pamięć ram 4 mb NEC, do notebooka 
Versa M/100 firmy NEC oraz twardy dysk; z kieszenią lub 
samą kieszeń. Brzeg Dolny, te l. 071/319-54-06, 
0600/32-03-57

KUPIĘ NOTEBOOKA LAPTOP około 600 Mhz, kolorowa 
aktywna matryca, DVD, powyżej 64 MB RAM, HDD 10 GB, 
modem, bateria Lklon, torba, ładowarka, instrukcja w j. pol
skim, nowy lub używany, w cenie do 5.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-87-79 (fax), 0608/10-07-62 
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83
KUPIĘ PAPIER DO DRUKARKI każda ilość, do 9 zł/pacz
ka. Wrocław, tel. 0501/09-89-58 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM z procesorem Pentium 
133, do 60 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/781-27-24, 
0503/79-71-29
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM III. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
KUPIĘ PROGRAMY NA PC WIN 95 PL, WIN 98 PL, Office 
97 PL, z licencjami. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44 
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98 PL. Word 97. Offi
ce, tylko oryginały z licencją. Wrocław, tel. 781-86-69 
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 TUSZE DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 
wszystkie rodzaje. Wrocław, tel. 781-86-69 
KUPIĘ WKŁADY DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 
każdą ilość. Wrocław, tel. 0503/81-00-16

pł.gł U10Q-ATX,Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA10Q,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 128Mb 133IKIHz DIMM.mysz.modem 
kartę dźwiękowągłośniki,pad,klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 348 zł

; W ofercie Notebook’! 
Compaq ceny już ' 

od TOOzł 
Oferta na stronie 

www. m ulti£ystem.cło.pl

ZESTAW PROMOCYJNY] 
;v tylko - 

Wtorek- Środa 
Informacja 
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DIM SD RAM BX 
128 Mb 133 MHz 

tylko 130 zł 
64 Mb 133 MHz 

tylko 70zf

KUPIĘ ZASILACZ DO NOTEBOOKA TOSHIBA 2000. Wro
cław, tel. 071/363-23-61,071/788-14-04 

MONITOR 14", kolorowy, - 80 zł. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
MONITOR 15’ , cyfrowy • 220 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/57-94-46
MONITOR 14*, kolorowy, do Amigi • 120 zł, Genlock, możli
wość obróbki obrazów tv • 300 zł, Amiga Vademecum, CD 
x5 + segregatory -100 zł. Legnica, tel. 0608/64-23-51 

MONITOR kolorowy, 14*, - 110 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-85
MONITOR 14" i 15" - 270 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/53-66-99 

MONITOR Samsung 750S, stan dobry, 17" • 450 zł, Philips, 
OSD, 15", stan b. dobry - 300 zł, Eizo, 15", OSD, stan b. 
dobry - 280 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR Highscreen, 17", OSD, stan b. dobry, cyfrowy - 
450 zł, IBM, 17", cyfrowy, stan dobry - 280 zł, Eizo, 16", 
cyfrowy, stan b. dobry - 260 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 

MONITOR Eizo, 21", stan dobry, cyfrowy kineskop. Sony - 
620 zł, Siemens, 17", stan b. dobry, cyfrowy - 300 zł, 15", 
cyfrowy - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 

MONITOR 21" cyfrowy, funkcje wyświetlane na ekranie, stan 
b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław tek 342-70-41 wewn. 300, 
0502/04-13-01 -
MONITOR mono SVGA, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/789-58-22, 
0607/11-43-85
MONITOR 20" gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/357-93-64
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 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zi 
oraz drugi 17" • 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
MONITOR, 1998 r. 17", cyfrowy, OSD, z głośnikami, mikró- 
foi), gwarancja 6 mies, • 540 zł. Wrocław, tel. 071/341-64-41 
po godz. 19
MONITOR AMIGA MI438S firmy Microwitec, kolorowy, ste
reo, wszystkie tryby graficzne Amigi, stan b. dobry, - 250 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 

MONITOR BELINEA 21", OSD, stan b. dobry, - 820 zł. Lu- 
bin, tel. 076/846-34-37,0609/37-00-81 
MONITOR BELINEA 15" OSD, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/355-75-89
MONITOR CTX17", kineskop Sony Trinitron, OSD, • 650 zi. 
Wrocław, tel. 071/345-54-96 prosić Michała 
MONITOR DAEWOO CMC-1427X, instr. obsługi, filtr Basf, 
okablowany, stan b. dobry, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-98-80
MONITOR DAEWOO 15*. • 360 zł. Wrocław, tel. 
071/341-49-68
MONITOR EIZO 15*, cyfrowy, stan b. dobry, - 270 zł. Wro
cław, tel. 071/784-48-74

MONITOR EIZO 17*. 1998 r. cyfrowy, OSD, plamka 0,26, 
maks. 1600 x 1200,1280 x 1024 x 75 Hz, stan b. dobry, - 
570 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 

MONITOR ESCOM17*, - 500 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 
w godz. 19-20.0608/27-86-58
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OFERTA SPECJALNA:
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O lT T  Dyski twarde: , 9 Ę  ^MONITOR LIKOM 17” 0.25 
U A . 1  HDD 20 GB ATA100 390,- MONITOR LIKOM 17” - 

li£ X M A R K , HDD 30 G B lM A 1 0 0 # l3 5 ,-  JI/lbŃITOR L lk d l/I1 5 ” 0SD

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 26.06.2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! ! GRATIS ! ! !

930,- DRUKARKA HP 640C 
800,- LEXMARK Z32 
540,- DIMM 64 (MB SDRAM 

RIVA TNT2 M64 32MB 190,- MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

350,-
399,-
95,-
140,-

S E IK O S H A  ZESTAWY OBJETE S Ą 24/36 MIESIĘCZNĄ ĆW ARAŃĆjĄ
© U i i l

oomput«r»

“L IO Ń ” p
' ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ATAIOO 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GBATA100 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 ;s 

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :2.503,- ^
OP004936

K U P  K O M P U T E R

■
M i

AMD’ DURON 750 MHZ 2 
PC CHIPS 8810 „i 

| | P  RAM 64 MB DIMM 
sHDD SEAGATE 10 GB ATA 100 

RIVA TNT2 128bit Share 
■ DŹWIĘK 32 BIT STEREO 

CD ROM 52X LG Karta siciowa 
FDD 1,44 MB, Modem 56 kbps 
* GŁOŚNICZKI AKTYWNE , 
OBUDOWA MIDITOWER ATX 

KLAWIATURA,MYSZ,PAD s f r
CENA: 1.520,-

“JAGUAR”
' AMD DURON-800 MHZ 

ECS KTWZA 266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD S p

CENA: 1.810,- m
m

“GEPAR D ”
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 K V90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

C E N A : 2 .4 8 0 ,-** '
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

A *
m

T  E L E F O N  K O M Ó R K O W Y B E O Z  I E T  W O J

MONITOR HIGHSCREEN 17*. OSD, cyfrowy, - 480 zł. Dzier
żoniów, tel. 0503/33-57-53
MONITOR HIGHSCREEN MS 1595P, OSD, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/793-56-52
MONITOR HIGHSCREEN 17*, 1998 r.. mało używany, stan
b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 339-21-06
MONITOR HIVISION 15", 1999 r. stan b. dobry, kolor, • 300
zł. Wiry, tel. 074/850-56-82,0609/50-79-14
MONITOR IYAMA VISION MASTER PRO 21", 1998 r. Dia- *
mondtron, płaski, b. dobry obraz, sterowany pilotem, stan b.
dobry, - 1.800 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-1§

O  MONITOR LG LCD (ciekłokrysta liczny), 15.1" ak
tywnego obszaru, roczny, stan idealny, • 1.700 
zł. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 02027921 

MONITOR MACOM AT 1782 17", cyfrowy, kineskop Sony 
Trinitron, 1999 r., rozdzielczość 1600x1200. odświeżanie 120 
Hz, plamka 0.25, OSD, menu na ekranie, pokrętło jog, duże 
możliowści regulacji parametrów, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, - 570 zł. Wrocław, tel. 0604/54-4 
MONITOR MAG 17", kolorowy, cyfrowy, - 490 zł. Wrocław, 
tel. 321-28-39
MONITOR MEDION 17", 2000 r. OSD, wysokie parametry, 
pamka 0,26, krótki kineskop, maks. 1600 x 1200, stan b. 
dobry, • 580 zł. Legnica, tel. 076/866-4 5-03 
MONITOR MEDION 19", 2000 r. cyfrowy, OSD, wysokie 
parametry, zredukowana długość kineskopu, 1600 x 1200 x 
75 Hz, - 950 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR NEC 15", cyfrowy, .1600 x 1200, - 260 zł. Wro
cław, tel. 071/793-56-52

MONITOR PEACOCK 15", cyfrowy, kolorowy, - 220 zł. Wro
cław, tel. 071/784-48-74
MONITOR PHILIPS czarno-biały - 70 zł. Lubin, tel. 
0605/35-94-28
MONITOR PHILIPS 17", cyfrowy, OSD, stan b. dobry, moż
liwość sprawdzenia, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/29-83-98 
MONITOR PROVIEW 15", cyfrowy, OSD, stan b. dobry, z 
1997 r. - 300 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
MONITOR SIEMENS 14", kolorowy, 800x600, -150 zł. Dzier
żoniów, tel. 0503/33-57-53
MONITOR SIEMENS MCM 1502 + dodatkowy filtr szklany 
Polaroid CP-90, używany, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-75,0603/46-75-48 wieczorem 
MONITOR TARGA 17", kolorowy, cyfrowy, - 500 zł. W ro -^ - 
cław, tel. 321-28-39

O  MONITORY używane, 14 ,1 5  i 17", duży wybór, 
g w a ra n c ja . L e g n ic a , 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, te l. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80013051

O  MONITORY KOLOROWE 9-21 ".S ku p  - sprzedaż, 
naprawy, gwarancje, faktury VAT. W rocław, ul. 
Trwała 1, w godz. 12-18, np. kolorowy, cyfrowy 
15" • 300 zł z podatkiem VAT, kolorowy, cyfrowy 
17" - 380 z ł z podatk iem  VAT. W rocław , te l. 
071/783-76-42,0601/70-54-03 81012811

NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870, mało używana, wyjście 
optyczne, instrukcja w j. polskim, stan idealny, - 990 zł. Wro
cław, tel. 071/787-27-49 i
NAGRYWARKA SAMSUNG Combo SM-304, zapis cd-rv<
(4x), zapis cd-r (4x), odczyt DVD (4x), cd-rom (24x), - 550 
zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
NAGRYWARKA SAMSUNG SM-304 COMBO CD-R x4. 
CD-RW x4, CD-ROM x24, DVD x4, nowa, - 570 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-49-50
NAGRYWARKA TEAC x4x24, SCSI, sterownik, mało uży
wana, - 320 zł. Wrocław, tel. 0606/27-60-95 
NOTEBOOK NEC VERSA M100 zasilacz, brak twardego 
dysku, kieszeni oraz stacji dysków (kieszeń jest), 8 mb ram, 
kolorowy wyświetlacz, karta dźwiękowa, trackbalf, czarny, 
słaby akumulator, - 400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-06. -  
0600/32-03-57 * -
NOTEBOOK 386DX FDD 1.44 MB, HDD 200 MB. 4 MB RAM. 
zasilacz, torba, stan b. dobry, - .370 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-44
NOTEBOOK 386DX IBM HDD 80 MB. 8 MB RAM, czar
no-biała matryca, zasilacz, - 330 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/11-28-22
NOTEBOOK 386DX ZENITH HDD 100 MB, 8 MB RAM, czar
no-biała matryca, zasilacz, Windows, Word 6, - 380 zł. Wał
brzych, tel. 0605/11-28-22
NOTEBOOK 486 OPTIMUS z procesorem Intel, kolorowa 
matryca, zasilacz, FDD, 4 MB RAM - 720 zł, drukarka Hew
lett-Packard 695C, nowy model - 290 zł, drukarka HP 850C 
• 350 zł, monitor Compaq 17", OSD, wysokie parametry, 
używany przez rok - 610 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
NOTEBOOK 486DX/40 Compaą Contura 400, hdd 260 mb,
8 mb ram, fdd 1.44 mb, 2xpcmcia, ekran czarno-biały, Win
dows 95, Word, Dos, klawisz szybkiego wyłączenia, zasi
lacz, bateria, stan idealny • 820 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
NOTEBOOK 486DX2/50 HDD 800 MB. 20 MB RAM. matry
ca 11" TFT, FDD 1.44 MB, podczerwień, karta muzyczna, 
PCMCIA, CD-ROM, bateria, zasilacz, na gwarancji, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, gło- ^
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śniki. podczerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka prze
nośna Canon, Windows 95' z certyfikatem, -1.490 zł możli- 
wy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 

*  NOTEBOOK PENTIUM 133 IBM TP-560 płaski, 24 MB RAM, 
12" TFT. FDD, Infra Red, HDD 2.1 GB, klawiatura angiel
ska, - 1.525 zł z fakturą VAT. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
po godz.12

NOTEBOOK PENTIUM 133 NEC PC-6550 32 MB RAM, 
HDD 1.08 MB. matryca DSTN 11“, CD-ROM x20, klawiatura 
angielska, - 1.625 z l z faktu rą  VAT. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12

NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX SIEMENS 40 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, matryca 12.1“ TFT, FDD. CD-ROM. bateria 
LMon, PCMCIA, na gwarancji, stan idealny, • 2.290 zł. Wro
cław, tel. 071/341-64-41 po godz. 19 

NOTEBOOK PENTIUM II 233 TOSHIBA SATELITE RAM 
96MB. HDD 4GB, CD x24. matryca 12“ TFT, FDD, fax-mo- 
dem 56k. JR. VSB. 2x PCMCIA, bateria Li-jon, karta grafiki 
4MB, karta muzyczna *  głośniki, zasilacz. Win ME + progra
my. mało używany, stan idealny, -  2.900 zł. Wrodaw, teł 
071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II 266 ARISTO RAM 64MB, HDD 
4.5GB, CD x24, matryca 14.1" TFT, FDD 1.44MB, fax-mo- 
dem V90, JR. 2 x VSB, 2 x PCIMCIA, bateria Li-jon z mierni
kiem, karta grafiki 4MB, głośniki, touch pad, wyjście TV. mi
krofon, zasilacz. Win ME + programy, z 2000r., mało używa
ny. - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 

NOTEBOOK PENTIUM I I 333 COMPAO ARMADA 3500 32 
MB RAM, HDD 4GB. FDD. CD-ROM x24, matryca aktywna 
13,3", modem 33,6, karta grafiki 2MB. karta muzyczna, wbu
dowane g łośn ik i, torba, - 3.600 zl. Wałbrzych, tel. 
0503/76-36-42

NOTEBOOK PENTIUM II 333 TOSHIBA SATELITE 
4060xCDT, RAM 64MB, HDD 4.1GB, CD x24, matryca 14.1“ 
TFT, FDD 1.44MB, fax-modem V90, JR, mikrofon, VSB, 
bateria Li-jon, karta grafiki 4MB, głośniki, 4-mies., Win ME, 
stan idealny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83

NOTEBOOK PENTIUM I I 366 DEL LATITUDE RAM 64MB, 
HDD 4.5GB, CD x24, matryca 13.3" TFT. FDD. JR.VSB.2x 
PCIMCIA, bateria Li-jon, karta grafiki 2.5MB, touch pad, mi
krofon, Win ME programy, mato używany, stan idealny, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43.0501/28-38-83 

£  O  NOTEBOOK PENTIUM II 400 CELERON 64 MB 
RAM, HDD 4.8 GB, LCD 12,1" TFT, CD-ROM x?4, 
iRDA, m u ltim e d ia , • 3 .100 z ł. W roc ław , te l. 
0601/71-04-89 02027611

NOTEBOOK PENTIUM I I400 CELERON RAM 64 MB. TFT 
14,1", HDD 6 GB, modem 56K, CD-ROM x24, karta grafiki 4 
MB, łącze na podczerwień, USB, mikrofon + głośniki stereo, 
torba, zasilacz. Win 98. klawiatura - wersja niemiecka, stan 
idealny, - 6.300 zt. Wrocław, tel. 071/342-63-52 

NOTEBOOK PENTIUM I I 400 CELERON TOSHIBA SATE
LITE 4090 XCDT, 64 mb ram. 4 gb hdd, monitor 14.1" TFT, 
modem 56.6 v.90, gwarancja 18 mies, - 3.990 zł. Wrocław, 
tel. 0600/81-06-13

NOTEBOOK PENTIUM II 400 COMPAO V 300 CELERON 
64 MB RAM, matryca TFT 12.1", HDD 4.3 GB, FDD 1.44 
MB, CD-ROM, akumulator, karta muzyczna, wbudowane gło
śniki, torba, mało używany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
348-24-50.0606/22-69-94

NOTEBOOK PENTIUM I I475 AMD K-6/2, NatCorflp. 63 MB 
RAM, . HDD 6 GB, cd-rom, USB, karta grafiki, karta mu
zyczna, matryca 12.1" TFT, fabrycznie nowy, - 4.100 zł. Wro
cław. tel. 362-82-41

NOTEBOOK PENTIUM II 500 ARISTON 8260 CELERON 
500. matryca 12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM. CD. faxmo- 
dem, na gw arancji,' - 5.500 żł. Wrocław, le i. 
0601/75-67-63,0601/87-44-46 

NOTEBOOK PENTIUM II 550 TOSHIBA SATELLITE 
PR04200 Intel Celeron 550 MHz, 5,6 GB HDD, 64 RAM, 
FDD, DVD-ROM, modem V.90, stan idealny, torba, -  4.400 
zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-94 

NOTEBOOK PENTIUM III 500 Den Inspirion 7500,128 mb 
ram, 12 gb hdd, modem. ,tv out“ , cd-rom, FDD, ekran 15.1" 
TFT 1280x1024, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0604/86-85-21 

NOTEBOOK PENTIUM III 600 Fujitsu Siemens JE'. HDD
11.5 GB. 128 MB RAM. 14.1" TFT. CD. USB. podczerwień. 

A bsiodem , sieć, stan idealny, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-55-63
NOTEBOOK PENTIUM III 600 SIEMENS-FUJITSU 64 MB 
RAM, .HDD 6.1 GB, DVD, aktywna matryca 14", - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/35-54-14
NOTEBOOK PENTIUM III 600 TOSHIBA TECRA 8100 128 
RAM, HDD 6.1 GB. CD ROM. aktywna matryca 14". torba, 
kpi, - 8.000 zł. Wrocław, teł. 0504/92-02-43 
NOTEBOOK PENTIUM III 700 PRESARIO 1200 matryca 
14". HDD 14 GB, 128 MB RAM. wszystkie inne dodatki, 
DVD-ROM. nowy, 6  sztuk. - 8.500 z ł. Lubin, tel.

- 0601/59-78-28
NOTEBOOK PENTIUM III 700 COMPAO ARMADA E 500 
matryca 14.1" TFT. HDD 12 GB. 64 MB RAM, DVD-ROM. 
nagrywarka wewn., FDD 1.44 MB, fax-modem 56 k, karta 
sieciowa, bateria Li-lon, zasilacz, torba, - 6.900 zł. Wrocław, 
tel. 0503/58-69-86

O  NOTEBOOKI: Pentium III Compaq Armada, M700 
600 Mhz, 64 MB RAM, HDD 6 GB, 14.1 TFT, mo
dem, karta sieciowa, CD-ROM x24, USB, IRDA, 
TV O ut • 4.600 zł; Dell Latitude CPX, P III 500 Mhz, 
128 MB RAM, HDD 6 GB, 14.1 TFT, CD-ROM, FDD, 
modem, PCMCIA, USB, TV Out, to rba  nowy -
5.300 zł. Świdnica, te l. 0605/55-78-78 01033551 

NOTES ELEKTRONICZNY SHARP OZ-730 pamięć 1.5 MB, 
wydatki, spotkania, noets, kalkulator i wiele innych funkcji, 
współpracuje z komputerem PC, kabel w komplecie, nowy, - 
370 zł. Wrocław, tel. 0501/43-43-30 
OBUDOWA ATX nowa, z zasilaczem, -120 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-34-29

OBUDOWA ATX cena 145 zł. Wrodaw, tel. 071/349-47-58. 
0502/99-81-30

OBUDOWA MIDI TOWER AT 200 W. -  45 zł. Wrocław, tel. 
m  0606/27-60-95

OBUDOWA MINI TOWER AT, -  50 zł. Świebodzice, tel.
074/854-43-58,0600/21-66-75

OBUDOWA MINI TOWER AT - 35 z ł. Wrocław, tel.
071/347-89-06
OBUDOWY AT 13 s z l. najchętniej wszystkie - 25 zł/szt.
Wrodaw. tel. 348-24-50.0606/22-69-94
PAMIĘĆ RAM 16 MB (4x4) 30 PIN, zamienię na pamięć 16
MB (2x8 lub 4x4) 72 PIN. Krotoszyn, tel. 062/722-61-59,
0501/55-78-77
PAMIĘĆ RAM 64 MB RAM PC 100 - 65 zł/szt., dysk twardy 
WD 6.4 GB Caviar - 250 zł, procesor Pentium III 450, slot 1
- 450 zł. Wrodaw. tel. 071/345-53-91
PAMIĘĆ RAM 128 MB. PC-133. - 120 zł. Wrodaw. tel. 
0503/91-65-81
PAMIĘĆ RAM DIMM. 128 MB. PC-133 - 100 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/25-67-87
PAMIĘĆ RAM PS/2.32 MB -100 zł, 16 MB - 50 zł. Wrodaw.
tel. 071/349-47-58,0502/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX,
- 220 zł. Wrodaw, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 486DX4/100 z procesorem, pamięć ram,
- 40 zł. Wrodaw. tel. 071/787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7 ALI pod procesor do

f 500 MHz AMD K6 2. z kartą muzyczną, wyjście AGP, -160 
zł. Wrodaw, tel. 0501/17-46-97

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem Pentium 120,: 
radiator, 24 mb ram, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/62-49-15 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ABIT BH6 ATX , AGP. 5 x PCI, 
2 x ISA, -190 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40,071/327-47-60 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM chipset Intel TX + procesor In
tel 223 MMX, -100 zł. Wrocław, tel. 0502/29-83-98 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM BIOSTAR M6VBE Slot-1, Via 
133 MHz, karta muzyczna, obsługuje wszystkie procesory 
Intel, -120 zł. Wrodaw. tel. 071/341-46-97 po godz. 12 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II AT 133 VIA, agp, pci x4, isa 
x2. procesor Celeron 433, obudowa AT midi, - 450 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-85 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT dwuprocesorowa. 
2xsocket 370, ATX, bx, .soft menu II* (ustawienia procesora 
w biosie). -  280 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II i 810 (SLOT 1 + SOCKET) 
370, zintegrowana grafika, dźwięk 3D, modem 56K + LAN 
10/100, idealna do biura, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BFG ATX, BX, dwupro
cesorowa. 2xSoket 370 (Celeron), soft menu II, DMA 66, • 
280 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II M6VCF ATX. socket FCP-
GA, Via 694, AGP x4, DMA-66, karta muzyczną, -160  zł. 
Wrodaw, tel. 071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II ABIT BH6, procesor Celeron 
533, soft menu, FSB 150, mnożnik x12, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-10-52

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Slot 1, ATX, AGP, 4 x PCI. 2 
x ISA, 3 x DIMM, Intel LX + dysk 250 MB SCSI gratis, cena 
80 zł. Wrodaw, tel. 071/357-07-05. ,

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIZ procesorem 233 MHz (peł
ny), - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III M7VKA socket-A, pod 
Durona/Athlona, z kartą muzyczną, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III Intel BX, karta grafiki Riva 
TNT 16 MB + karta muzyczna Sound Blaster 64V - 270 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-47-58,0502/99-81-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III Intel BX. karta grafiki Riva 
128 ZX 8 MB, karta muzyczna Sound Blaster 64V, procesor 
Celeron 300, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58, 
0502/99-81-30
PŁYTY CD-R 650 MB. 100 sztuk. -138 zł. Siechnice, tel.
0603/62-24-76,071/311-44-39

PŁYTY CD-R PRINCO 650 MB -16 zł/10 szt.; Platinum 650
MB, slim - 20 zł/10 szt.; Platinum 700 MB, slim - 21 zł/10
szt., w pudełkach lub bez, w kopertach. Wrocław, tel.
0503/94-96-53

PŁYTY CD-R Platinum 650 Spindel, 650 pudełko Slim, 700 
Slim - od 1,40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-20-58, 
0600/81-18-98

PROCESOR AMD 90 - 45 zł; Intel Celeron 366 MHz + „przej- 
ściówka* na Slot 1, wentylator, - 220 zł. Siechnice, tel. 
0603/62-24-76,071/311-44-39 

PROCESOR AMD K5 90. • 40 zl. Wrodaw. tel. 341-50-24 
lub 0502/82-74-46

PROCESOR AMD K6 300 płyta Shuttle, HDD Seagate 4.3
GB. 32 MB RAM. Viper V330. AGP /RIVA 128/. sound bla
ster AWE 64. FDD 1,44 MB. obudowa Midi Tower, mysz +- 
klawiatura, dokumentacja * sterowniki CD, monitor Daewo- 
oo 15“ - cyfrowy, - 1.550 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-16-32 

PROCESOR AMD K6 400. • 165 zł. Wrocław, tel. 
071/351-54-40.071/327-47-60

PROCESOR AMD K6-2 500 nowy, na gwarancji, • 220 zł. 
Wrodaw. tel. 071/337-02-50,0607/23-8041 

PROCESOR CELERON 400 oraz Celeron II 433 MHz, z 
wentylatorem. -130 zł /szt.. Wrocław, tel. 0606/62-49-15 
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1. 
wentylator - 215 zł, może być z płytą ABIT BH-6, 1xlSA, 
4xPCI, 1xAGP, stan idealny, całość - 450 ?ł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
PROCESOR CELERON 333, - 170 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/76-67-64

PROCESOR CELERON 366 64 mb ram, hdd 10 gb, akcele
rator VOODOO, 4 mb. Leszno, tel. 065/549-60-46 
PROCESOR CELERON 566 FCPGA. socket 370, na gwa
rancji. -  220 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
PROCESOR CELERON 633 BOX nowy. FCPGA, - 290 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/93-06-64
PROCESOR CELERON 700 230 zł. Wrocław, tel. 
0501/25-67-87
PROCESOR PENTIUM 133 + radiator, płyta główna, 64 MB 
RAM (4x16 MB EDO) - 200 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-43-58.0600/21-66-75 .
PROCESOR PENTIUM 133 z wiatrakiem - 60 zł. Wrodaw. 
tel. 071/357-07-05
PROCESOR PENTIUM 166 MMX Intel - 80 zł. Wrocław, tel. 
0606/27-60-95

PROCESOR PENTIUM 90 25 zł, Pentium 75 -1 5  zł. Wro
cław, tel. 071/787-35-19,0603/48-51-93 

PROCESOR PENTIUM III 733 nowy, na gwarancji, pełny. 
Wrodaw. tel. 071/353-20-58.0600/81-18-98 
PROCESOR PENTIUM III 866, - 680 zl. Wrodaw,.tel. 
0501/25-67-87

PROGRAM NA PC FAKTURA VAT 2001 - profesjonalny
system fakturowania dla małych i średnich firm ' - 900 zł.
Ząbkowice ŚL. tel. 0607/34-95-24
SKANER, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/72-80-38

SKANER SCSLA3. -100 zł: Wrodaw. tel. 071/789-58-22.
0607/11-43-85
SKANER HAWLETT PACKARD Scan Jet 5200C, mało uży
wany, stan idealny, wyjście USB, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13 .
SKANER HEWLETT-PACKARD HP 3200 C b. mało używa
ny, stan b. dobry, na gwarancji, • 240 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-03-23 _
SKANER PRIMAX COLORADO 9600, uszkodzona elektro
nika, - 50 zł. Oleśnica, tel. 071/393-33-45 
STACJA DYSKÓW do Amigi 500 • 20 zł, - 20 zł. Wrodaw, 
tel. 071/355-75-89
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR koloro
wy, - 40 zł lub zamienię na tusz do drukarki Canon BJC-600. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 710C/850C, 
oryginalny, nie otwierany, duży (30 ml), -100 zł. Jawor, tel. 
0603/20-08-92

O  TUSZE DO DRUKAREK HP oryg ina lne: seria 516 
-  29A, 49A, 41 A, 45A oraz seria C66: 25A, 14D. 
Tylko hurtow o, cena 50 z ł., te l. 0609/27-62-83 
02026231

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. Wrodaw, tel. 071/345-82-76 ~- 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM, HDD 2.5 GB, CD-ROM x24, akcelerator graficzny 
3D. karta muzyczna, oprogramowanie Windows 98, mysz, 
klawiatura, ha Fiata 126p, Poloneza, po 88 r., do remontu, z 
dopłatą. Wrodaw, tel. 355-24-27.0605/14-41-11 

ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II CELERON -1.100 
z ł , zamienię na Fiata 126p, stan b. dobry lub lub telefon* 
GSM + dopłata. Wrodaw, tel, 0604/71 -39.-48 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM III z monitorem, na

samochód osobowy Opel. Żary, tel. 068/375-95-86 po 
godz. 18̂

ZASILACZ 200 W, • 35 zł. Wrocław, tel. 0606/27-60-95 

ZASILACZ ATX 235 W - 50 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
ZASILACZ UPS ever 300 nowy, gwarancja, - 350 zł. Ra
dwanice, tel. 0501/46-47-75
ZASILACZ UPS 520 stan b. dobry, -130  zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48

ROWERY
AKCESORIA ROWEROWE: kierownica Ritchey Riler PRO 
- 80 zł, hamulce XTR • 100 zł, Avid 2.0 - 70 zł, klamki LX • 70 
zł, korba STX RC - 80 zł, manetki STX RC - 70 zł, przerzut- 
ka tylna LX 96 - 50 zł, pedały VP-550 - 20 zł, boostery -15 
zł, siodełko - 20 zł. Wrocław, tel. 0609/28-51-73 
AMORTYZATOR HEAD SHOCK FATTY SL rowerowy, z blo
kadą, kolor żółty + stery i mostek Coda, - 750 zł. Legnica, 
tel. 076/72240-99
AMORTYZATOR MANITOU SX-R 2001 r„  fabrycznie nowy, 
skok 80 mm, amortyzacja: MCU i sprężyna, tłumienie: kar- 
trydż Olejowy, Nurniki TPC, 2 regulacje, elementy magnezo
we, lekki, - 980 zł oraz drugi, MANITOU FSTI skok 80 mm, 
amortyzacja: MCU i sprężyna tytanowa, tłumienie: kartrydż 
olejowy, śruby tytanowe, 2 regulacje, lekki, używany, stan 
idealny, - 650 Zł. Wrocław, tel. 0600/20-99-06 

AMORTYZATOR MANITOU SPIDER, 1999 r. czarny, skok 
75 mm, stan b. dobry, serwisowany, lekki, • 300 zł. Jelenia 
Góra, tei. 075/755-28-80

HAMULCE MAGURA TOMAC HS 33 hydrauliczne, komplet, 
nowy, w pudełku • 660 zł. Wrocław, tel. 0603/09-98-77 

KUPIĘ ROWER GÓRSKI 26-28“, w idealnym stanie, w ce
nie do 400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-13-59,0604/9545-25 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI dla dużej dziewczynki, w dobrym 
stanie, oferty do 100 km od Zielonej Góry. Nowa Sól, tel. 
068/355-06-06
KUPIĘ ROWER GÓRSKI na kołach 26*. stan b. dobry - do 
150 zł. Ścinawa, tel. 076/843-73-87 wieczorem, 
0607/11-54-00
KUPIĘ ROWER GÓRSKI lub trekingowy, osprzęt minimum 
Altus, tanio. Wrocław, tel. 071/789-39-29 po 20 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI średniej klasy, do 500 zł, Wrocław, 
tel. 071/373-59-98.0605/53-02-52 

KUPIĘ ROWER SKŁADAK w dobrym stanie, np. Wigry, 
Jubilat itp. Wrocław, tel. 071/352-90-99 

O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sp o rto w e , 
dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, te l. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

PRZERZUTKA TYLNA ALM O. 7 przełożeń Shimano, mało 
używana, do roweru górskiego - 50 zi i przerzutka tylna Ali- 
vio, mało używana - 70 zł. Nowa Ruro, teł. 074/872-83-21, 
0600/14-04-62

RAMA COLUMBUS szosowa, perłowoczama oraz rama Trek 
Y 33 OCZV, karbonowa.., tel. 0600/39-78-93 
RAMA MTB aluminium, prod. niemieckiej firmy Focus, roz
miar 18“, stan b. dobry oraz siodło, sztyca, przerzutka przed
nia. całość -190 zł. Wrocław, tel. 0600/80-64-76 
ROWER stan bardzo dobry, - 100 zł. Nowa Ruda, tel. 
0608/40-75-77

ROWER, koła 24", stan dobry, -140 zł. Wrodaw. ul. Wiśnio
wa 14/4

ROWER 3 i 5 przełożeń, damski i męski, turystyczne, ba
gażnik, błotniki, oświetlenie • 190 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/793-53-14,0609/28-28-26 

ROWER damski i męski, turystyczne, niemieckie, koła 28". 
osprzęt Shimano, błotniki, bagażnik, stan b. dobry, -190 zł 
/szt.. Wrocław, tel. 071/364-10-24 .

ROWER 2 szL, damski, męski, koła 28", 5 + 3  przełożeń 
Shimano, bagażnik, oświetlenie, prod. niemieckiej -190 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 

ROWER CONSUL, osprzęt Shimano, bagażnik, zadbany, • 
250 zł lub zamienię na telefon komórkowy, z kartą POP. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
ROWER KTM ULTRAYS RST, osprzęt Shimano Altus, Aera, 
rama Cr-Mo, Dia Compe (nowy), • 1.100 zł. Legnica, tel. 
0608/85-69-23
ROWER BMX stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla 
chłopca lub dziewczynki, zadbany - 95 f  155 zł. Wrodaw, tel. 
0501/8447-08

ROWER GÓRSKI nowy, nie używany, 2 amortyzatory, 21 
przełożeń - 520 zł. Dzierżoniów, tel. 074/858-52-49, 
0605/13-66-09

ROWER GÓRSKI męski, koła 26", gruba rama - 220 zł, mło
dzieżowy, koła 24“, bagażnik, błotniki, stopka -160 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/94-10-87

ROWER GÓRSKI 26“ męski, gruba rama, bagażnik, błotni
ki, osprzęt Shimano • 250 zł, górski damski, 26", błotniki, 
światła, bagażnik, osprzęt Shimano r  230 zł. Pągów, gm. 
Namysłów, tel. 077/419-56-85 

ROWER GÓRSKI granatowy, rama Cr-Mo 18“, nowe opony 
Schauble, hamulce tarczowe z przodu i z tylu, obręcze stoż
kowe Rigida. osprzęt Sasch, - 1.000 zł. Szczodre, tel. 
071/399-85-20

ROWER GÓRSKI koła 26", 18 biegów/ amortyzatory przed
nie i tylne, b. mało używany, gwarancja do 05.2002 r, - 520 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-64-08 po godz. 20 

ROWER GÓRSKI gruba rama, męski, koła 26“, - 290 zł. 
Wrodaw, tel. 071/352-6041

ROWER GÓRSKI męski, 2 amortyzatory, - 390 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-6041

ROWER GÓRSKI męski, gruba rama, koła 26", osprzęt ShU 
mano, lampa przednia, kolor zielony, - 200 zł. Wrodaw, tel. 
071/781-94-91

ROWER GÓRSKI aluminiowa rama, Deore XT + STX RC, 8 
przerzutek, amortyzator RST 381 EL, V-brek Pro-max,> kie
rownica Downhill, stożkowe, aluminiowe felgi, osie Parała- 
xy, grube opony, -1.300 zł. Żary, tel. 0502/42-98-20 

ROWER GÓRSKI BATAVUS B1 osprzęt LX, rama Cr-Mo, 
hamulce V-brąke, obręcze stożkowe X-Plorer, wyszywane 
siodełko Gipiemme, - 1.900 zł. Nysa, tel. 0609/4046-09 
ROWER GÓRSKI CANNONDALE amortyzator Roękshox 
Judy DH, osprzęt Shimano XTR-XT 2000, stan idealny. Lu
bin, tel. 0601/18-57-00
ROWER GÓRSKI CROSS nowy, 18-biegowy, koła 26", ha
mulce V-Break, • 250 zł. Wrocław, tel. 0601/72-79-95 po 
godz. 20

ROWER GÓRSKI GARY FISCHER AOUILA, nie używany, 
amortyzator RST 381 EL, koła ZAC 19“, czarne, stery Tiga 
Alchemy. osprzęt Ritchey. napęd XT i STX RC, V-Break 
Shimano, • 950 zł. Lubawka, tel. 075/741-13-45, 
075/741-19-89

ROWER GÓRSKI GIANT osprzęt IX , rama aluminiowa 
.6061“, amortyzator RC Jet z przodu, siodełko San Marco, 
licznik, zadbany, przebieg 4000 km, - 1.750 zł. Głogów, tel. 
0503/12-54-97

ROWER GÓRSKI GIANT ATX 860 osprzęt Deore XT, ha- 
mulce tarczowe (przednie i tylne), rama Cr-Mo, amortyzato
ry SR Magnezium, cena sklepowa 4.20Ó zł, • 2.600 zt. Nysa, 
tel. 0609/4046-09

ROWER GÓRSKI GT RICOCHET aluminiowa rama, osprzęt 
Deore LX 2000, amortyzator Rock Shock, V-brek Avid, wspor

nik Kore, kierownica Downhil, siodełko i opony WTB, -1.500 
zł. Żary, tel. 0502/42-98-20

ROWER GÓRSKI HAEVY TOOLS rama Cr-Mo 16“, nowe 
kda, stożki, V-breake - 750 zł, rower kolarski Alegro, rama 
58 cm Columbus -1.050 z l Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po 
godz. 15

ROWER GÓRSKI JOKO, koła 26”, osprzęt Shimano, po 
remoncie, 18 biegów, przerzutki w manetkach, hamulce Shi
mano V-Break, licznik, przednia lampa, sportowe wentyle, 
stan b. dobry, - 290 zł. Wrodaw, tel. 071/362-20-94 
ROWER GÓRSKI KELLYS PUMA K 4000. przerzutki Shi
mano Ascera, kupiony w sklepie, kompletna dokumentacja, 
cena w sklepie 1.300 zł • 990 zł. Jaworzyna ś l., tel. 
0607/86-03-21

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. Wrodaw, tel. 071/351-60-52 

ROWER GÓRSKI MAGIC TRAVEL 2 amortyzatory, obudo
wany, 18 przełożeń, stan b. dobry, • 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/352-15-10,0503/63-89-87 

ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 18 przerzutek, - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06 

ROWER GÓRSKI MONGOOSE, 2000 r., damski, aluminio
wa rama, amortyzatory, wygodna pozycja w czasie jazdy, - 
900 zł. Wrodaw, tel. 071/363-50*09 

ROWER GÓRSKI NAKAMURA osprzęt XT, mostek Kore. 
aluminiowa rama, 2 kpk opon, stan b. dobry, • 2.600 zł., tel. 
0603/23-04-86

ROWER GÓRSKI NISHIKI ROSE rama aluminiowa 18'. 
osprzęt Deore LX’ 2000 + Deore XT, 27 przełożeń, Rosk 
Shox Judy XC, stan b. dobry • 1.690 zł, Wheeker, rama alu
minium, STX, lekki - 790 zł, rower treningowy Villigęr, rama 
aluminium, Deore LX' 2001 + STXRC, 27 przełożeń -1.390 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 

ROWER GÓRSKI NOVARA srebrny, wzmacniana kierowni
ca, osprzęt STX RC, amortyzator, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-83-98
ROWER GÓRSKI OSCAR, koła 24". stan dobry, -150  zł. 
Wrocław, ul. Wiśniowa 14/4
ROWER GÓRSKI SCOTT EXPRESSION, 1998 r. kolor zie
lony metalic, rama Cr-Mo 19", przerzutki Shimano LX, ha
mulce 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. V-breake, 
lekki, stan idealny - 840 zł, rower górski Alex, rama Cr-Mo, 
STX RC + Deore LX, lekki, stan b. dobry - 990 zł, rower 
górski Energy, rama aluminiowa, Deore LX. hamulce hydrau
liczne Magura, amortyzator Akela, lekki - 990 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER KOLARSKI koła 28", osprzęt Shimano/Modolo, 10 
przełożeń - 200 zł, rowery turystyczne .Zenith Special’  - 2 
szt., 5 przełożeń, koła 24“ -100 zł/szt., rower BMX, koła 20"
- 60 zł. stan rowerów b. dobry. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51. 
0604/07-13-64

ROWER KOLARSKI HURAGAN oryginalny - 240 zł, Wigry 
z przerzutką, koła terenowe - 200 zł, Wigry zwykły • 160 zł. 
Wrodaw, tel. 071/322-68-21
ROWER KOLARSKI MISTRAL, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
071/34840-01

ROWER TREKINGOWY prędkościomierz, zegar, zegar ob
ciążenia nacisku, stan idealny, • 130 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-59-17,0604/83-64-56 

ROWER TREKINGOWY KETTLER komputer, stan idealny,
- 350 zł oraz inne. Głogów, tel. 076/834-46-34

ROWER TREKINGOWY PEGASUS 18 przełożeń Shimano 
Altus, błotniki, bagażnik, oświetlenie, stan b. dobry, - 260 zł. 
Wrodaw, tel. 071/364-19-24

ROWEREK DZIECIĘCY z bocznymi kółkami, 14  lat, kolo
rowy. stan dobry, - 60 zł. Wołów. tel. 071/389-60-16 
ROWEREK DZIECIĘCY GÓRSKI na 4 - 6 lat, stan b. dobry,
-150 zł. Wrodaw. tel. 071/355-78-53.0607/33-17-57 . ' 
ROWEREK DZIECIĘCY KETTLER 3-kołowy, stan b. dobry,
• 50 zł. Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 
071/318-57-38

ROWEREK DZIECIĘCY KUBUŚ zadbany, kolor bordowy, 2 
boczne kółka, dla dziecka w wieku 2-5 lat, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0606/16-7649,071/328-29-88, po 20 
ROWEREK DZIECIĘCY REKSIO koła 16", bagażnik, mało 
używany, -165 żł. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7 -9 ,! 
18-23

ROWERY damskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce, uży
wane, ceny od 50 zł. Sulechów, tel. 0608/75-34-71 

SAKWA ROWEROWA 3-komorowa, b. duża pojemność, - 
220 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 

SILNICZKI ROWEROWE nowe - 850 zł/sżt. Opole, tel. 
0603/87-3241

SILNIK ROWEROWY nowy - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-93-92 ’

ZAMIENIĘ RAMĘ COLUMBUS szosową, perłowoczarną 
oraz ramęTrek Y 33 OCZV, karbonową- na koła Spin, Spen- 
gle lub Spinergy, karbonowe albo na osprzęt, także inne pro
pozycje. .. tel. 0600/39-78-93

N IE R U C H O M O Ś C I, 
G A R A ŻE , K IO S K I

•  ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we, spółdzielczo-lokatorskie. Wrocław, tel. 
071/342-86-02 99000001

•  ABC. POMAGAMY' REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI 
MIESZKANIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie 
mieszkania). Wrocław, tel. 071/342-86-02 09000001

ADAPTACJA STRYCHU własnościowa, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, działka 200 m2, do remontu, - 35.000 żł. Miło- 
szyce, gm. Jelcz-Laskowice,.tel. 0609/53-13-81 

ADAPTACJA STRYCHU 3 pokoje, pow. 50 m2, Psie Budy, 
okolica Rynku, - 260.000 zł lub do. wynajęcia. Wrocław, tel. 
071/342-31-50-lub, 0501/4340-21 

O  ATRAKCYJNA DZIAŁKA pow. 980 m2, energia el., 
woda, na powstającym osiedlu dom ów jednoro
dzinnych, w  pobliżu las, piękna okolica, -15.000 
z ł. C h w a ło w ice  k. J e lc z a -L a s k o w ic , te l. 
071/343-27-04 80014041

BAR typu pub, w stylu XIX wieku, zrobione ściany, mała sce
na i bar w drewnie, w Głogowie (Stare Miasto), pow. 100 mw 
+ biuro 25 m2, pilne, - 75.000 zł. Głogów, tel. 076/834-33-23, 
0609/2744-71
BAR w Szklarskiej Porębie, murowany, wyposażony, 300 m 
od głównego wyciągu, przy orczyku, - 35.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/41-72-73
BAR mała gastronomia, pow. 30 m2, na osiedlu w Nysie, -
28.000 zł. Nysa. tel. 0600/6641-73

BAR z bogatym wyposażeniem i lokalizacją, preferowana 
działalność ̂ smażalnia ryb lub gyroś- kebab - od 25.000 zl 
oraz kwiaciarnia 50.000 zł. Wrocław, tel. 788-20-31, 
0606/55-50-80
BAR GASTRONOMICZNY kurczaki z rożna, hot-dogi, ham
burgery, funkcjonujący, ul. Sucha przy Dworcu Głównym, -
36.000 zł. Wrocław, tel. 0602/69-74-84

BAR PIWNY w centrum Wrocławia, 150 m2, - 300.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/77-6247

BAZA WARSZTATOWO • TRANSPORTOWA (stacja paliw.

waga do 30 ton, zabudowania, plac 70 arów), - 180.000 zł. 
Pietrzyków, gm. Dobromierz, tel. 074/858-61-22 po godz. 20

#  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. 10-18 99000001

•  BIURO NIERUCHOMOŚCI .MARZENIE" przyjmie bez
płatnie zgłoszenia mieszkań 3-, 2-pokojowych, kawale
rek, pokoi 2- i 1-osobowych, do wynajęcia, na terenie 
Wrocławia i obrzeżach, przyjmujemy zgłoszenia sprze
daży mieszkań, pomieszczeń biurowych, garaży, ma
gazynów, warsztatów, gruntów domów poniemieckich 
lub całych gospodarstw rolnych, zgłosz. w godz. 10-19, 
BN .MARZENIE", Wrocław, tel. 071/345-27-39, 
071/345-22-78 99000001

BUDYNEK magazyn, pow. 100 m2, możliwość adaptacji na 
mieszkanie, działka 400 m2, uzbrojona, bez pośredników, -
60.000 zł. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 0601/52-67-68 
BUDYNEK po byłej szkole, we wsi Gliński cały parter, 1,5 
km od granicy, nadający się na wszelką działalność, 30 m 
od głównej drogi, o pow. 183 m2 - 500 zł/m2. Wałbrzych, tel. 
074/665-17-69,0607/68-4240 
BUDYNEK z warsztatem, stan surowy, działka 36 a, - 85.000 
zł lub zamienię na na busa z dopłatą. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71

MIESZKANIOWY
- oprocentowanie od 7,45%
- możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w wybranych przypadkach do 100%)
- okres kredytowania do 30 la t_________

SAMOCHODOWY
- oprocentowanie od 4,26% (realne)

- możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu

- maks. okres kredytowania do 8 lat
- uproszczona procedura__________ _____________

GOTÓWKA do 7.000 zł
- bez poręczycieli
- min. formalności 0 P012012

INVESTPOL (siedziba Biurtosystel),
- ul. Kościuszki 4 , 5Ct038 W rocław  

tel. 071/341-08-25, kom. 0-607 285  262

BUDYNEK 446 m2 + 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 przemysłowo-magazynowy, w Złotym Stoku, 700 
m2, wraz z działką 1 ha, stan dobry, -100.000 zł. Złoty Stok, 
tel. 074/817-51-39 do godz. 15 

BUDYNEK GOSPODARCZO - WARSZTATOWY w miejsco
wości Jabłów, 5 km od Szczawna Zdroju, parter o pow. 100 
m2, piętro 50^m2, na zaplecze socjalne lub adaptację na 
mieszkanie, działka 307 m2, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-87-27

BUDYNEK GOSPODARCZY pow. 260 m2. wys. 3 m. pod
dasze użytkowe, działka o pow. 30 a, 10 km do Bolesławca, 
- 23.000 zł. Warta Bolesławiecka* tel. 076/818-90-38 
BUDYNEK INWENTARSKI w Wojnowicach, 10 km od Wro
cławia, pow. 1400 m2. działka 2,15 ha, nadaje się na hur
townię lub inną działalność, - 322.000 zł. Czernica, tel. 
0609/45-5446

O  BUDYNEK MIESZKALNY pow. 250 m2, możliwość 
zamieszkania 3 rodzin lub 150 m2 na wszelkiego 
rodzaju działalność gospodarczą, garaż 50 m2, 
działka 18 arów, prąd, woda, telefon, w  pobliżu 
rzeka i las., tel. 0600/7045-41 02025781

BUDYNEK MIESZKALNY z barem gastronomicznym, pow. 
baru 80 m2, mieszkanie 100 m2, ogród 12 a, budynek go
spodarczy, - 53.000 zł. Syców, tel. 062/785-31-15, 
0608/76-31-56

BUDYNEK MIESZKALNY piętrowy, ze sklepem, pomiesz
czenia magazynowe, gospodarcze, warsztat, przy trasie 
Wrocław - Nysa, 7 km od autostrady, działka 65 a, ogrodzo
na, kanalizacja, - 300.000 zł. Wojsław, tel. 077/415-16-29 
dę godz. 15, .077/415-16-22 po godz. 18 

BUDYNEK MIESZKALNY centrum Złotego Stoku, 2300 m2, 
stan.b. dobry, - 950.000 zł. Złoty Stok, tel, 074/817-51-39 do 
godz. 15

BUDYNKI pow. 800 m2, w tym bud. prod., magazyn, miesz
kalny, CPN (nieczynny), portiernia, budynki ocieplone, CO, 
działką 5200 m2, ogrodzona, oświetlona, utwardzona, moż
liwość podziału, okolica wypoczynkowa - 350.000 z l Kobyla 
Góra, tel. 0501/92-95-07.0503/71-23-75 

BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 ni2, na 
działce o pow. 0.23 ha. po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. - Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 
0602/40-0348

BUDYNKI GOSPODARCZO • MIESZKALNE wolno stoją
ce, przy drodze Jawor - Wrocław, 12 km od Jawora, 2 km od 
autostrady A4, stodoła 90 m2, budynki gosp. 300 m2. bu
dynki mieszkalne 120 m2, działka 26 a, w tym place 7 i 4 a, 
na działalność gosp, -45.000 zł. Jawor, tel. 0603/04-2944 
BUDYNKI MAGAZYNOWO • BIUROWE w Wojnowicach, 10 
km od Wrocławia, 2500 m2, na działce 0,95 ha, na każdą 
działalność, media/ogrodzone, - 771.000 zł. Wojnowice, tel. 
071/318-01-91 w godz. 8-14

BUDYNKI MIESZKALNE I GOSPODARCZE przy trasie Zło
toryja - Bolesławiec, wolno stojące, stodoła' 220 m2. 2 staj
nie 200 m2, szopa 70 m2. mieszkanie 140 m2. dom do re
montu, pole 2.3 ha, jeden właśdciel, budynki wspólwłasno- 
ściowe, • 70.000 zł. Olszanica, gm. Zagrodno, tel. 
076/877-31-50

O  CEGIELNIA na działce p  pow. 3.4 ha, w  Kościel- 
n iku ko ło  Lubania Ś ląskiego - 100.000 DEM (do 
uzgodnienia)., tel. 048/614-88-71, 0604/79-05-06 
02027661

O  CENTRUM MEBLOWE z siedzibą 20 firm , pow. 
1300 m2, utwardzona działka 2000 m2, wszyst
kie media, • 600.000 zł. Olesno, woj. opolskie, tel. 
-0606/18*30-76 03006061 -

CZĘŚĆ BUDYNKU na terenie przemysłowym, pow. 90 m2,

Do wynajęcia biura i.magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie,, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Teł. 076/856-06-05,0-605 268 724.
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2 pomieszczenia o wys. 3.5 m, drzwi garażowe, w Tupli
cach, 3 km od autostrady Wrocław-Berlin, 5 km do granicy w 
Olszynie, na magazyn, garaż, inne, - 9.000 zł. Tuplice, tel. 
0607/78-83-17
•  CZĘŚĆ DOMU • I piętro z poddaszem, strychem i piw

nicami, w segmencie na Biskupinie, pow. mieszkalna 
757 m2, działka 543 m2 - 300.000 zł, I p. - 3 pokoje, 55 
m2, poddasze • 2 pokoje, kuchriia, duża piwnica, moż
liwość adaptacji na garaż, strych do rozbudowy, cena 
do negocjacji. BN .MARZENIE', Wrocław, tel. 
071/345-27-39,071/345-22-78 99000001

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE może być zadłużone, 
do remontu, we Wrocławiu. Opole, tel. 077/466-76-23 

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE spółdzielcze, kwaterun
kowe lub zadłużone. Wrocław, tel. 0503/84-40-29 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, w ce
nie do 35.000 zł, załatwię formalności. Wrocław, tel. 
071/342-49-23,071/343-02-48 

O  DO WYDZIERŻAWIENIA HALA pow. 620 m2, z par
kingiem na 70 samochodów, ca łość ogrodzona, 
w szystkie  media, w ysoki standard, ogrzewana 
posadzka bezpyłowa, na każdą działalność, np. 
na kręgielnię, „fitness  c lub” , dyskotekę. Jelenia 
Góra, tel. 0601/58-13-21 01033101

DO WYNAJĘCIA ADAPTACJA STRYCHU przy ul. Psie Budy 
- 1.500 zł/m ies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/342-31-50 lub, 0501/43-40-21
•  DO WYNAJĘCIA APARTAMENT -1.500 zł, lokal willo

wy • 1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) - 9 zł/oso
ba/doba,- we Wrocławiu oraz skplep z gastronomią - 900 
zł, biura 400 zł, kawalerka - 500 zł, pokój • 200 zł, w 
Je len ie j Górze. BN .BEZPROWIZJA", ., tel. 
0604/22-32-45 99000001

DO WYNAJĘCIA APARTAMENTY komfortowe, kuchnia, 
łazienka, TV kablowa, sprzęt audi, 4-osobowy -160 zł/doba, 
2-osobowy - 80 zł/doba. Wrocław, tel. 0601/57-16-65 
DO WYNAJĘCIA BAR letni, z pozwoleniem na sprzedaż 
piwa, przy głównej trasie, z dużym parkingiem, 20 km od 
Wrocławia - 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/302-76-12, 
0607/11-84-32

•  DO WYNAJĘCIA BIURA komfortowe, różne metraże, 
prestiżowy budynek, klimatyzacja, sieć ISDN, ochrona, 
monitoring, miejsca parkingowe, w tym strzeżone, oko
lice centrum .Korona”, bez prowizji. Wrocław, tel. 
071/320-71-70 (fax), 0501/74-46-00 99000001

DO WYNAJĘCIA BIURA od 20 m2 do 80 m2, Wrocław ul. 
Krakowska, cena 15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY w garażu piętrowym. 
we Wrocławiu przy ul. Zachodniej 12, pilot do bramy wjaz
dowej - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-01-03 

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, do
godny dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka - 
1.500 zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-82-55
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK WARSZTATOWY wys. 4.5m,

murowany, na działce 25a, utwardzonej i ogrodzonej, dwie 
bramy wjazdowe - 1zł/m2. Lubin, tel. 076/844-62-76 

OO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ LOKALU ok. 20 m2, przy dobrze 
prosperującej agencji pocztowej, na nowym osiedlu (Krzy
ki), może być na biuro, przedstawicielstwo, usługi lub han
del - 850 zł/mies. Wrocław, tel. 367-28-62 wieczorem, 
0606/65-69-35
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ około 135 m2, 
osobne wejście, wszystkie media, najchętniej na poligrafię - 
1.700 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0601/87-05-67 
DO WYNAJĘCIA DOM 3-POKOJOWY z telefonem - 450 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Jawor, tel. 0608/65-25-30 

DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, na wsi k. Kudowy 
Zdroju, na agencję towarzyską lub inną działalność, za wkład 
adaptacyjny wynajem przez 5 lat bez opłaty. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-24-47 do g. 9 i po 21 
DO WYNAJĘCIA DOM WOLNO STOJĄCY w Górach So
wich, 2 kuchnie, 2 łazienki, cisza, las • 20 zł/osobę. Luba- 
chów, tel. 074/850-99-62

DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, pow. 50 m2, osobne 
wejście, ładna okolica, • 5.000 zł. S iechnice, tel. 
071/311-39-03
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 130 m2, we Wrocławiu, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/24-17-15 
DO WYNAJĘCIA DOM we Wrocławiu, dla firmy, • 2.000 zł. 
Wrocław.tel. 071/373-88-21
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE samodzielne, w domu, 
Zalesie. -1.000 zł. Wrocław, tęl. 348-09-98,0503/72-38-38 
DO WYNAJĘCIA DWA POMIESZCZENIA ok. 50 m2każde, 
po 500 zł/mies. Lubin, tel. 0606/27-63-74 
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA w Opolu, teren uzbrojony, ogro
dzona i utwardzona, pow. 2300 m2 • 2.000 zł/m-c. Opole, 
tel. 0608/22-93-38
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA przy ul. Milickiej we Wrocławiu, 
pow. 350 m2, ogrodzona, oświetlona lampą uliczną, - 60 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
•  DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Spadochroniarzy. Wrocław, 

tel. 071/361-98-75 99000001 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bajana • 200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 362-80-27
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Suche], przy dworcu PKP, 
w zabudowie szeregowej • 180 zł/mies. Wrocław, tel. 
0503/85-22-47
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 250 zł/m -c. Wrocław, tel. 
071/328-01-37 po 16
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Żerom
skiego • 350 zł/kwartał. Wrocław, tel. 071/361-26-92 

DO WYNAJĘCIA GARAŻ okolice ul. Ślężnej, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/367-85-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Muchobó?Wielki, przy ul. M. Hła-

G m inna S pó łd z ie ln ia  
„S a m o p o m o c  C h ło p ska ”  w  Ś c inaw ie

• w yd z ie rża w i: 3 magazyny o pow. 630,346,306 m2 
oraz pomieszczenia biurowe
• sp rzeda : obiekt po zakładzie produkcyjnym o pow. 
546 i 150 m2, przyczepy ciągnikowe skrzyniowe-wywrot- 
ki 6 i 4 1. Cena do uzgodnienia. OP012349

Tel. 076/843-62-62 lu b  843-60-12.

ski 46, pow. 17 m2 - 200 zł/mfes. Wrocław, tel. 071/357-59-02 
po godz. 19

DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 20 m2, siła, woda, może być 
na magazyn, • 200 zł /mies. Wrocław, tel. 071/783-80-70 
DO WYNAJĘCIA HALA wys. 3.5 m, pow. 1100 m2, z po
mieszczeniami socjalnymi, CO, woda, siła, telefon, teren 
ogrodzony, utwardzony, trasa Wrocław • Oława • 7 zł/m2. 
Groblice, gm. św. Katarzyna, tel. 071/311-54-14 
DO WYNAJĘCIA HALA z zapleczem, pow. 130 m2, maga
zyny 50 m2, ogrodzona działka 437 m2, media, wys. budyn
ku 5 m, bramy wjazdowe, - 1.500 zł/mies. Kłodzko, tel. 
074/867-38-40
DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 400 m2, wys. 4.5 m, ogrze
wanie gazowe, zaplecze socjalno-biurowe, murowana, 
wszystkie media, w Środzie Śl., cena - 2.500 zł/mies. środa 
Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 

DO WYNAJĘCIA HALA 120 m2, na Krzykach, rejon OTV 
Wrocław, brama wjazdowa, wys. 4m, z telefonem, prąd 
220/360V, gaz, - 1.600 zl /mie's. netto. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24 

DO WYNAJĘCIA HALA MAGAZYNOWA 500 i 800 m2. 
murowana, WC, c.o., telefon, okolice Wrocławia, cena 4-6 
zł/m2. Św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0603/84-78-77 
DO WYNAJĘCIA HALE 2 szt., pow. 1.400 m2, teren ogro
dzony, 12 km od Wrocławia, kierunek na Jelcz-Laskowice - 
2 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-91-05 

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWO-HANDLO- 
WY, przy ul. Szczęśliwej 40a we Wrocławiu, pow. 
47 m2. Wrocław, tel. 0605/21-93-85 81013251

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 wolno stąjący na uboczu, siła, 
kanał, z ogrodzoną działką, nadający się na każdą działal
ność gospodarczą, magazyn itp. - 300 zł/m-c. Bogu
szów-Gorce, tel. 0502/32-17-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Oleśnicy, pow. 50 m2, 
- 38 zł/m2. Dobroszyce, tel. 071/314-13-49 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 108 m2, nowy, na parterze, 
2 duże witryny, parking, przy trasie Wrocław-Kamieniec Wro
cławski, na sklep, magazyn, biuro, przedstawicielstwo (z 
wyłączeniem produkcji)?-18 zł /m2 + VAT. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-57-29
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum miasta ul. K.Miarki - 
700 zł/mies. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-22 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo - usługowy w Lubinie, 
pow. 120 m2, c.o., w.c., siła, telefon, pomieszczenie maga
zynowe i socjalne • 2600 zł/mies.+ opłaty licznikowe. Lubin, 
tel. 076/846-92-85,0607/67-01-66 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro lub usługi, 17 m2, w cen

trum Lubina - 500 zł. Lubin, tel. 076/842-25-11, 
0601/53-45-53,076/846-09-76 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Lubina, na sklep lub 
gastronomię, 120 m2 lub 60 m2 - 70 zł/m2. Lubin, tel. 
076/842-25-11,0601/53-45-53 
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
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy w Nowej Rudzie, pow. 
40 m2, - 20 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 0603/91-01-22 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, o pow. 70 m2, 
w Oławie, przy drodze głównej, na parterze, parking -1.300 
zł/mies. Oława, tel. 071/313^48-21 lub, 0605/60-72-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdroju, ideal
ny na sklep, biuro, gabinet lekarski, możl. wynajęcia całości 
(75 m2) lub samodzielnej części (50 lub 25 m2), cena ok. 30 
zł/m2. Polanica Zdrój, tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL warsztatowy, 70 m2, w Siechni
cach - 500 zł/m-c. Siechnice, tel. 071/789-17-49 

DO WYNAJĘCIA LOKAL 16 m2, WC, zaplecze, nadaje się 
na biuro rachunkowe, kancelarię, zakład fryzjerski, gabinet 
lekarski, masażu lub kosmetyczny, - 400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-28
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 22 m2, na sklep wraz z wy
posażeniem, nadaje się także na biuro lub gabinet, zaplecze 
magazynowe 10 m2, toaleta. Wałbrzych, tel. 0607/81-60-72 

DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdrój, idealny 
na sklep, biuro, gabinet lekarski, możliwość wynajęcia cało
ści (75 m2) lub samodzielnej części (50 lub 25 m2) - 30 zł/m2. 
Wałbrzych, tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w solarium, na gabinet kosme
tyczny, pow. 12 m2, - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/57-59-28, 
071/785-70-62
DO WYNAJĘCIA LOKAL 97 m2, działka 300 m2, trasa do 
Poznania, -1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL ok. 50 m2, okolice Rynku, na par
terze, wejście od ulicy, witryna, 2.800 zł. Wrocław, tel. 
07.1/351-73-52
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY w centrum Wrocławia, 
- 800 zł. Wrocław, tel. 071/343-72-17 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy w nowej plombie przy 
ul. Sępa Szarzyńskiego, 60 m2, dowolna działalność, 2.500 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-05-73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biura, gabinety, pow. ok. 36 
m2,2 pokoje, przedpokój, WC, CO, telefon, system antyw- 
łamaniowy, niezależne wejście od frontu, na Karłowicach, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/325-21-85 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nowy, 65 m2 + 250 m2 teren ogro
dzony, osobne wejście, telefon, alarm, + 120 m2 na biura, 
we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyskiej. Wrocław, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16,071/316-95-02 po godz. 18

DO WYNAJĘCIA LOKAL na Kozanowie, pow. 32 m2, WC, 
CO, CW, siła, telefon, alarm, witryna/na sklep, biuro, gabi
net, usługi - 1.000 żł/m -c ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/357-16-20
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 28 m2, ul. Świdnicka, 
3 linie telefoniczne, IV p., winda, bez pośredników - 25 zł/m2 
netto. Wrocław, tel. 344-62-13 wewn. 408,0501/37-10-38 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 54 m2, ścisłe centrum Wrocławia,
I piętro, telefony, czynsz miesięczny, w tym ogrzewanie • 
1.900 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-63-68 

DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Wrocławia, na sklep, 
biuro, 43 m2, możliwość wynajęcia części (14 lub 21 m2), 
duże witryny, nowa plomba • 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/351-00-02

DO WYNAJĘCIA LOKAL mały, dam odstępne, rejon Nowe
go Dworu. Wrocław, tel. 071/354-24-62,0502/89-99-15 li 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 90 m2, w centrum Zgorzel
ca, nadaje się na biuro, sklep, bank • 2.500 zł/mies. Wro
cław, tel. 0603/37-45-53
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2, samodzielny, na parterze, 
blisko Dworca Głównego, nadaje się na hurtownię, warsztat 
itp, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-67-34 

DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 80 m2, w centurm, 
ochrona, telefon, parking, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/99-11-65

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Lubinie przy ul. 
Drzymały, w ciągu pawilonów, 32 m2 - 1.600 zł/mies. lub 
nawiążę współpracę w branży elektronicznśfłub innej tech
nicznej. Lubin, tel: 076/724-06-94 

O  DO WYNAJĘCIA LOKALE USŁUGOWE: ul. Kręta 
4, pow. 22.7 m2; u l. Kościuszki 139, pow. 97.9 
m2; ul. W ięckowskiego 14, pow. 65.30 m2. Infor
m acja  te le fo n ic z n a , d z ia ł te c h n ., te l :  
071/343-11-39,071/342-57-15 01031131

DO WYNAJĘCIA LOKALE handlowo-usługowe, pow. 60 m2, 
100 m2 i 2 x 16 m2, przy głównej ulicy, od 350 zł. Dzierżo
niów. tel. 0609/25-66-86.074/831-76-61 

DO WYNAJĘCIA LOKALE, Dworzec Świebodzki, na biuro, 
usługi, pow. 14-18 m2 - 40 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 
071/34.1-29-87,0501/34-09-97 

DO WYNAJĘCIA LOKALE 110 m2 i 140 m2, w centrum 
Wrocławia, telefon, prąd, ogrzewanie, parter, na różną dzia
łalność lub biura - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE w centrum Wrocła
wia, dobry dojazd, własny parking, telefony, różne powierzch
nie - od 1.500 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/355-88-66, 
0501/57-54-12

DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO • USŁUGOWE o 
pow. 37 m2 - 800 zł brutto oraz 7 m2 • 250 zł brutto, na 
Biskupinie. Wrocław, tel. 071/347-71-03 w godz. 10-18 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN od 150 do 1000 m2, biura, 
waga samochodowa, teren ogrodzony, utwardzony, strzeżo
ny, od 5 zł/m2. Świebodzice, te i. 074/854-46-07, 
0601/84-18-05 ^
DO WYNAJĘCIA RTOGAZYN pow. 300 m2, - 5 zł /m2. Wro
cław, tel. 071/372-05-58
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w salonie fryzjerskim, na mani
cure, tipsy, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 

DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU dla współlokatora 
lub współlokatorki, przy ul. Powstańców śl. Wrocław, tel. 
071/787-86-58

DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W HAL1100-200 m2, w hurtow
ni z materiałami budowlanymi, przy trasie wylotowej z Wro
cławia. wraz z biurem i telefonem -12  zł/m2. Wrocław, tel. 
346-22-95,0601/84-95-55
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE GARAŻOWE Muchobór Wielki, 
ul. Hłaski • 150 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 0600/30-87-02 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU umeblowanym, 
samodzielnym, 2-osobowym, dla pani, arteks kuchenny, w 
willi, Krzyki, bez dodatkowych opłat - 250 zł/miesiąc. Wro
cław, 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 • 1.2Q0 zł + liczniki, Grabiszyńska, 60 m2- 
1.300 zł + 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 zł *  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. 071/34449-53,0501/23-38-16 
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 zł + 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 1-POKOJOWE (kawa
lerki), 30-38 m2, komfortowe, wyposażony aneks ku
chenny, łazienka, sieć SDI, telefon, budynek z ochro
ną, w cenie parking strzeżony oraz komórka gospod., 
idealne dla studentów, okolice Korony, bez prowizji. 
Wrocław, tel/071/320-71-70,0601/51-96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE 1-, 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", 
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 36/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe: Krzyki, 35 
m2, umebl., telefon - 600 zł + liczn., Sudecka, 20 m2 - 
600 zi + 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 3-POKOJOWE piętro 
w segmencie, Radwanice - 1.100 zł/mies. + liczn., 
2-pok., ul. Siubicka, tel. • 1.000 zł/mies. + liczn., Ko
mandorska -900 zł + opł., Kozanowska • 900 zł/mies., 
kawalerka,' ui. Korczaka - 600 zł/mies. + liczn., pokoje 
2-osob., ul. Opatowicka, - 400 zi /mies., Swojczycka - 
400 zł/mies., ul. Kotsisa -. 500 zł/mies., BN .MARZE
NIE", Wrocław, tel. 071/345-27-39, 071/345-22-78 
99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 
pow. 47 m2, nowe, z balkonem, częściowo ume
blowane, TV kablowa, telefon, komfortowe, przy 
ul. Skarbowców (Krzyki) -1.000 z ł .♦ czynsz i opła
ty . W roc ław , te l. 071/399-86-70 po godz. 20 
02027351

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w il
lowe, 43 m2 - 900 z ł *  op ła ty . W rocław , te l. 
071/364-46-46 80012031

•  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 liczh. Wro
cław. tel. 0501/29-99-61 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ przy ul. Zie
lińskiego, pow. 44 m2, umeblowane, z telefonem, TV kablo
wa - 900 zł/mies. + opłaty.., tel. 0504/92-91-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, w 
nowym budownictwie, we Wrocławiu, na osiedlu Nowy Dwór, 
kuchnia, łazienka, balkon, ż telefonem r 1.000 zł/mies. + 
opłaty. Głogów, tel. 076/833-86-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Kozano
wie, ul. Dzielna, balkon, telefon, nowe meble, od lipca, • 1.200 
zł. Gniechowice, tel. 071/316-98-55 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-La- 
skowicach, parter, balkon, TV kablowa, łazienka, dobra lo
kalizacja, telefon - 400 zł/mies. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/89-18-46

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Legnicy, komfortowe, umeblowane, z telefonem, TV kablo
wa, sprzęt AGD, opłata 400 zł/mies., płatne za 1 rok z góry 
+ opłaty licznikowe i czynsz płatne na bieżąco. Legnica, tel. 
076/856-44-74,0600/88-01-69,0600/20-31-83 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Lubina - 300 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/849-35-05 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3, własnościowe, w Ma
łomicach k. Żagania, na parterze, balkon, piwnica • 420 zł 
lub zamienię na mieszkanie w Szprotawie, Lubinie. Malomi-. 
ce, tel. 068/376-93-31

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w miejsco
wości Tarninów, pow. 54 m2, c.ó. gazowe, częściowo ume
blowane, po remoncie - 550 zł/mies. + opłaty. Miłkowice, gm. 
Ulesie, tel. 076/851-22-48
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3 I p., po remoncie ka- 
pit., w centrum Polanicy Zdrój, czynsz 400 zł ♦ opłaty. Pola
nica Zdrój, tel. 074/869-02-38,0503/34-29-17 •
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Krynickiej, pow. 72 m2, rozkładowe, umeblowa
ne, z telefonem, I p. - 1.000 zł/mies. + opłaty licznikowe. 
Psary, tel. 071/387-82-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, 
dla studentów lub pracowników, dzielnica Muchobór Wielki, 
jasna kuchnia (częściowo umeblowana), piwnica - 700 
zł/mies. ♦ opłaty lub sprzedam - 110.000 zł. Smolec, tel. 
071/316-18-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2,1 p., 
balkon, na Zarzeczu w Świdnicy - 350 zł/mies. + liczniki. 
Świdnica, tel. 0605/25-34-54

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Wałbrzy
chu, os. Piaskowa Góra, kuchnia, łazienka, na okres 4 lat, • 
12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-23-56 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, pow. 64 m2, 
rozkładowe, umeblowane, przy ul. Hallera - 1.000 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 336-60-20,0601/70-57-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2, balkon, wyposażo-

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA na rogu ulicy 
Grabiszyńskiej i Pereca, - 750 zł. Kontakt:, tel. 076/818-79-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA w Śródmie
ściu, pow. 33 m2, CO miejskie, z telefonem, sprzęt AGD - 
550 zł ♦ opłaty licznikowe. Mirków, tel. 071/315-10-99, 
0608/31-29-04

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA 27 m2, we 
Wrocławiu, przy ul. Lubuskiej, po remoncie, kafelki, panele - 
700 zł/mies. t  opłaty + kaucja. Wrocław,, tel. 071/348-90-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA przy ul. Je- 
miołowej, pow. 23 m2, balkon, z telefonem, za 3 mies. 620 
zł x 3 - 720 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/373-51-49

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA przy ul. Bra- 
niborskiej, od 01.07.2001 r. - 700 zł/mies. + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/355-44-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA z telefonem, 
po remoncie, umeblowana, 28 m2 - 800 zł + opłaty.' Wro
cław, tel. 071/330-02-04

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA 25 m2, nowa, 
aneks kuchenny, balkon, z telefonem, przy ul. Słowiańskiej, 
we Wrocławiu - 750 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 343-30-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE KAWALERKA z telefonem, 
na Krzykach, pow. 34 m2 - 750 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/783-06-65,0608/51-10-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka - 600 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/787-80-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, na Krzykach - 
500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-78-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ulicy 
Komandorskiej, garaż podziemny, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
348-18-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w starym 
budownictwie, 45 m2, w centrum (okolice ul. Bema), ume
blowane, od 07.2001 r., telefon - 600 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/327-86-92
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE bardzo 
atrakcyjne, blisko centrum, bezpośrednio - 800 zl + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/363-73-93

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, okolice Hotelu Wrocław, od 1.07.2001 r. -1.200 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/332-41-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z nyżą, pow. 
40 m2, kamienica, umeblowane, kuchnia, blisko Dworcowej 
• 600 zl + liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-95-32 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe. 50 
m2. komfortowe, kuchnia, łazienka, jadalnia, telefon, -1.000 
zł (bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/333-72-45 , 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowa
ne - 700 zł + iiczniki. Wrocław, tel. 355-61-50 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJQWE na Krzykach, 
blisko ronda, częściowo umeblowane, TV kablowa/telefon • 
900 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/337-14-96 w 
godz.11-19
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ rozkładowe, 
po remoncie, ul. Rydygiera, częściowo umeblowane • 850 zł 
+ liczniki. Wrocław, tel. 071/350-76-81,071/330-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 44 
m2, na 2. piętrze, rozkładowe, częściowo umeblowane, bal
kon, z telefonem, przy ul. Kłodnickiej, bez pośredników • 800 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/351-38-71 po 
godz. 17

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Zgorzelisku, 30 m2. - 
600 zł (bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/324-96-33 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum ^  
Wrocławia, czyste, umeblowane, wyposażenie AGD, telefon 
- 1.300 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 352-46-85, 
0601/73-92-08

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w zabudo
wie szeregowej, na Kuźnikach, kuchnia, łazienka, umeblo
wane, AGD, od 02.07.2001 r., bez pośredników, - 800 zł 
/mies., bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/373-74-14 ^

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE willowe, na ^  
Różance, kuchnia, łazienka, osobne wejście, - 700 zł /mies.
(bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/352-54-51 po 
godz. 20,0501/73-58-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, 
telefon, przy ul. Dąbrowskiego, - 900 zł + opłaty licznikowe + 
kaucja. Wrocław, tel. 0501/23-01-46 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowa
ne, pow. 44 m2, w centrum Wrocławia, dla pary, małżeństwa 
lub firmy - 950 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 
071/337-17-23

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, 50 m2 - 900 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 #

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE wysoki stan
dard, nieumeblowane, wysoki paęter, balkon, ISDN, ciepłe, 
na Biskupinie - 1200 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/347-89-35 wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła 
wiu przy ul. Sokolej, kompletnie umeblowane i wyposażone 
- l.Q00 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, na przeciwko 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. ♦ liczn ik i. 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 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane k. Hotelu Wrodaw, od 1.07.2001 r. -1.200 zł t  
opłaty. Wrocław, tel. 071/373-22-76 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, 54 m2, umeblowane - 700 zł/mies. + liczniki, płatne 
za 2 mies. z góry. Wrocław, tel. 071/39#$6-57. *  
0503/30-42-07

SPRZEDAJ MIESZKANIE 
KUP DOM

• Domy z działką 600 m2 
od 179.000 15 km od Rynku 

• Domy pod lasem z działką 10OO m2
od "169.000 Oborniki Śl.

Mitoszyce k. Kamieńca 

UWAGA - NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!

tel. 071/352-91-59
Wrocław, ul. Milicka 32 (k. Marino)com s.c.

ne, telefon, TV kablowa, na Krzykach (centrum), osobie sa
motnej • 700 zł/mies., płatne za rok z góry. Wrocław, tel. 
0605/72-72-41

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie 
studentce, - 300. zl. Wrocław, tel. 071/325-85-98 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe. pow. 53 m 2.2 poko
je, kuchnia umeblowana - 1.250 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/337-09-81 po południu
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, samodzielne, 
dzielnica Krzyki (centrum), wyposażone, balkon, z telefonem, 
TV kablowa, płatne za pół roku z góry - 700 zł/mies. + kau
cja. Wrocław, tel. 0605/72-72-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE na Gądo- 
wie, - 1.600 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/351-29-12, 
071/311-72-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, okolice ul. Pereca, IF p., 40 m2, rozkładowe, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, balkon, umeblowane, z telefonem, cena 
1000 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w 
godz. 9-12,15-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE GARSONIERA ładna, dla 
pana • 500 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/348-51-38

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 i ła
zienka, pow. 43 m2, cena - 600 zł, od 1.07.2001 r. Wrocław, 
tel. 071/346-63-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE ładne, .w 
dobrym punkcie na Krzykach - 800 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 0502/20-62-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE z kuchnią, 
umeblowane, we Wrocławiu - 500 żł + liczniki. Wrocław, tel. 
0601/89-81-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE komfortowe, 
na pl. Legionów, we Wrocławiu, pełne wyposażenie, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/328-09-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, na 
Biskupinie, częściowo umeblowane, do remontu -  900 zł + 
czynsz + liczniki. Wrocław, tel. 071/351-97-51,0601/31-31-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 34 m2. umeblowane, bez 
pośredników, zadbane - 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/343-02-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, ume
blowane - 700 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2,1 p., 
z garażem, Wojszyce, umeblowane, nowe - 2.000 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 364-46-89.0601/91-58-43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2. Po
powice, wyposażone, komfortowe, TV kablowa - 900 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 787-96-70 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na podda
szu, ul. Hallera, 48 m2, antresola 14 m2, własne CO (niskie 
opłaty) - 1.200 zł + opłaty. Wrocław, tel. 363-23-86, 
0604/82-09-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, gmi
na Długołęka, dobry dojazd do Wrocławia • 390 zł/mies. + 
opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 351-18-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, c.o., telefon, umeblowane, mile widziane mał
żeństwo - 700 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/327-94-15 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE w starym 
budownictwie, po remoncie, wysoki parter, w centrum Wro
cławia, od zaraz, bez pośredników • 600 zł/mies. + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/341-19-01,0601/17-27-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE dla 1 lub 2 
mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście; wc, 
łazienka, kuchnia, c.o., TV kablowa, niski parter, dzielnica 
Krzyki, możliwość wynajmu razem z pomieszczeniem pow. 
20 m2 na garaż, - 800 zł. Wrocław, tel. 339-75-87, 
0501/59-89-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 
umeblowane, z telefonem, rozkładowe, 52 m2 - 1.200 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/302-83-66 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
ul. Grunwaldzka, telefon, - 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/341-28-41

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2> roz
kładowe, z telefonem, umeblowane, przy ul. Marynarskiej, 
na Zakrzowie, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe bu
downictwo, jasna kuchnia, w Śródmieściu - 750 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/333-92-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 80 m2, dla 4-5 osób, dobre 
połączenie z uczelniami • 280 zi/osoba + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/357-74-11

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, ume
blowane, w spółdzielczym domu.z ogrodem, balkon, media 
miejskie, okolice ul. Hallera - 1.000 zł/mies. + liczniki. Wro
cław, tel. 0604/40-58-80
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domu na Maślicach, osob
ne wejście, kuchnia, łazienka, pralnia, wyposażone w pral
kę, lodówkę, sprzęt AGD, ogród, możliwość parkowania sa
mochodu na posesji, piwnica - 350 zł/osobę. Wrocław, tel. 
071/354-40-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
kuchnia! łazienka, WC (kafelki), umeblowane, RTV, AGD, w 
pobliżu centrum - 700 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
0502/12-57-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, osobne wejścia. 40 
m2, duży pokój, kuGhnia, łazienka, umeblowane - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-21-36
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 90 m2, kom
fortowe, z  telefonem, kuchnia, łazienka, umeblowane -1500 
zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0602/34-67-11, 
071/348-40-63
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pow. działki - 1.000 m 
- dom ki w olno stojące  

typ “ A ” , “ B ” ,
T Y P  “A ”
pow. użytkowa - 220,7 m' 
pow. całkowita - 365,1 m' 
kubatura - 785 m’
T Y P  " B ”
pow. użytkowa - 200,9 m' 
pow. całkowita - 338,0 m’ 
kubatura - 670 m'
T Y P  »C ”
pow. użytkowa -171,4 m' 
pow. całkowita - 271,6 m' 
kubatura - 630 m'
T Y P  “ D ”
pow. użytkowa -150,9 m' 
pow. całkowita - 238,5 m' 
kubatura - 750 m’

Wartość domku: stan surowy zamknięty
wartość działki uzbrojonej - 94,00 zł/m2

} 256.493 zł 

} 245.010 zł 

} 210.356 zł 

} 190.537 zł

MNENIEC WROCŁAWSKI

Płatność w ratach. 
Ulga budowlana.

Budowa w stanie surowym zamkniętym 
s;.„ wraz z elewacją, uzbrojeniem 

tSajSljlj§ zewnętrznym i niezbędną infrastrukturą.

TERMIN - 2001 r.
j k u p d z i ś g o t o w y j m a s z u

TEL. 328-47-85 
328-10-15

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA “KAMIENIEC” 
50-376 WROCŁAW, UL. WROŃSKIEGO 14

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-P0K0J0WE na Hubach, 
bez wygód, płatne za 3 miesiące z góry - 400 zł/mies. + 

*  opłaty. Wrocław, tel. 071/785-44-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, po 
remoncie, we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej, z telefonem 
- 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/330-02*04 

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 1-POKOJOWE m.2, ume
blowane, ul. Kraszewskiego, cena 750 zł + czynsz i opłaty. 
Wrocław, tel. 071/364-39-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, 
kuchnią, łazienką, osobne wejście, Klecina; cena 900 zł, bez 
opłat. Wrocław, tel. 071/793-59-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE oddalone 1.5 
km od Oporowa, cena 600 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
0808/52-03-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 72 m2, 
na parterze willi, z telefonem, umeblowane, na Karłowicach, 
dla 6 panów - 1.000 zł/mies'. + opłaty licznikowe: Wrocław, 
teł. 071/352-90-50

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 50 m2, 
na parterze, umeblowane, wszystkie media, w Śródmieściu, 
blisko parku (Nowowiejskiego) • 800 zł/mies. + opłaty liczni
kowe. Wrocław, tel. 071/330-07-52 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojoyfe, w Śródmieściu, 
telefon, TV kablowa, umeblowane, wyposażone w sprzęt 
AGD i RTV - 800 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
38 m2, w starym budownictwie, na 1. piętrze, duży pokój, 
kuchnia z wydzieloną łazienką, przedpokój, toaleta na pół- 
piętrze (tylko do tego mieszkania), telefon, okna PCV, kau
cja 500 zł, najchętniej małżeństwo - 400 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/328-95-34 po godz. 18 

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowa
na kawalerka, wyposażenie, od 1 lipca, oglądać można od 
zaraz -  650 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w nowym 
budownictwie, na Krzykach, umeblowane, z telefonem - 650 
zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/333-92-91 

£ .  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 hale magazynowe, 
pomieszczenia biurowe, garaże - 7-12 zł/m2. Wrocław, tel. 
0602/28-92-63

DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ 900 m2, 3 piętra, 25 
pokoi, duża sala, centrum Szczawna Zdroju, ul. Kościuszki 
15,-10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-23-63 w godz.10-18 

DO WYNAJĘCIA OBIEKT przemysłowo-magazynowy oraz 
pomieszczenia biurowe, w Legnicy, • 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/856-02-23

DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowo-usługowy, pow. 138 
m2, w Lubinie, ul. Piłsudskiego 24, - 2.500 z ł , możliwość

wynajęcia większej pow., do 250 m2. Lubin, tel. 
076/842-28-42

DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowo-usługowy, pow. 50 
m2, w Lubinie, ul. Grabowa 55 - 800 zł/mies. Lubin, tel. 
076/842-28-42

DO WYNAJĘCIA PAWILON WOLNO STOJĄCY pow. 130 
m2, na Karłowicach, nadaje się na przedstawicielstwo, sklep 
(alkohol wykluczony), inne - 2.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/70-77-77
DO WYNAJĘCIA P U C  1.000-2.000 m2, przy głównej tra- 

Creie wylotowej z Wrocławia, ogrodzony i oświetlony - 3 zł/rii2. 
Wrocław, tel. 346-22-95,0601/84-95-55,
DO WYNAJĘCIA POKOJE w centrum Wałbrzycha, dla osób 
uczących się - 200 zł/osoba. Wałbrzych, tel. 074/842-36-34 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Wrocławiu, kuchnia, łazien
ka, z telefonem, umeblowane, blisko dworca PKS, pracow
nikom lub studentom, bez pośredników, nocleg - 20 zł/oso
ba. Wrocław, tel. 071/780-87-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1 i 2-osobowy, kuchnia, łazien
ka, umeblowane, osobne wejście - 300 zł lub 500 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/349-37-42
DO WYNAJĘCIA POKOJE. - 400 zł. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-osobowe, na Karłowicach 
- 400-500 zł/osoba. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osobowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, cisza - 250-280 zł/osoba. Wrocław, tel. 324-10-86, 
0600/91-14-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE osobne, dla studentów, może 
byc para, przy pl. Grunwaldzkim, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/328-14-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE w willi, 2- i 3-osobowe, niekrę
pujące • od 250 do 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/357-74-11 

DO WYNAJĘCIA POKOJE Krzyki - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56

O DO WYNAJĘCIA POKÓJ + kuchnia, WC, prysz- 
nic, umeblowany, osobne wejście, d la niepalą- 
ce j pary, • 480 z ł. W ro e ła w -K a rło w ic e , te i. 
071/352-82-24 do godz. 20 02027551

DO WYNAJĘCIA POKÓJ, - 350 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel; 071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-, 4-osobowy, wtaSna łazienka, 

i f j  RTV, osobne wejście, ogród, grill, parking, idealne miejsce 
wypadowe w Góry Bystrzyckiei Masyw Snieżnika, zapra
szamy na ferie letnie i weekendy, może być grupa 6-, 7-oso- 
bowa - 18 zl - 20 zł/dobę. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-22-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-osobowy w willi na Złotnikach, - 
250 zł/os. Wrocław, teł. 071/349-30-07

TANIE NOCLEGI °P0°6550 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 75 4614
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, dla 1-2 osób, - 550 
zł. Wrocław, tel. 071/361-38-27 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z używalnością kuch
ni i łazienki, dla dwóch osób, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/341-79-51

DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 22 m2, z balkonem, w no
wym, dobrze wyposażonym mieszkaniu, z telefonem, lodów
ka, pralka, prysznic, dzielnica Krzyki, cena - 350 zł/oso- 
bę/mies. (bez dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 
071/782-08-09,.0602/60-57-50 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w nowym budownictwie, dzielnica 
Popowice, w mieszkaniu 2-pokojowym, rozkładowe, pokój 
umeblowany, - 400 zł. Wrocław, fel. 071/355-74-85 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście • 
250 zł/osobę/mies., bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 
071/311-76-55

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w willi na Biskupinie, 
kuchnia, łazienka, łącze internetowe, • 270 zł /osobę. Wro
cław, tel. 071/348-74-21 po godz.18 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią, dla 2 studentów, ume
blowane, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-99 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 1.07.2001 r., w samodzielnym 
mieszkaniu, - 370 zł + liczniki. Wrocław, t e l 071/351-71-85 
po godz.18

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, 15 m2, umeblowany, z 
wnęką kuchenną i dużą łazienką, telefon, dla młodej osoby 
pracującej lub studentki, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-24 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w mieszkaniu studenc
kim, od 07.2001 r., cena - 350 zł/osobę/mies. Wrocław, tel. 
071/348-18-45,0605/31-98-63 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w Śródmieściu, - 550 
zł. Wrocław, tel. 071/786-85-25 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, umeblowany, pełny kom
fort, osobne wejście, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/348-32-11, 
347-91-52

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla panów, dostęp do 
kuchni i łazienki, umeblowany, od zaraz, cena - 250 zł/oso
bę. Wrocław, tel. 071/345-80-38 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, umeblowany, dostęp 
do kuchni i łazienki, od zaraz, cena - 280 zł/osobę. Wrocław, 
tel. 071/345-80-38

DO WYNAJĘCIA POKÓJ pracującemu, nie palącemu Panu, 
przy ul. SkwFerzyńskiej, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/793-45-12 
do 12 i po 20

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 30 m2, dla dwóch pań, w centrum 
Wrocławia, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy. w centrum • 250 
zł/osobę. Wrocław, tel. 071/355-93-23 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach, 12 m2 wspólna kuch
nia, oddzielne wejście - 350 zł. Wrocław, tel. 071/337-03-49 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla młodej pani, uczącej się lub 
pracującej, nowe budownictwo, dostęp do kuchni, łazienki, 
bardzo dobry dojazd do centrum • 300 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/353-24-47,0608/11-14-23 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, na ul. 
Fiołkowej, może być dla pary - 260-300 zł/osoba + kaucja. 
Wrocław, tel. 363-28-84
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ładny, urządzony, z kuchnią i ła
zienką, pow. 20 m2 - 700 zł/para lub 500 zł/1 osoba. Wro
cław, tel. 071/349-42-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani niepalącej, chętnie dla 
studentki, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-98 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, osobne wejście, łazien
ka, aneks kuchenny, - 300 zł (bez dodatkowych opłat). Wro
cław, tel. 071/346-62-14

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Klerinie, dla 2. 3 osób, kuch- 
nia, łazienka, chętnie dla niepalących - 300 zl/osoba. Wro
cław, tel. 071/333-73-19
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, dla pana, umeblowa
ny, osiedle Huby, - 350 zł /mies. Wrocław, tel. 071/783-80-70 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobne wejście, kuch
nia, wc, - 280 zł /mies./osobę. Wrocław, tel. 071/327-41-42 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ, - 300 zł. Wrocław, tel. 359-53-99 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu, oddzielne skrzy
dło w mieszkaniu, z dostępem do kuchni^ łazienki, WC, ume
blowany, od zaraz, 1 osoba - 350 zł lub 2 osoby. Wrocław, 
tel. 328-95-09
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana niepalącego, z możliwo
ścią bezpiecznego parkowania śamochodu - 270 zł. Wro
cław, tel. 341-34-32

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi. Muchobór Wielki, dla 2 
pań, osobne wejście, komfort, kuchnia, łazienka, dogodne 
połączenia • 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 373-71-34 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, dla studentów, na Biskupi- 
nie, umeblowany; z dostępem do kuchni i łazienki - 350 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/347-84-25,0603/69-40-13 .

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej lub dwóch niepalących 
pań, pl. Grunwaldzki - 600 zł/mies./2 osoby lub 350/mles./oso- 
bę. Wrocław, tel. 071/327-92-68 w godz. 8rt1 , po 19 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 20 m2, w mieszkaniu stu
denckim, kuchnia, łazienka, z telefonem, dla 2 osób, w oko
licach Pl. Grunwaldzkiego, cena - 350 zł/mies./osobę *  licz* 
niki. Wrooław, te l 071/315-20-86 po godz. 20,0603/12-38-98

DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, z osobnym wej
ściem, cena - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/342-18-61 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Ołtaszynie, z własną 
łazienką i wspólną kuchnią i wejściem, dla 1 lub 2 osób, część 
płatności zamienię na podstawy jęz. angielskiego - od 400 
do 600 zl. Wrocław, tel. 071/368-73-67,0604/58-02-94 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ blisko centrum, używalność kuchni 
i łazienki - 400 zł. Wrocław, tel. 071/355-77-57 - 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczących się lub pra
cujących, dogodne warunki, korzystanie z kuchni, w.c., ła
zienki, pełna swoboda, b. dobry dojazd do centrum uczelni, 
spokojna okolica, nowe bloki, winda - 300 zł/mies., bez do-' 
datkowych opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach, 1-osobowy - 280 zł. 
2-osobowy - 360 zł, 3-osobowy - 550 zł, taras, ogródek, ga
raż. Wrocław, tel. 071/333-72-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, ul. Gajowicka, moż
liwość korzystania z kuchni i łazienki, młodej osobie uczącej 
się lub pracującej, cena 300 zł/mies. Wrocław, tel. 338-30-57 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 3-4 osób, samodzielny, pow. 
35 m2, blisko rynku, I p., słoneczny, umeblowany, niekrępu- 
jący, osobne wejście, możliwość korzystania w nowo urzą
dzonej kuchni, natrysk, WC, bez dopłat - 220 zł/osobę/mies. 
Wrocław, tel. 0609/63-25-28
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Powstańców ŚL, warunki
b. dobre -400 zł. Wrocław, tel. 071/337-13-14,0503/86-46-24 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu, dla 1 osoby, lp.,
c.w., gaz, wc, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/321-67-97
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch osób, może być para, 
umeblowany, z możliwością korzystania z kuchni i łazienki, 
500 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-92,0608/29-06-85 
DO WYNAJĘCIA POLOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
przy ul. Strachocińskiej, pow. 125 m2,5 pokoi, wysoki stan
dard, umeblowany, taras, 2 balkony, ogródek, z telefonem, 
CO gazowe, bez pośredników, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-83-84

DO WYNAJĘCIA POLOWA GOSPODARSTWA z dużym 
budynkiem gospodarczym, k. Lubina - 550 zł/mies. (możli
wość sprzedaży). Wolsztyn, tel. 0606/59-14-79 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI po remoncie kapitalnym, 
umeblowana, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., garaż, duży 
ogród - 1.900 zł/mies. oraz hala, 70 m2 - 1.000 zł/mies., 
razem lub osobno. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na biura lub gabinety,

SPRZEDAM DOM W SOBÓTCE
pow. 400 m2, na działce 2.000 m2 

cena - 415.000 zł.
OP012424

Tel. 071/353-76-42, 0-602 747 806

100 m2, parter, w centrum Legnicy - 20 zł/m2 + VAT lub 
sprzedam. Legnica, tel. 076/866-34-07 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2, w Siech
nicach, 15 km ód centrum Wrocławia, siła, telefon, zaplecze 
biurowe, wysokie, okratowane, dogodny dojazd, możliwość 
powiększenia o poddasze, na magazyn lub produkcję, • 970 
zł, Siechnice, tel. 071/311-53-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w kompleksie handlo
wo-usługowym w Strzelinie, ul. Oławska 19, 30,140,150, 
400 m2, wszystkie media, teren ogrodzony, parking, drogi 
dojazdowe, faktura VAT - 9 zł/m2. Strzelin, tel-071/392-10-69, 
0602/44-78-77

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA pow. 135 m2, 91 m2. 
46 m2, wszystkie media, bez pośredników, średnio -14.70 
żł/m2. Wrocław, tel. 071/372-86-38,0601/87-05-67 \
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-magazynowe, 
pow. 120 m2, w budynku wolno stojącym, okolice Polskiego 
Radia - 2.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA handlowo-usługowe, 25 
m2, telefon, alarm, bez pośredników, ul. Gubińska -1.000 
zł/mies. Wrocław, tel. 354-53-37 

'  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA rejonowa przychodnia 
lekarska Wrocław - Brochów, ul. Semaforowa 1, cena 9 zł/m2 
+ VAT. Wrocław, tel. 071/369-56-35,071/367-13-21 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE oraz plac - 
15 zł/m2. Lubin, tel. 0603/38-58-20 

O  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na hurtownię 
lub produkcję, w  centrum W rocławia, pow. 250 
m2, działka 1200 m2, ogrodzona. Okazja - tan io lll. 
W roc ław , te l.  071 /352-83-98  po g od z . 16 
01031471

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztatowe, z kana
łem, siła, woda, 50 in2, możliwa współpraca w zakresie me
chaniki samochodowej, ślusarstwa, cicha produkcja -1 5  
zi/m2. Golędzinów, tel. 071/310-24-15 

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 60 m2 - 600 zł/mies. 
Legnica, tei. 076/862-32-03,0603/91-07-42 

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 600 m2, działka 
o pow. 8 a - 650 zł/mies. Lubiń, tel. 076/846-08-36 w 
godz. 7-15,0607/83-04-36 .
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 90 m2, w centrum Obor
nik Śl., wys. 4 m, nadające się na komis mebli używanych

lub sklep z odzieżą używaną, - 600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-86

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 130 m2, z placem przy
ległym ok. 300 m2, z telefonem, siła, woda, w centrum Strze
gomia na dowolną działalność gosp. - 2.000 zł/mies. Strze
gom, tel. 074/855-25-57 po godz.18 

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, pow. 48 m2, 
wysoki standard, + piać, przy ul. Sułowskiej 3 (teren komisu 
budowlanego, trasa wylotowa w kier. Poznania). Wrociaw, 
tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE biurowe, do 100 m2. w 
centrum Wrocławia, pl. Dominikański, parking • 35 zl/m2. 
Wrocław, tel. 071/343-86-66,0601/91 -52-76 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowo-produk- 
cyjne, 80 m2, w Śródmieściu • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/348-21-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 70 m2, na warsz
tat lub inną działalność, we Wrocławiu (os. Polanowice), siła, 
z telefonem, dobry dojazd (utwardzona droga dojazdowa) - 
900 zł/mies. Wrocław, tel. 793-45-10,327-60-35 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w 
domku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona • 1200 
zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 80 m2, z telefonem, na 
Muchoborze Wielkim • 800 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/34244-90

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE magazynowe i biurowe, 
2 x 600 m2, dobry dojazd, 5 km od Legnicy. ., tel. 
0607/22-33-91
DO WYNAJĘCIA SKLEP w Świdnicy, ul. Komunardów, 130 
m2 - 2.000 zł/m ies. Świdnica, teł. 074/853-16-71, 
0605/24-77-66
DO WYNAJĘCIA SKLEP odzież damska, dobry punkt, dzier
żawa - 350 zł/mies. + 7.500 zł towar. Wrocław, tel. 
071/373-80-11,0604/82-58-37 
DO WYNAJĘCIA STAJNIA pow. 150 m2, z wybiegiem. - 
1.000 zł /mięs. Tokary, tel. 071/398-76-53 

DO WYNAJĘCIA STAW pow. 1 ha, - 6.000 zł. Brzezia Łąka, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-38-24 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA STODOŁA pow. ok. 100 m2, b. dobry do
jazd (utwardzona ulica) - 500 zł/mies. Dobrzykowice, tel. 
071/318-51-52 '  •

DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, we Wro
cławiu - 1,100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/354-23-59, 
0503/78-43-93

DO WYNAJĘCIA STOISKO HANDLOWE na pl. Świebodż- 
kim -1.500 zł. Wrocław, tel. 0504/82-70-68- 

DO WYNAJĘCIA TRZY POKOJE 2-osobowe, umeblowa
ne, kuchnia, łazienka, osobne wejście, dla pracujących - 250 
zł/osobę/mies. Wrocław, tel. 071/357-51-33 

DO WYNAJĘCIA WARSZTAT pow. 60 m2 + plac 700 m2, 
przy ul. Mickiewicza w Kłodzku, - 900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-29-81

O DO WYNAJĘCIA WILLA na Karłowicach, 5 pokoi, 
kuchnia, łazienka, garaż, miejsce parkingowe, 
ogród, od 15.06.2001 r. • 2.500 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 0501/56-48-80 02026121

O DOM WOLNO STOJĄCY pow. mieszkalna 300 m2, 
z hipoteką, położony w atrakcyjnym miejscu Wał
brzycha, - 50.000 zł., tel. 0502/67-26-40 
01033821

O DOM nowy, wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, 
działka 1100 m2, media, w miejscowości Borowa 
w gm. Długołęka, ulga budowlana, • 220.000 zł., 
tel. 071/324-27-89, 0502/86-09-85 02023031

•  DOM poniemiecki, z zab. gospodarczymi, stodołą, po 
remoncie, pow. mieszkalna 90 m2, działka 86 arów, łącz-

.7 nie z gruntem 3.3 ha. ok. Środy Śl. -;83.QQ0 zł, ok. Pro
chowic,. dom poniemiecki parterowy, stodoła, pom. go- 
spodar. przy domu, mały staw • 70.000 zł, ok Jelcza-La- 
skowic, dom do zamieszkania + hala 160 m2, grunt. 10 
łia  - 160.000 zł, BN .MARZENIE". Wrocław, tel. 
071/345-27-39.071/345-22-78 99000001'

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, o pow. 120 m2.4 pokoje, kuchnia, 

łazienka, dom położony 15 km od Wołowa, na działce o 
pow. 70 arów, atrakcyjna lokalizacja, sąsiedztwo tere
nów leśnych (10 m) i dolina rzeki Jezierzycy, - 80.000 
zł (cena do negocjacji). Nieruchomości, Wołów, pl. 
Szkolny 1, tel. 071/389-13-18, 071/389-11-28 
99000001

•  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 W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, we 
Wrocławiu, na Złotnikach, .1.100 m2, z możliwością roz
budowy, działka 1.000 m2, - 245.000 zł; .BGN", Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  OOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 220 m 2.6 pokoi.

w tym pokój z osobnym wejściem, Nowe Stabłowice, 
blisko ul. Kosmonautów, działka 500 m2 (zagospoda
rowana), - 330.000 zł (do negocjacji). „BGN', Wrocław, 
tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na 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

O DOM PONIEMIECKI w zabudowie bliźniaczej, z 
ogródkiem, na Grabiszynku, 3 pokoje, salon z ko
minkiem, strych z możliwością adaptacji, piwni
ca i garaż (przystosowane do działalności gosp.), 
160 m2, bez pośredników, • 460.000 zł (w rozli
czeniu może być małe mieszkanie). Wrocław, tel. 
071/363-15-91 do godz. 22 81013291

•  DOM - Nowe Stabłowice, szereg środkowy o pow. 220 
m2, do wykończenia, działka 330 m2, -170.000 zł. BGN, 
Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM - Siedlec k. Oławy, grunt rolny, media. W.J., Wro- 
_ cław, tel. 071/351-38-34 99000001
•  DOM w Kaszowiefz gruntem rolnym, media. Wrocław; 

. tel. 071/351-38-34,071/357-09-44., 99000001

•  DOM wolno stojący, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, na dział
ce 58 arów, między Ząbkowicami a Srebrną Górą, - 
105.000 zł (do negocjacji). Biuro Obrotu Nieruchom., 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-11 99000001

DOM w gm. Lądek Zdrój (Kotlina Kłodzka), woda, światło, 
siła, CO, IV  Sat, umeblowany + 75400 m2 gruntu, z pięk
nym widokiem na góry -120.000 DEM.., tel. 074/867-35-38 
DOM poniemiecki, o pow. 120 m2, podpiwniczony, duży ga
raż (idealny ńa warsztat), zabudowania gosp., wszystkie 
media, działka o pow. 14 arów, 15 km od granicy z Niemca
mi (Gubin), lasy, - 70.000 zł. Biecz, gm. Brody, tel. 
068/371-82-93 po godz. 17
DOM PONIEMIECKI okolice Lwówka Śląskiego, 5 pokoi, WC1 
łazienka, zabudowania gosp., działka 2,9 ha, • 90.000 z ł/ 
Bolesławiec, tel. 075/734-77-80

rSZAMBAiio
Szczelne, betonowe, iS

atestowane (atest RZ.H.) 2
Sprzedaż - Montaż, atrakcyjne ceny III 

Tel. 07 1/78  26  960, O 607 5 8 1  326

DOM WOLNO STOJĄCY poniemiecki, piętrowy, do remon
tu, pow. użytkowa 80 m2, działka 800 m2, w Henrykowie 6 
km od Lubania Śl, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel: 0601/57-13-29 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, pow. użytk. 270 m2, pow. 
mieszk. 106.2 m2,5-pokojowy, 2 łazienki, garaż na 2 samo
chody, działka 52 a, atrakcyjna lokalizacja, • 250.000 zł. Bol
ków, tel. 075/757-47-27

DOM nowy, 6-letni, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 WC, 220 m2, wy
kończony, do zamieszkania, na działce 28 a, ładne widoki z 
tarasu, 30 km od Wrocławia, bez pośredników, - 210.000 zł. 
Bukowice, tel. 0604/21-24-05

DOM JEDNORODZINNY działka 8 arów lub 25 arów działki 
budowlanej, balkon, c.o., z.telefonem, kuchnia z jadalnią, 3 
pokoje, łazienka, duża piwnica, garaż, siła, sad, zaplecze 
gosp., blisko Wrocławia w kier. Oleśnicy, • 155.000 zł. By
ków, tel. 071/315-25-13

DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym, 
+ działka budowlana 0.5 ha, c.o., garaż, szambo, wodę (sieć 
wodociągowa), parking, sad, koło środy Śląskiej, - 160.000 
zł. Cesarzowice 8, gm. Środa Śląska, tel. 0604/71-55-37 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AC0179 www.autogielda.com.pl)

DOM PONIEMIECKI 3-kondygnacyjny, do remontu, w cen
trum Legnicy, pow. 508 m2, atrakcyjna lokalizacja - 85.000 
zł; Chocianów, tel. 0600/17-01-74 

DOM nowy, 260 m2, w Chojnowie, przy trasie Wrocław - 
Zgorzelec, wszystkie media, -  200.000 zl. Chojnów, teł. 
076/818-75-98 po godz. 20
DOM w Cieszowie, 4 km od Świebodzic, działka 80 a, w tym 
30 a działki budowlanej, siła, woda, c.o., + zabudowania gosp,
- 69.000 zł lub zamienię na mieszkanie własnościowe w 
Świebodzicach. Cieszów Dolny, tel. ,074/84.5-20-85
DOM poniemiecki, pow. 150 m2,4 pokoj, kuchnia, łazienka, 
wc, spiżarnia, telefon, c.o., garaż, + zabudowania gosp., 
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, tei. 
068/371-25-29 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - A00436 www.autogielda.com.pl) • 

DOM poniemiecki, działka, 10 km od Wrocławia, • 90.000 zł. 
Długołęka, tel. 071/398-77-71

DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, murowany, pow. 200 
m2, wysoki parter, działka 5 arów, zagospodarowane piętro
- 5 pokoi, kuchnia, parter - część gospodarcza z garażem,

I b liźniaki 146,3 m1 z możliwością 
rozbudowy na działkach 316 i 456 m2 
Uwaga! Rezerwacje - tylko 5 sztuk,"

I jednorodzinne w zabud. szeregowej 
o pow. 146,3 ni* z  garażem, 2 tarasami, 
kominkiem, dzia!kq 228 m2;

I w realizacji mieszkania od 25 do 125 nt’ 
przy ul. Reszelskiej, tylko 3 kondygnacyje.

KREDYT od 7,6%
ISTA Z A K U P  OPOH516

M I E S Z K A N I A  •  D O M U  •  D Z I A Ł K I  
B U D O W Ę  •  R E M O N T  

S P Ł A T Ę  I N N E G O  K R E D Y T U  
GOTÓWKA -10% od 60.000 do 20 lat

PKP WROCŁAW, ul. Św. Mikołaja 61/62. tel. 071/34-10-210. 344-10-051
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CO gazowo-koksowe, warsztat 50 m2, - 170.000 zl. Dzier
żoniów. tel. 074/831-61-74
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zamieszkały od 12lat, 
dach 2-spadowy, pow. mieszkalna 180 m2, duży strych, inst. 
CO miedziana, działka 9 a (ogrodzona), spokojna okolica, -
185.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/27-79-84
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 PONIEMIECKI + duża stodoła + pomieszczenia go
spodarcze + garaż z kanałem +11 ha ziemi w jednym kawał
ku, na trasie Wałbrzych - Kłodzko, - 220.000 zł. Krzysztof 
Steciuk, Głuszyca, tel. 074/845-66-46 

DOM wolno stojący, pow. 200 m2, na działce 600 m2, garaż, 
pomieszczenia gospodarcze, atrakcyjne położenie, -150.000 
zł. Gołuchów, tel. 062/742-48-33,0601/48-32-46 
DOM 200 m2, + zabudowania gosp. 700 m2, działka 1:04 
ha, w Pobielu gnf. Wąsosz, - 75.000 zł. Góra, tel. 
065/543-39-86 0o godz.20

DOM PONIEMIECKI ok. 200 m2, kafelki, panele, korek, WC, 
budynek gospodarczy, działka ok. 1 ha, blisko trasy A4, •
126.000 zł. Kalinowa, gm. Wiązów, tel. 0605/05-95-26, 
071/393-14-49

DOM WOLNO STOJĄCY dom o pow. 160 m2,*z komplet
nym wyposażeniem, powierzchnia gospodarcza 100 m2, 
działka o pow. 840 m2, przy trasie Ostrów Wlkp.-Kalisz, -
198.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-15-84

DOM PONIEMIECK1180 mkw, + budynek gosp., garaż, dział
ka 900 mkw, wszystkie media, dobrze utrzymany, • 250.000 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-26 
DOM JEDNORODŻINNY na spokojnym osiedlu domków, 
prąd i telefon w domu, pozostałe media w działce, stan su
rowy zadaszony, ciekawa architektura, indywidualny projekt, 
działka 5.2 ara, bez pośredników, pilne, - 125.000 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0601/72-61-98 

DOM z 1999 r. + staw hodowlany, okolice Borów Stobraw- 
skiph, - 32.000 zł. Kluczbork, te l. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97

DOM 250 m2, nowy, działka 8 a, w Kotlinie Kłodzkiej, ulga 
budowlana, - 95.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-58, 
0609/45-10-70

DOM przedwojenny, na trasie Wrocław-Kudowa Zdrój, prąd, 
woda, gaz, możliwość podłączenia telefonu, księga wieczy
sta, działka 1.15 ha, 6 km do przejścia granicznego z Cze
chami, - 67.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/67-79-14, 
0609/24-61-48

DOM JEDNORODZINNY w Legnicy, spokojna dzielnica. 4 
kondygnacje, • 250.000 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
DOM w Ligocie Pięknej, 216 m2,9-letni, działka 9 arów, spo
kojna okolica, blisko las, - 320.000 zł lub zam. na mniejszy, 
z dopłatą, ok. Wrocławia, Trzebnicy. Ligota Piękna, tel. 
071/312-44-22

DOM PONIEMIECKI + stodoła, + zabudowania gosp., 0.54 
ara, Lubań, woj. dolnośląskie, - 55.000 zł. Lubań, tel. 
075/644-02-74

DOM 30 km na płd. od Opola, działka 7 arów, 5 dużych po
koi, kuchnia, łazienka, piwnice, wybudowany w latach 70., 
wszystkie media, - 20.000 zł. Łącznik, tel. 077/438-71-19 
DOM do remontu, na działce 22 a, w Brzezinie, 15 km od 
centrem Wrocławia, - 80.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-09-98 
po godz.18

DOM wolno stojący, w Miliczu, 50 km od Wrocławia, piętro
wy, podpiwniczony, garaż, pow. mieszk. 134 m2, okna PCV,
c.o. gazowe i tradycyjne w miedzi, siła, balkon, taras, dział
ka własnościowa 600 m2, budynek gosp, - 250.000 zł. Mi
licz. tel. 071/384-03-67

DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość ada
ptacji strychu, garaż, zabudowania gospodarcze,'działka o 
pow. 15 a, w Namysłowie, - 90.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-37-54

DOM 1-rodzinny, parter, po kapitalnym remoncie, 2 pokoje, 
kuchnia, jadalnia, łazienka, przedpokój, kafelki, panele, 4 km 
od Niemodlina, - 95.000 zł. Niemodlin, tel. 0607/35-81-28 

DOM w Nowej Rudzie przy głównej trasie Kłodzko-Wałbrzych, 
520 m2 z restauracją, ze sklepem, pom. na inne cele, 15-po- 
koi, 2 łazienki, CO, woda, siła, energia, z telefonem -150.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 076/872-61-43 po godz.17 
DOM z warsztatem samochodowym, 4 km od Nysy, pow. 
całk. 200 m2, działka 5a, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., 
możliwość rozbudowy, warsztat posiada: 2 kanały, taryfę 
nocną, siłę, c.o. itp, - 76.000 zł lub zamienię na mieszkanie. 
Nysa, tel. 077/435-47-01
DOM pow. 200 m2, wybudowany w 2000 r., ładnie wykoń
czony, wszystkie media, - 370.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-35-24. (

DOM poniemiecki, do remontu lub rozbiórki, z telefonem, 
woda, studnia, stodoła, działka o pow. 0.55 ha, w miejsco
wości Godzimowice, 5 km od Oławy, - 21.000 zł. Oleśnica 
Mała, gm. Oława, tel. 071/301-50-69 po godz. 19 

DOM nowy, pow. 260 m2, na działce o pow. 7 arów, w Oła
wie, - 380.000 zł. Oława, tel. 071/303-80-32 

DOM DWURODZINNY w Oławie, działka 6.5 ara, • 240.000 
zł. Oława, tel. 0608/24-27-49
DOM JEDNORODZINNY pow. 180 m2, pow. całkowita 250 
m'2, salon 58 m2, kuchnia, wc, łazienka, 3 pokoje, garaż na 
4 samochody, działka 10 arów, ładnie zagospodarowana 
pergola, wszystkie media, - 395.000 zł. Oława, tel. 
071/313-29-84,071/313-40-27 wieczorem 

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 poniemiecki,<Jo remontu, 3 km od Ziębic, 19 a ziemi, -
20.000 zł. Osina Wielka, gm. Ziębice, tel. 074/816-70-26 
DOM w stanie surowym, atrakcyjna lokalizacja, przy lesie, 
inst. el., woda miejska, okna PCV, pow. dófnu 100 m2, dział
ka 700 m2 - 60.000 z t  Ostrzeszów, tel. 0503/32-79-58 
DOM w Sośniach, 140 m2, działka 1000 m2,2 kuchnie, ła
zienki, 4 pokoje, piękna okolica, las, woda, - 105.000 zł lub 
zamienię na małe m ieszkanie. Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-59

DOM o pow. 420 m 2,12 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, przystosowany do prowadzenia dzia
łalności gosp, - 150.000 zł. Pokój, tel. 077/469-31-00 
DOM MIESZKALNY z płyty PW-8,3 szt; - 7.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-68-91,0635/59-46-53 :
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ parterowy, pow.,cał
kowita 151 m2, pow. mieszkalna 98 m2, podpiwniczony, ga
raż, działka 310 m2, media miejskie, • 200.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-34-54

DOM w Prudniku, wszystkie media, działka 20 a, bez po
średników, -180.000 zl. Prudnik, tel. 077/436-65-33 

DOM JEDNORODZINNY 23 km od Wrocławia, przy trasie 
Wrocław • Kudowa, w gminie Kobierzyce, do niewielkich 
poprawek, możliwość zamieszkania od zaraz, łazienka, co, 
telefon, pilne, - 45.000 zł. Pustków Wilczkowski, tel. 
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, tel. 034/871-22-02 
DOM zabudowa zwarta, piętrowy, z 70r., w centrum Rawi
cza, wszystkie media/budynek gospodarczy, działka 225 m2,
- 175.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-14,0603/77-50-08

DOM PONIEMIECKI jednorodzinny, po częściowym remon
cie, + zabudowania gosp., działka 1 ha, przy głównej trasie, 
- 270.000 zł. Rogów Sobócki. tel. 071/316-35-79. 
0604/40-70-05

DOM PONIEMIECKI w miejscowości Sierpnica k. Osówki,
2-pokojowy, duża kuchnia, piwnica, strych, obora, działka 
38 ha, - 45.000 zł. Sierpnica, tel. 074/845-95-14 
DOM pow. 320 m2, działka 12 a, w Brennie k. Wisły, Ustro
nie, atrakcyjna lokalizacja, - 200.000 zł. Sosnowiec, tel. 
032/263-52-19 .
DOM + zabudowania gospodarcze, 5 km od Sławy, - 40.000 
zł. Stare Strącze, tel. 068/356-61-37 

DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w Strzegomiu, 360 
m2, - 320.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-10-22, 
0607/30-42-29

DOM DWURODZINNY na działce 18 a, piętrowy, 6 pokoi, 2 
łazienki, wszystkie media, 2 garaże, z kanałem, duży plac z 
możliwością rozbudowy i prowadzenia działalności gospod., 
w Strzegomiu, księga wieczysta, -180.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46

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 po godz. 20
DOM WOLNO STOJĄCY w Stradomi Wierzchniej, nowy, 
pow. 260 m2, woda, kanalizacja, prąd, telefon, CO podłogo
we, poddasze do wykończenia, sad 1,57 ha, 0,5 km od zale
wu, - 230.000 zł. Syców, tel. 062/785-41-75 

DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, 220/170 
m2, parter - kuchnio-jadalnia, pokój, łazienka, piętro • salon, 
2 sypialnie, łazienka, tarasy, góra do niewielkiego wykoń
czenia, działka skrajna 700 m2, możliwa zamiana na miesz
kanie do połowy wartości domu, + dopłata, - 300.000 zł albo 
innepropozycje. Szczodre, tel. 0600/81-44-29 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, piwnica, garaż, par
ter, piętro, 2 tarasy, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, pow. 220 
m2, okna plastikowe, c.o. miedziane, II taryfa prądu, z tele
fonem, ocieplony styropianem, gładzie gipsowe, tapety, pa
nele podłogowe, działka 960 m2, -165.000 zł. Szlichtyngo
wa, tel. 065/549-22-08
DOM JEDNORODZINNY w Ścinawie, pow. 300 m2,11-po- 
kojowy, 3 łazienki + WC, garaż, działka 1,8 ara, zadbany, 
blisko szkoła i przedszkole, • 350.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-61-39

DOM piętrowy, piętro - 4 pokoje, kuchnia, łazienka, parter - 
możliwość otwarcia apteki, działka 770 m2, magazyn, muro
wane, garaż, -140.000 zł. Ścinawa Mała, tel. 077/439-12-14, 
431-28-89,0604/20-43-56

DOM w zabudowie szeregowej, środkowy, księga wieczy
sta, przyłącze gazu i wody po odbiorze, inst. elektr. po cał
kowitym odbiorze, pow. 220 m2, w tym garaż (do częścio
wego remontu), - 150.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-37 
DOM w zabudowie szeregowej, w Trzebnicy, 220 m2, do 
zamieszkania, możliwe raty,.- 188.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-06-87,0503/40-26-10 

DOM z 2000 r, .kanadyjczyk”, 30 km od Wrocławia, pow. 80 
m2, działka 47 arów, 3-pokojowy, cena • 150.000 zł lub za
mienię na mieszkanie, we Wrocławiu, może być kwaterun
kowe. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 

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 JEDNORODZINNY pow. 100 m2, bez wody i CO, z 
1968 r. + zabudowania gosp., działka siedliskowa o pow. 
0.98 ha (grunt rolny + pastwisko), we Włochach, k. Namy
słowa, - 65.000 zł. Włochy tel. 077/410-36-70 
DOM w Kotlinie Kłodzkiej, po remoncie, 200 m2, duży salon 
z kominkiem i barkiem, duża umeblowana kuchnia, 2 łazien
ki, 4 pokoje duże i dwa małe, 2 duże budynki gospodarcze, 
ogród zagospodarowany, 2 garaże, grill, piec na pizzę, mały 
basen, działka 0.33 ha, - 300.000 zł. Wojbórz, tel. 
074/871-42-07

DOM poniemiecki, w Wińsku, do remontu, pow. 450 m2, na 
działce 25 a, + budynek gospodarczy, - 100.000 zł. Wołów, 
tel. 071/389-33-05

DOM z budynkiem gosp., na działce 900 m2, w Kuźnicy 
Trzcińskiej, 15 km od Kępna, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-08-22,336-66-50
DOM 1/3, pow. 70 m2, działka 320 m2, budynek gosp., przy 
trasie Sobótka-Świdnica, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/27-72-65
DOM nowy, parterowy, z poddaszem użytkowym, 270 m2 + 
garaż 50 m 2 ,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/60-67-77
DOM nowy, typu dworek, 200 m2, działka 12 a, południe 
Wrocławia, pod klucz, - 570.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/69-03-91
DOM poniemiecki, do remontu, na działce uzbrojonej 1000 
m2, na Wojnowie, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-41-44 
DOM 250 m2, działka 1000 m2, w lęsie, blisko Wrocławia - 
10 minut drogi do pl. Grunwaldzkiego, - 620.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-42-86 (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, teł. 0603/07-07-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
-AC0235www.autogielda.com.pl)
DOM na Karłowicach, jednorodzinny, 132 m2, + domek ca
łoroczny w ogrodzie (30 m2), działka 502 m2, • 420.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-19-43, 0601/68-54-07 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0241 
www.autogielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY Wrocław-Księźę Małe, pow. 200 
m2, podpiwniczony, 2 garaże, działka 1.250 m2,-320.000 
zł. Roman Dzieńdzioła, 52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 30/32 
DOM poniemiecki, z warsztatem, 130 m2 mieszkanie, taras 
50 m2, warsztat 180 m2, do zamieszkania, po remoncie, 
woda, CO, gaz, telefon, przygotowany pod działalność go
spodarczą, działka 2 + 5 arów, w świętej Katarzynie, 6 km 
od Wrocławia, - 180.000 zł. Wrocław, tel. 0603/78-85-60 
DOM 220 m2, do częściowego wykończenia, działka 1000 
m2, zagospodarowana, atrakcyjna lokalizacja, Wrocław - 
Widawa, - 380.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-24r47 po 
godz. 19
DOM pow. 400 m2, na obrzeżach Wrocławia, 12 pokoi, 3 
łazienki, sauna, CO gazowe, telefon, działka 800 m2. może 
być dla firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po 
godz. 20.0602/23-66-05
DOM nowy, do zamieszkania, na Muchoborze Wielkim, pow. 
użyt. 160 m2, pow. działki£00 m2, woda, kanalizacja,<jaz, 
prąd, telefon, ogrzewanie gazowe i kominek, nowe osiedle 
na ul. Żwirki i Wigury, - 289.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-28-09,0606/76-14-49

DOMKI LETNISKOWE
 ALTANY-------
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godz. 6.00-22.00 OP003855

DOM PONIEMIECKI 30 km od Wrocławia w kierunku na 
Brzeg Dolny, 110m2, łazienka, w.c., c.o., kominek, działka 
50a, zadrzewiona, + zabudowania gosp., możliwość adaptacji 
strychu, ładna okolica, do zamieszkania od zaraz, • 135.000 
zł. Wrocław, tel. 071/315-25-66.0603/12-54-34 

DOM WOLNO STOJĄCY nowy, w miejscowości Goszcz k. 
Twardogóry, działka 10a ogrodzona, na nowym osiedlu, LHS, 
woda, prąd, c.o., garaż, piwnice, 7 pokoi, 2 łazienki, tarasy, 
- 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-61-70 

DOM do zamieszkania docelowo, 11 pokoi, 2 kuchnie, 4 ła
zienki, pow. ok. 240 m2 oraz dom w budowie, stan surowy 
bez dachu, wszystkie przyłącza, na działce 1375 m2, we 
Wrocławiu na Strachocinie, - 520.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/10-30-95

DOM poniemiecki, pow. 100 m2, na działce 1300 m2, garaż, 
pomieszczenia gospodarcze, zachodnia część Wrocławia, -
260.000 zł. Wrocław, tel. 071/354^28-39,0603/40-96-42 
DOM pow. 230 m2, działka 2.200 m2, - 290.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-67-33,0600/26-81-57 

DOM jednorodzinny, 22 km od Wrocławia, pow. całkowita 
210 m2, na działce 16 a, blisko las i jezioro, do zamieszka
nia od zaraz, bez pośredników, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
781-92-61

DOM pow. 270 m2, Muchobór Mały, w zabudowie bliźnia
czej, działka 420 m2 własnościowa, cicha uliczka, piękny 
ogród, garaż, podpiwniczony, • 360.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/54-98-74

DOM do kapitalnego remontu, 150 m2, działka narożna 835 
m2, okolice ul. Kamieńskiego, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/94-33-06
DOM w górach, k. Walimia, nowy, 170 m2, do małego wy
kończenia, las, strumień, oczko wodne, działka 2.500 m2, 
możliwość dokupienia ziemi, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 
351-98-36 wieczorem

DOM nowy, pow. 170 m2, działka 500 m2,2 kondygnacje, 2 
km za Ołtaszynem, 7 km od Dworca Głównego we Wrocła
wiu,.- 259.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-30-51 wieczorem, 
0501/24-60-36

DOM poniemiecki, w zabudowie szeregowej, na obrzeżu 
Wrocławia, w trakcie remontu, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-23-08 wieczorem

DOM PONIEMIECKI atrakcyjna lokalizacja, blisko granicy 
c/eskiej i niemieckiej, + zabudowania gosp., 3,6 ha ziemi,
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nadaje się na pensjonat lub agroturystyczne gospodarstwo,
-130.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-62-66 
DOM PONIEMIECKI pow. 250 m2, działka 12 arów, 11 km 
od Jeleniej Góry, 3 osobne mieszkania, na parterze ogrze
wanie kominkowe, na piętrze piece, 2 garaże, w stałym za
mieszkaniu, pilnie, -155.000 zi. Wrocław, tel. 071/321-23-31 
po godz. 16,0606/71-00-37
DOM wolno stojący, 400 m 2 ,1980 r., działka 620 m2, 14 
pokoi, 3 kuchnie, 4 łazienki, 4 wejścia, garaż, lokal z witryną 
60 m2, 3 linie telefoniczne. - 750.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-74-11

DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Żernikach. dział- 
ka 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, parter- salon z komin
kiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, garaż, piętro - 
salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, balkon, poddasze - 
salon, 2 sypialnie, może być dla 2 rodzin, • 460.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10
DOM z zabudowaniami gosp., do remontu, na działce siedli
skowej 0.5 ha, woda, prąd, telefon, nadaje się na każdą dzia
łalność, 30 km od Wrocławia, 4 km od Sobótki, cicha spokoj
na wieś, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/391-03-94 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ we Wrocławiu na ' 
Muchoborze Małym, blisko nowobudowanej obwodnicy śród
miejskiej, 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 JEDNORODZINNY wolno stojący, po remoncie, 22 a 
działki ogrodowej, pod budowę lub rozbudowę 1 330.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-65-86

DOM WOLNO STOJĄCY parterowy z poddaszem użytko
wym, pow. 150 m2, działka 600 m2, prywatna droga dojaz
dowa, nowoczesne technologie, interesujący projekt, prąd, 
telefon, dojazd autobusami MPK, starodrzew, na Psim Polu, 
cicha, spokojna okolica, strumień, droga asfaltowa, • 160.000 
zł. Wrocław, tel. 071/324-24-30,0604/61-40-70 
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Lesz
na, • 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 

DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, prąd, woda, 
stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub zamienię na miesz
kanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możli
wością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM PONIEMIECKI do remontu, zabudowania gospod., 
działka 27 a, 13 km do granicy z Niemcami, - 25.000 zł. 
Wymiarki, tel. 068/360-42-85 po gódz.15 
DOM WOLNO STOJĄCY w Ząbkowicach Śl., po remoncie 
kapitalnym, ocieplony, ogrzewanie 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 do rozbiórki, w Starym Kisielinie k. Zielonej Góry, dział
ka 9 arów, pełne uzbrojenie, • 60.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-66-70

DOM PONIEMIECKI pow. 100 m2, w okolicy Nowej'Soli, 
działka 2500 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, strych, woda, 
elektryczne CO, szambo, - 85.000 zł lub zamienię na miesz
kanie w Głogowie. Zielona Góra, tel. 0607/03-07-90 po 
godz. 18
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 200 m2, dział
ka 3,5 a, 7 pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, 2 niezależne wej
ścia, 3 garaże, taras 40 m2, CO na gaz - 260.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-62-31,0605/83-17-58

DOM po remoncie kapitalnym, piętrowy, 8 km od Ziębić, siła, 
z telefonem, działka 56 a, wc, łazienka, szambo, ogrodze
nie, sad, blisko jez. Otmuchowskie, - 135.000 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-49-42

DOM PONIEMIECKI do remontu, działka 1,5, zabudów, 
gosp., woda, siła, prąd k. Jeleniej Góry-Kaczorów, ul. Ka
miennogórska 21 - 32.000 żł. Złotoryja, tel. 076/878-51-95, 
0601/55-09-17

DOM (pruski mur), nowy dach, okna, ok. 80 m2, na działce 
20 arów, Piękocin koło Milicza, piękne okolice, • 35.000 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-66-88

O  DOM - REZYDENCJA w  Kątach W rocławskich, 
pow. mieszkalna 550 m 2 ,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, p iwnica 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 w ieloppkoleniową rezy
denc ję , m o te l, za jazd , h u rto w n ię  itp . Cena
690.000 zł. (pilnie, do negocjacji), Kąty W rocław
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., te l. 0501/43-48-72, 071/347-68-64, 
0501751-82-89 02026821

O  DOM NA WSI wolno stojący, do zamieszkania od 
zaraz, pow. mieszkalna 90 m2, garaż, magazyn, 
działka warzywno-ogrodnicza, drzewa owocowe, 
1.02 ha obsianego pola ornego, piękna, cicha 
okolica podgórska, - 50.000 zł., tel. 074/819-91-40, 
0604/23-99-99 03003461

DOM NA WSI 2-rodzinny, piętrowy, poziom 1,2 pokoje, kuch
nia, łazienka, hol, kotłownia, poziom II. 3 pokoje, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, hol, balkon, duży taras, 2 garaże, atrak
cyjna lokalizacja, kostka brukowa, - 310.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-28-56,071/315-16-28 
DOM NA WSI jednorodzinny, parterowy, na działce o pow. 
65 a, ♦ hale przemysłowe; nowe, - 150.000 zł. Góra, tel. 
065/543-37-20

DOM NA WSI pow. 136 m2, po remoncie, kuchnia, łazienka, 
w.c., działka 1.35 ha, w tym 0.3 ha sadu, garaż, duża część 
gospodarcza, wodociąg, TV SAT, telefon, blisko lasu, w Lu- 
boszycach Małych, • 65.000 zł. Luboszyce Małe, gm. Je
mielno, tel. 065/544-81-03
DOM NA WSI wolno stojący, piwnica + zabudowania gosp., 
działka 35 a, 17 km od Namysłowa, • 45.000 zł. Namysłów, 
tel. 0604/10-18-74
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 5 pokoi, kuchnia, łazienka, pow. 120 m2, po
mieszczenia gospodarcze 150 m2,’ działka 0.48 ha, prąd, 
woda, telefon, pomiędzy Zgorzelcem a Bolesławcem, przy 
trasie A4, - 70.000 zł. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/12-79-14

DOM NA WS110 km od Zielonej Góry, pow. 120 m2, działka 
55 arów, pomieszczenia gosp., duża stodoła, blisko las + 
dzierżawa 1.5 ha, przy rzece i lesie, - 90.000 zł. Ochla, tel. 
068/321-10-02.0600/38-58-99 
DOM NA WSI 360 m2, 4 sypialnie, salon z kominkiem, 2 
łazienki, 2 tarasy, garaż, wszelkie media, działka 635 m2, 
do podziału na 2 rodziny, możliwość zamieszkania od zaraz, 
20 km od Wrocławia, - 200.000 zł. O leśnica, tel. 
071/314-14-00
DOM NA WSI w Dębnicy w byłym woj. kaliskim, dom o pow. 
60 m2, działka o pow. 600 m2, budynki gospodarcze o pow. 
50 m2, woda, prąd, gaz, CO, naprzeciwko stawów, - 65.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 

DOM NA WS1100 m2, działka 3200 m2; po remoncie kapit., 
atrakcyjna lokalizacja, otoczony lasem, teren posiada mikro
klimat, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, woda miejska, trasa Ko
byla Góra-Wrocław - 110.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
0503/32-79-58

DOM NA WSI pow. użytk. 56 m2, z cegły, do remontu, budy
nek gosp., możliwość adaptacji na mieszkalny, działka 4000 
m2, w tym 600 m2 gruntu budowlanego, woda, gaz, telefon, 
6 km od Gostynia, Woj. wielkopolskie, - 65.000 zł. Piechowi
ce, tel. 075/761-12-14
DOM NA WSI duży, do remontu, działka 550 a, gaz siła, 
wodwa, c.o., ładna okolica, lasy, 50 km od Wrocławia, -
80.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-24-50

DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
CO, stodoła, budynki gospodarcze, 2 garaże na działce 30 
2, ogród 50 a, - 85.000 zł. Przecław, gm: Niegosławice, tel. 
0602/63-23-56

DOM NA WSI gm. Jemielno, do remontu + budynek gosp., 
działka 0.5 ha, 70 km od Wrocławia, 40 km od Lubina, 20 km 
od Rawicza, - 37.000 zł. Psary, tel. 071/387-82-03, 
0605/68-10-88
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia w kierunku Obornik Ślą
skich, 196 m2,6 dużych i małych pokoi, do remontu, w miej
scowości Radecz, • 40.000 zł. Radecz, gm. Brzeg Dolny. tel. 
0504/69-96-59

DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY przedwojenny, w ók. Ra
wicza, pow. 120 m2, budynek gospodarczy do modernizacji, 
działka 2800 m2, wodociąg, prąd, siła, c.o, -10.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-32-14, 0603/77-50-08 
DOM NA WSI ceglany, poniemiecki, 160 m2, nowa stodoła, 
komó/ki, woda, telefon, CO, siła, ogródek, działka 46 a, do 
małego remontu, blisko autostrady A-4, -  70.000 zł. Snowi- 
dza, tel. 076/870-66-96,0504/94-75-24 
DOM NA WSI nowy; z 2000 r., typ kanadyjski; pow. 80 m2, 
działka 47 a, 30 km od Wrocławia, 3 pokoje, ogrzewanie 
kominkowe, na miejscu szkoła,, przychodnia, poczta, -
150.000 zł. Trzebnica, woj. wrocławskie^ tel. 0607/25-58-20 
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary. na trasie Oleśni
ca - Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, -
170.000 zł. Wrocław, tel. 3/2-05-84,0501/33-95-76
DOM NA WŚI w Samborzu, 30 km od Wrocławia, ponie
miecki, do.remontu, podpiwniczony ż  podwyższonym parte
rem + zabudowania nadające się na warsztat lub prowadze
nie dziłalności, działka 0,46 ha, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-44-41,0607/33-75-18 
DOM NA WSI w okolicach .Sobótki, poyv.180 m2, działka o 
pow. 1600 m21 120.000 zł oraz dom w okolicach Twardogó
ry, pow. 120 m2, na działce o pow. 90 arów + grunt o pow.
1.3 ha, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0601/51-87-83 
DOM NA WSI w Sulistrowicach, pow. 140 m2, duża działka, 
pod lasem, 3000 m2, -  300.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/52-28-91

DOM NA WS1150 m2, woda, c.o., szambo, telefon, duże 
zabudowania gospodarcze oraz bar letni, z dużym parkin
giem, sadem i laskiem, ładnie położone, na uboczu; przy 
głównej trasie, na działce 1.8 ha, 20 km od Wrocławia, w 
kier. południowym, - 220.000 zł lub zamienię na mieszkania, 
samochody albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/302-76-12,0607/11-84-32 
DOM NA WSI koło Kępna, nowy, komfortowy, umeblowany, 
kominek, szambo ekologiczne, z telefonem, działka o pow. 
28 arów, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-62-41, 
0602/68-93-94

DOM NA WSI 30 km od Wrocławia, 196 m2,. 12 pokoi, do 
remontu, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0504/69-96-59 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY do remontu, teren górzy
sty, przy lesie, 70 km od Wrocławia, ładna okolica, idealne

WROCŁAW - LEŚNICA 
DZIAŁKI BUDOWLANE

Pów. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, ' 
woda, gaz, kanalizacja, draga asfaltowa, 
telefon, kdmunlkacjaMPK.blisko centrum 
miasta, wydane pozwolenie ńa budowę.

bez pośredników 38 zł/mkw. 
BIURO SPRZEDAŻY: OP012015

54-403 Wrocław, ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97, pon.-pt. 10-18
tel. kom. 0 604 68-57-28

miejsce do wypoczynku i rekreacji, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-93
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI pow. 130 m2 + zabudowania gospodarcze, 
działka 0.26 ha, - 80.000 zł. Wyszanów47, tel. 065/549-23-34 
DOM NA WSI k. Obornik Śląskich, 4 pokoje, kuchnia, ła
zienka, pomieszczenia gospod, - 85.000 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/819-91-77

DOM NA WSI jednorodzinny, przedwojenny, piętrowy + duże
zabudowania gosp. z cegły, media, po remoncie, • 80.000
zł. Złotoryja, tel. 0604/70-36-23
DOM NA WS11.00 m2, murowany, działka 30 arów, Fau-
stianka gm. Rudniki, k. Wielunia, 9 km od Praszki, - {50.000
zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-27
DOM NA WSI piętrowy, 2-rodzinny, garaż, taras, wszystkie
media, budynek gosp., działka o pow. 80 m2, - 250.000 zł.
Żórawina, tel. 071/316-52-31
DOM W BUDOWIE 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 dogodź. 17

DOM W BUDOWIE JEDNORODZINNY wolno stojącego, 
stan surowy zamknięty, * 75.000 zł. Przedborowa, tel. 
074/815-82-21
DOM W BUDOWIE JEDNORODZINNY w zabudowie bliź
niaczej, stan surowy zamknięty, pow. 220/320 m2, działka 
459 m2, na Stabłowicach, • 280.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-47-61

DOM W BUDOWIE 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 mofta, -
300.000 zł. Dziwnów, tei..091/381-37-79
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, stan surowy, 
zadaszony, pow. całk. 300 m2, pow. mieszk. 220 m 2,2 ga
raże, osiedle willowe Białe Sady, - 150.000 zł. Legnica, tei. 
0602/85-31-23
DOM W BUDOWIE w miejscowości Marcinowice k. Krosna 
Odrzańskiego, działka 10 a, - 42.000 zł. Marcinowice, gm. 
Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, tel. 0602/29-00-47 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, 3 km od Strze
lina, pow. 150 m2, stan surowy zamknięty, podpiwniczony, 
garaż, inst. wodno-kanal. i inst. elektr., 35 km od Wrocławia,
- 85X00 zł. Strzelin, tel. 0604/50-56-62

DOM W BUDOWIE, nowy, zamieszkały - 250.000 zł, dom,
stan surowy - 160.000 zł. Wilczyce, woj. wrocławskie, tel.
0608/14-84-51
DOM W BUDOWIE, w Karpaczu, stan surowy zamknięty, 
dwupiętrowy, pow. 350 m2, działka 650 m2, • 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/91-72-49
DOM W BUDOWIE, wielorodzinny, w stanie surowym, na
kryty, na działce 640 m2, niezależne kondygnacje, na Kleci- 
nie, również na biura, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 357-91-70 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, w Kamieńcu 
Wrocławskim, przyłącza, pow. ok. 240 m2, -145.000 zł. Wro
cław, tel. 071/327-92-68 w godz. 8-11; po 19,0609/27-31-48, 
0503/78-84-34
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, stan surowy 
zamknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty 
dachówką, z cegły, podpiwniczony, z garażem, doprowadzeń 
ne przyłącza wody. gazu, prądu, telefonu, w miejscowości 
Mirków, - 205.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-19-83 .
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, przykryty dachówką, 
działka 7 arów, Nowa Sól-Modrzyca, przy ul. Różanej 10, -
58.000 zł. Ochla, tel. 068/321-10-02,0600/38-5849 
DOM W BUDOWIE woda, prąd, telefon, przy drodze asfal
towej, indywidualny projekt, działka o pow. 20 arów, w Księ- 
gienicach, 5 km od węzła . Bielańskiego, - 95.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/42-82-72
DOM W BUDOWIE w Jordanowie Śląskim, działka 7.3 a, 
woda, prąd, na os.Zielonym, - 100.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 355-61-50 

DOM W BUDOWIE w Ligocie Pięknej, pow. 135 m2. działka 
814 m2, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-52-38 
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej 
Górze, na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka 
uzbrojona (2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności 
gosp., całość lub ewentualnie połowę, sprzedam - 92.000 zł 

.lub zamienię ha małe mieszkanie w Zielonej Górze albo 
Wrócławiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00485 
www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, we Wrocła
wiu, na Stabłowicach, .pow. 200 m2. działka 240 m2, stan 
surowy otwarty, zadaszony, - 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-77-96

DOM W BUDOWIE wykonane fundamenty i kondygnacja, •
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40
DOM W BUDOWIE parterowy, w Smolcu, działka 7 arów, 
pełne uzbrojenie, kanalizacja-, rdziałką, - 180.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-90-73

•  DOM W GÓRACH nowy. koło Walimia; alrakcyjnie po
łożony, las, stawy, dojazd, telefon, duża działka, -
350.000 z\ bez. prowizji: Abax, Wrocław, tel. ®  
071/352-36-57,071/352-28-79 . 99000001 

DOMEK DREWNIANY .BRDA’  2-kondygnacyjny, 6-osobo
wy, mała kuchnia, łazienka, WC, idealne na ośrodek wcza
sowy, domek letniskowy lubrybaczówkę, • 12.000 zł. Jele
nia Góra, teL. 0601/56-65-70
O  DOMEK LETNISKOWY w  Boszkowie k. Leszna, 

w ysoki standard, 200 m od jeziora , 3 pokoje, 
kuchnia, jadaln ia, łazienka, taras, • 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/61-04-13 81013471

DOMEK LETNISKOWY drewniany, 26 m2, b. blisko jeziora, 
w Boszkowie, woda, prąd> szambo, - 19.000 zł. Boszkowo, 
tel. 0601/54-26-92 \
DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, drewniany, 36m2. 
wolno stojący, 30 m od jeziora, woda, prąd, kanalizacja, -
19.000 zł. Boszkowo. tel. 0601/54-26-92
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, 5 km od centrum Ląd
ka, CO, sauna, garaż, salon z kominkiem, 3 sypialnie, pow.
120 m2, działka 800 m2. możliwość dokupienia 10 ha łąk i 
lasów, - 120.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-29-83 
DOMEK LETNISKOWY drewniano-płytowy, podpiwniczony, 
w Lginiu, 250 m od jeziora, .2 sypialnie, salonik, kuchnia, 
garaż, woda, prąd, kanalizacja, wc, wyposażony, • 16.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-84-57 po godz. 15,0601/94-63-62 
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 dó
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DZIAŁKI BUDOWLANE 
ATRAKCYJNIE POŁOŻONE
____________WROCŁAW - JER2MANOWO
Powj 700^1100 mkw;:Uzbrojenie:prąd, woda, 
kanalizacja, przy drodze asfaltowej, telefon, 
komunikacja MPK; zadrzewiona 'pkolića; - ■
15 minut do centrum miasta.'- ’ ( *r (-

BEZ POŚREDNIKÓW 2 9  z łJ /n ik w "  
BIURO SPRZEDAŻY: opoom52
54-403 Wrocław ul. St Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt 10-18 
tel. kom. 0 604 68-57-28_______ aoQ°

tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00464www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, pow. 200 m2, w Wiele
niu, działka 900 m2, w tym 400 m2 lasu, atrakcyjna lokaliza
cja. Leszno, tel. 065/520-34-14 po godz. 18,0609/36-25-58 
DOMEK LETNISKOWY murowany, 68 m2, z tarasem, 
oczkiem wodnym, kaskada, kuchnia, łazienka z WC, domek 
całoroczny, kompletne wyposażenie, cisza, las, • 120.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0502/62-42-30 

DOMEK LETNISKOWY z pełnym wyposażeniem, wc, prysz
nic, aneks kuchenny, antresola, inst. elektr. i wodna, taras, 
całkowicie ocieplony, pod całoroczne zamieszkanie, do prze
wozu w całości, pokryty blachądachówkopodobną, • 15.500 
zł. Przylesie, tel. 077/412-38-59,0604/49-97-95 

DOMEK LETNISKOWY w Sławie, drewniany, pów. 16 m2, 
aneks kuchenny, gaz, prąd, umeblowany, taras, blisko jezio
ra, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-64-20 
DOMEK LETNISKOWY pow. 120 m2, działka 21 arów, nad 
Jeziorem Wieleńskim, -  130.000 zł. Wrocław, tel. 
071/330-06-62

DOMEK LETNISKOWY murowany, w Sulistrowicach, o pow. 
45 m2, działka 15 a, blisko las, zalew, - 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-59-33

O DWA MIESZKANIA W WILLI Wrocław - Brochów, 
54 m2 i 22 m2, łazienka, c.o., II taryfa, prąd, ogród 
ok. 500 m2, cena do uzgodnienia. te l. 
0605/35-61-90 80008911

•  DWOREK z połowy XVIII wieku, z pięknym parkiem pod- 
dworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą, dojście do 
dworku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych, po 
remoncie kapitalnym, 12 km od południowo-zachodniej 
granicy Wrocławia, - 430.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-18-08,0608/52-03-08 99000001

DWOREK W BUDOWIE działka 3 ha, rzeka, łąki, zagajnik + 
mały domek, blisko Wielunia, • 75.000 zl. Janów, gm. Ostró
wek, tel. 043/841-58-85
•  DZIAŁKA koło Wrocławia, 0.5 ha, przy lesie, łąka, do

mek gospodarczy, stan surowy, - 45.000 zł bez prowo- 
zji. Abax, Wrocław, tel. 071/352-36-57, 071/352-28-79 
99000001

DZIAŁKA 2139 m2 w Górach Kamiennych, nad potokiem 
•Złota Woda’ , energia, altana, ogrodzona, wieś Łomnica 
gmina Głuszyca -1 5  zł/m 2... tel. 076/722-88-36 

DZIAŁKApow. 15.49 ha, w tym 10 ha lasu (5-letniego), możl. 
budowy stawu hodowlanego - 8.000 zł/ha. Budczyce, gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-81-92.D609/48-26-85 

DZIAŁKA pow. 3.77 ha, blisko stawy hodowlane, las, w Sko- 
roszowie - 6 zł/m2. Budczyce, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-81-92,0609/48-26-85 

DZIAŁKA w Długołęce k. Wrocławia, pow. 3.000 m2, przy 
trasie nr 8 - 60 zł/m2. Długołęka, tel. 071/315-27-17 

DZIAŁKA 2400 m2, z budynkiem wolno stojącym, nadaje 
się do adaptacji, własna studnia, przy trasie Grodków-Strzelin
- 7 zł/m2. Grodków, tel. 077/415-43-22,0600/65-10-55 
DZIAŁKA w Nadolicach Wlk., 10 a, prąd, woda obok, - 23.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/03-48-52

DZIAŁKA w miejscowości Sokolec, pow. 0.25 ha, woda, prąd, 
przy drodze asfa ltowej. • 25.000 zł. Sokolec, tel. 
074/871-66-11
DZIAŁKA z rozpoczętą budową hali magazynowo warszta
towej, pow. użytkowa 350 m2, pow. działki 1200 m2, Zielona 
Góra ■ Śródmieście, -120.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-43-53 
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granic Wrocła
wia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd ze skrzyn
ką energetyczną o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzo
na, kanalizacja, bez pośredników • 65 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA o pow. 2500 m2, położona 6 km od półudniowo-za- 
chodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicy działki, cicha, 
zalesiona okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, gaz, 
prąd, droga, bez pośredników, cena 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-94-32
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, położona na grani
cy miasta Wrocławia, pow. 740 m2, uzbrojona, w okolicy 
Muchoboru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 
m2, z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabu
dowy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0601/73-72-87

DZIAŁKAj)od zabudowę szeregową, w Jelczu-Laskowicach,
- 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-72-40

DZIAŁKA pow. 25 a, utwardzona, ogrodzona, z budynkiem 
o pow. 80m2 i wys.4.5m2, dwie bramy wjazdowe, • 130.000 
zł lub wynajmę. Lubin, tel. 076/844-62-76 

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 
prąd, telefon, w Tyńcu Małym.., tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

O DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 700 m2, cena do 
uzgodnienia. Masłowo 29, koło Rawicza, tel. 
065/546-48-67 01031391

•  DZIAŁKA BUDOWLANA Śliwice koło Wrocławia, około 
0.7 ha, uzbrojenie, • 200.000 zł bez prowizji. Abax, Wro
cław, tel. 071/352-36-57.071/352-28-79 99000001

O  DZIAŁKA BUDOWLANA w Łozinie (7 km od Wro
cławia), pow. 1400 m2, prąd, woda, telefon, wyla
na ława fundamentowa, księga wieczysta, warun
ki zabudowy, projekt domu; dojazd autobusem 
podm iejskim  - 45 zł/m 2. W rocław, te l. 
0607/81-69-46 02027451

O DZIAŁKA BUDOWLANA naroina, w Kątach Wro
cławskich, pow. 1000 m2, pełne uzbrojenie, ład
nie usytuowana, obok budowa basenu krytego, 
osiedle willowe, obok szkoła podstawowa I gim
nazjum, • 48.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01033861

O DZIAŁKA BUDOWLANA przeznaczona pod bu
downictwo jednorodzinne, na obrzeżach Wrocła
wia, 12 km od Rynku, sprzedam na raty, 1.200 
m2 x 24 zł/m2 lub 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-30-84,0502/87-39-93 80014191

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 905 m2, z wydanymi warun
kami zabudowy oraz prąd, woda, gaz, atrakcyjna loka
lizacja, przy ul. Jerzmanowskiej, cena 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/349-52-25 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA okolice Leśnicy, media. W.J., 
Wrocław, tel. 071/351-38-34,071/357-09-44 99000001

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 9.29 a, w Bielanach Wr., uzbroje
nie, wydane warunki zabudowy • 125 zł/m2. Bielany Wr., tel. 
071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2, uzbrojona, Wilczków, 
dobry dojazd, atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. Biestrzyków, 
tel. 071/311-31-46
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bogdaszowicach, pow. 10 arów, 
woda, prąd, telefon, ładna okolica, - 2.700 zł /ar. Bogdaszo- 
wice, tel. 071/789-10-21,0501/14-83-91 
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 15 arów, pozwolenie na budowę, 
projekt, zrobiony wykop pod budynek z piwnicą, prąd dopro
wadzony na budowę • 1500 zł/ar. Dębina, tel. 071/318-10-18 
pogodz.18

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 arów, w centrum Długołęki,
- 56.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-25-04

DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, przy szosie E8,753 
m2, pod usługi, handel, - 76.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-20-46

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8 arów, w Dobrzykowicach 
koło Wrocławia, możliwość podłączenia wszystkich mediów 
oprócz gazu, - 38.000 zł. Dobrzykowice, tel. 071/318-52-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 szt., w Domaniowie, na działce 
światło, woda, telefon - 1200 zł/ar. Domaniów, tel. 
07J/302-74-82

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, - 75.000 
zł. Domasław, tel. 071/311-89-79 wieczorem, 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławiu, pow. 2000 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, prąd, woda, gaz, telefon • 55 zł/m2. 
Domasław, tel. 071/311-98-84 

DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich • Potoczek, 1491 
m2 - 30 zł/m2 oraz przylegająca do niej działka rekreacyjna 
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 internecie pod nu
merem - AC0242 www.autogielda.com.pl)

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 68 a, gm. Żórawina, możli
wość podziału, woda, prąd, telefon w granicy działki, poło
żona w b. zacisznym miejscu -17  zł/m2. Galowice, gm. Żó
rawina, tel. 071/316-55-24,0603/38-17-68 

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 a, atrakcyjna lokalizacja, 
w Jarnołtówku, - 23.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-33-51 

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 arów, Głuchów 
Górny koło Trzebnicy, - 16.000 zł. Głuchów Górny, tel. 
071/312-85-10
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. 2500 m2, woda, prąd, telefon •
35 zł/m2. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-87-81

DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 11 arów, w okolicach Bren- 
nej (Beskid Śląski), atrakcyjna lokalizacja, prąd, woda, linia 
telefoniczna - 37 zł/m2. Grabina, gm. Biała, tel. 
077/431-90-42 wewn. 381, do g. 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 pow. 37 arów, w parku krajobrazo
wym -10  zł/m2. Gruszeczka, gm. Milicz, tel. 071/384-71-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA Krzyki - Brochów, ul. Polna 23, pow. 
4715 m2, - 65 z ł /m2. Janów, grri. Ostrówek, tel. 
043/841-58-85
DZIAŁKA BUDOWLANA w centrum Jelcza-Laskowic, na
rożna, w zabudowie szeregowej, pow. 5 a, z projektem i po
zwoleniem na budowę, - 15.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-43-78,0605/33-08-80 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeleniej Górze, dzielnica Jagniąt- 
ków, pow. 47 a, malownicza okolica, góry, lasy strumyki • 20 
zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-44-97 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie Jelnia Góra - Karpacz, 
pow. 27.6 a, możliwość podziału na mniejsze, własnościowe
- 30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kurowicach. 6 km od Głogowa.
36 arów, z możliwością podziału, atrakcyjna lokalizacja, 
uzbrojona - 20 zł/m2. Jerzmanowa, tel. 076/831-21-30 po 
godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, media, te
ren zabudowany, 7 km od Wrocławia, cena -1.000 zł/ar. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-19
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt. po 10 arów, częściowo uzbro
jone, w miejscowości Kamień k. Długołęki • 3.500 zł/ar. Ka
mień, tel. 071/315-18-27
DZIAŁKA BUDOWLANA usługowo-mieszkaniowa, w Kątach 
Wr., 2670 m2 (1400 ♦ 1270 m2), możliwy podział, przy pla
nowanej ulicy, 120 m od drogi wyjazdowej na autostradę, 
woda, prąd, telefon przy drodze, księga wieczysta, wydane 
warunki zabudowy - 60 zł/m2. Kąty Wr., tel. 071/316-7146 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, w Kieł- 
czowie, - 60.000 zł. Kiełczów, woj. wrocławskie, tel. 
0501/95-60-91
DZIAŁKA BUDOWLANA pod stację paliw lub motel. 1,1 ha
- 5 zł/m2. Kiełczów. tel. 071/39842-50

DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a. w Kiełczowie. gaz, woda, 
kanalizacja, prąd, telefon, blisko działki - 62 zł/m2, -1000  
zł. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/398-81-97 

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1100 m2, w Kiełczowie, 
wszystkie media - 62 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/389-85-56 

DZIAŁKA BUDOWLANA 63 ary, 5 km od Kłodzka, atrakcyj
na lokalizacja, cisza, pozwolenie na budowę, projekt domu, 
pow. 136 m2, woda, prąd, własna droga, - 42.000 zł lub za
mienię na samochód. Kłodzko, tel. 0601/18-38-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 12 arów, 5 szt., 5 km od 
Kobylej Góry - 500 zł/ar. Kobyla Góra. tel. 062/731-68-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Kościerzyce k. 
Brzegu, pow. 9 a, przy działce woda, prąd, telefon, atrakcyj
na lokalizacja, - 8.000 zł. Kościerzyce k. Brzegu, tel. 
0607/51-98-33 po godz. 17
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 a, okolice Gór Stołowych, 
położona pod lasem, prąd, woda, cicha i spokojna okolica, 
do Kudowy Zdrój 2,5 km -1 2  zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-18-65,0603/23-01-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, Rzeszotary koło Legnicy, 
cena • 12 zł/m2. Legnica, tel. 0607/16-8945 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Spalona k. Legni
cy, pow. 13.3 a, wszystkie media na granicy działki, atrak
cyjna lokalizacja • 1.700 zł/a. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 arów, w Raszówce gm. 
Lubin, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona: woda, prąd, gaz, 
kanalizacja, telefon, - 36.000 zł. Legnica, tel. 0603/35-34-71 

DZIAŁKA BUDOWLANA 53 ary, 6 km od centrum Legnicy, 
atrakcyjna lokalizacja • 1.500 zł/ar. Legnica, tel. 
076/857-00-66
DZIAŁKA BUDOWLANA 715 m2, w Legnicy na oś. Sienkie
wicza, uzbrojona, własnościowa, • 37.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-34-07

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, częściowo uzbrojona, 
woda, prąd, 8 km od Legnicy, • 16.000 zł. Legnica, tel. 
076/8664 241,0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 a, blisko centrum, w Legnicy. 
Legnica, tel. 0608/60-3745
DZIAŁKA BUDOWLANA w zwartej zabudowie letniskowej,

pow. 504 m2, w Boszkowie - Ujazdowie, • 15.000 żł. Leszno, 
tel. 065/529-62-37

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona: woda, prąd, telefon, 
ogrodzona, 900 m2, atrakcyjna lokalizacja - 50 zł/m2. Ligota 
Piękna, tel. 071/31244-52

DZIAŁKA BUDOWLANA w  Raszówce, 43 ary, spokojna lo
kalizacja, - 60.000 zł. Lubin, tel. 0606/93-92-53 

DZIAŁKA BUDOWLANA 7 arów, w Pieszkowie, 5 km od 
Lubina, atrakcyjna lokalizacja, pilne, • 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-86-92.076/844-87-10 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA przemysłowa, pow. 19 arów, 5 km 
od Lubina, kanalizacja, woda, prąd, telefon, - 30.000 zł. Lu
bin, 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, spokoj
na okolica, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/846-68-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni, pow. 8 arów, - 3.500 zł/ar. 
Lutynia, tel. 071/317-12-79

DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 14.31 ha, uzbrojona, woda, 
prąd • 35 zł/m2. Genowefa Spodymek, 55-333 Lutynia, gm. 
Miękinia, ul. Kościuszki 52, w godz. 17-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Łozinie, dojazd MPK i PKS, 
prąd, woda i telefon w obrębie działki, przy drodze asfalto
wej - 37 zł/m2. Łozina, tel. 071/31548-19,315-49-86 

DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 12.60 a, dokumentacja oraz 
działka rolna o pow. 10.40 a, dokumentacja, ładnie położo
na, prąd, przyłącze wody, • 25.000 zł /całość. Malerzów, gm. 
Dobroszyce, tel. 071/315-78-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12.32 a, w Malinie, atrakcyj
na lokalizacja - 40 zł/m2. Malin, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/3124041

DZIAŁKA BUDOWLANA 630 m2, uzbrojona, bez gazu, pro
jekt, dokumentacja, piwnice, w Legnicy na osiedlu Sienkie
wicza • 29.000 zł, w rozliczeniu może być samochód o poj. 
do 1600 ccm, do 12.000 zł + dopłata. Matuszów, tel. 
076/873-84-14

DZIAŁKA BUDOWLANA w Różance, pow. 8 arów, atrakcyj
na lokalizacja, w Górach Bystrzyckich, -15.000 zł. Między
lesie, tel. 0607/06-08-62

DZIAŁKA BUDOWLANA w Wydrowicach k.Niemodlina w

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Dobromierzu sprzeda:

BUDYNKI WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE
w Roztoce, pow. 530 m2, pow. działki 1,04 ha;

wydzierżawi: H A U  WARSZTATOWE 
I  MAGAZYNOWE w Dobromierzu.

Tel. 074/858-61 -26 opoi2590

woj. opolskim, 59 arów, - 9.500 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-79-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, pod lasem, 2 km od Obornik 
śl., woda, prąd - 35 zł/m2. Nowosielce, teł. 071/310-20-59 

DZIAŁKA BUDOWLANA woda, prąd na działce, uzbrojona, 
787 m2, w dobrym miejscu, blisko lasu, w Obornikach Ślą
skich, - 85.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0503/15-94-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, uzbrojona, w Oławie, - 30.000 
zl. Oława, tel. 071/313-95-85

DZIAŁKA BUDOWLANA w Ozimku, pow. 20 a, uzbrojona -
1.000 zł/a. Ozimek, tel. 0608/84-11-72
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a i 15 a, woda, prąd przy dział
ce - 20 zł/m2. Pęgów, tel. 071/310-79-04 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1060 m2, w Pęgowie, prąd, 
woda, telefon na granicy działki, - 32.000 zł. Pęgów, tel. 
071/310-7645
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpo
czętą budową, • 20.000 zł. Piława Górna, tel. 074/645-66-81, 
0605/38-05-60
DZIAŁKA BUDOWLANA w Parchowie, 10 km od Polkowic, 
926 m2 - 80 zł/m2. Polkowice, tel. 076/847-90-68 

DZIAŁKA BUDOWLANA przy drodze asfaltowej, 0.3 ha - 
10 zł/m2. Posadowice, gm. Bierutów, tel. 071/398-98-57 

DZIAŁKA BUDOWLANA w Radłowie, pow. 30 arów, ♦ grunt 
rolny 1.2 ha, - 35.000 zł. Radłów, gm. Zawonia, tel. 
071/315-72-65

DZIAŁKA BUDOWLANA 26 a, w Radwanicach • 30 zt/m2. 
Radwanice, tel. 071/311-71-81 

DZIAŁKA BUDOWLANA w nowo powstającej dzielnicy Ura
zu, 25 arów, wstępne uzgodnienia o warunkach zabudowy, 
w pobliżu szkoły - 20 zł/m2. Raków, gm. Oborniki śl., tel. 
071/310-81-88

DZIAŁKA BUDOWLANA 36 arów, w Rękowie, 9 km od So
bótki, 25 km od Wrocławia, widok na ślężę -10  zł/m2 oraz
1.1 ha - 8 zł/m2. Ręków, gm. Sobótka, tei. 071/316-27-97 

DZIAŁKA BUDOWLANA handlowo - usługowa, pow. 700 
m2, położona przy trasie Świdnica - Legnica, ogrodzona, 
woda, oświetlenie, telefon, kanalizacja, pawilon pow. 30 m2, 
- 55.000 zł. Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 074/855-91-56, 
0603/6040-15

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 48 arów, ładna okolica, 
blisko Sławy, - 15.000 zł. Sława, tel. 068/356-81-60 

DZIAŁKA BUDOWLANA 6 a, uzbrojenie w granicy, ładnie 
położona, cisza, spokój, dobry dojazd, z rozpoczętą budową 
szeregówki z garażem, - 29.000 zł lub zamienię. Sobótka 
Górka, tel. 0600/91-65-32 -

DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, grunt rolny 26 arów przy 
działce, • 15.000 zł. Srebrna Góra, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/31-25-66

DZIAŁKA BUDOWLANA w Gęsińcu k. Strzelina, 34 ary, 
atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, studnia, droga asfaltowa • 
15 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 arów, w Iwnie kolo Ścina- 
wy, wylany fundament, możliwa działalność gospodarcza, 
media, dokumentacja, • 45.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-88
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 o pow. 1.200 m2, w Szczepano
wie k. środy Śl., własnościowa, uzbrojona, 20 km od Wro
cławia, atrakcyjna lokalizacja, cicha i spokojna okolica - 20 
zł/m2. Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Św. Katarzynie, pow. 10 arów, - 
35 zł/m2. Św. Katarzyna, tel. 071/31141-93 ..
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 170 a, uzbrojona, cicha, ład
na okolica, - 65.000 zł. św. Katarzyna, tel. 071/311-66-21 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Świdnicy Polskiej, przy tra
sie Środa Śl. • Kąty Wr., atrakcyjna lokalizacja, uzbrojenie 
przy działce -  20.000 zł. Świdnica Polska, gm. Kostomłoty, 
tel. 0609/23-80-77

DZIAŁKA BUDOWLANA w Świebodzicach - Cierniach, pow. 
910 m2. gaz, woda, prąd, - 23.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-27-29,0601/49-77-39 

DZIAŁKA BUDOWLANA w gm. Trzebnica, pow. 8 arów, -
13.000 zł. Trzebnica, woj. wrocławskie, tel. 0600/11 -84-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 arów, media przy działce, 
5 km od Trzebnicy, - 20.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w Walimiu, pow. 
25 a, 2 km od Rzeczki, przy drodze asfaltowej, prąd, za
drzewiona, piękny widok na Wielką Sowę, warunki zabudo

wy, obok lasu, - 35.000 zł. Walim, tel. 074/843-27-40 wie
czorem' i  - .
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 885 itT2, Bielany .Wrocław
skie, okolica centrum handl. .Makro”, wszystkie media, księga 
wieczysta, warunki zabudowy, atrakcyjna lokalizacja, na każ
dą działalność, • 130.000 zł. Wądroże, tel. 076/887-44-86 
lub, 0600/30-22-22
DZIAŁKA BUDOWLANA, w Wiązowie, 12 arów - 2.000 zł/ar. 
Wiązów, tel. 071/392-39-73
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona (woda + prąd), pozwo
lenie na budowę, blisko lasu, pow. 13.35 a, cena 23 zł/m2. 
Wielka Lipa, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-65-62 

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 750 m2, w części uzbrojona, 
atrakcyjna lokalizacja, 3 km od Psiego Pola - 60 zł/m2. Wil
czyce, tel. 071/399-07-98

DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, woda, prąd przy 
działce, 2 km od Psiego Pola, pow. 11 arów - 45 zł/m2. Wil
czyce, tel. 071/398-8445
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkowie, pow. 11 arów, - 20 
zł/m2. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 0503/85-0249 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, przy trasie na Po
znań, 20 lub 30 a, cena 35 zł/m2. Wisznia Mała, tel. 
071/31242-77
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, uzbrojona, pow.
10.5 a, 1 km od lasu, 500 m woda, - 50.000 zł. Wisznia Mała, 
tel. 071/312-74-07 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4300 mZ, w Skokowej (w miej
scowości stacja PKP), 37 km od Wrocławia, przy drodze 
asfaltowej, bardzo blisko media • 23 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/357-55-98
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, na Wojczycach, projekt, 
fundament, cena -1 2 5  zł/m2. Danuta Schroeder, 53-442 
Wrocław, ul. Spiżowa 2
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 67 arów ♦ zabudowania gosp., 
uzbrojona, w Wilczkowicach, na trasie Wrocław - Kudowa 
Zdrój, - 12 z ł /m2. Wrocław, tel. 071/367-73-08, 
0603/95-36-88
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 600 - 900 m2, media, ul. Ryb
nicka, -190 zł /m2. Wrocław, tel. 071/352-79-67 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkowie k. Namysłowa, pow. 
10 a, na osiedlu domków jednorodzinnych, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-52-29

DZIAŁKA BUDOWLANA 0,48 ha, w zach. części W-wia, 
atrakcyjnie położona, przy lesie, ogrodzona, możliwość pod
łączenia wody i prądu, -  30 zł /m2. Wrocław, tel. 
071/354-28-39,0603/40-9642 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 500 m2, pełne uzbrojenie, 
fundament pod dom jednorodzinny, decyzja o warunkach 
zabudowy, Wrocław - Krzyki, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34644-32,0608/37-63-06 

DZIAŁKA BUDOWLANA 41 x 74 m, Wrocław Krzyki - 75 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-44-32,0608/37-63-06 

DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, uzbrojona - 70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0605/18-30-18

DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim. 12 a, 
ogrodzona, zadrzewiona, wszystkie media, fundamenty pod 
orangerie, część materiałów budowlanych, cena 90 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/781-6347
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 szt., pow. 900-1000 m2, woda. 
siła, gaz, telefon - 88 zł/m2. Wrocław, tel. 327-60-93, 
0609/04-28-76
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 arów. ogrodzona, z mediami - 
120 zł/m2. Wrocław, tel. 327-66-20 

DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, w Lutyni, przy drodze as
faltowej, 5 km od Wrocławia, woda, prąd, telefon, las - 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 992 m2, w Wilczycach, 500 
m od granicy Wrocławia • 45 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/79547-14

DZIAŁKA BUDOWLANA dom, usługi, rzemiosło od 600 do 
850 m2, wszystkie media, Książe Małe, ul. Rybnicka lub 
wjazd od Opolskiej, wolna od zabudowy, komunikacja miej
ska 3 min., centrum miasta 10 min. • 180 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/352-79-67

DZIAŁKA BUDOWLANA Muchobór Wielki, pow. 1.500 m2 
lub więcej, pełne uzbrojenie, kanalizacja pod każdą zabudo
wę • 140 zł/m2. Wrocław, tel. 351-1640 

DZIAŁKA BUDOWLANA Jelcz-Laskowice, przy głównej uli
cy, 7.600 m2, nadaje się na handel, produkcję, inne • 10 
zł/m2. Wrocław, tel. 343-27-04 

DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, na Strachowicach, 
spokojna okolica, dobry dojazd - 39 zł/m2. Wrocław, tel. 
0503/80-24-98

DZIAŁKA BUDOWLANA 7 a, we Wrocławiu, na Pawłowi
cach, pozwolenie na budowę, • 49.000 -zł. Wrocław, tel. 
0501/25-67-87

DZIAŁKA BUDOWLANA w Krynicznie, 20 a, wszystkie me
dia - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/35246-12,0504/93-24-02 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocłwiu na Brochowie u zbie
gu ulic Centralnej i Wiaduktowej, pow. 800 m2, projekt z 
pozwoleniem na budowę, atrakcyjna lokalizacja, • 120.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-52-36,0604/77-55-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. - 20 
zł/mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 

DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczęta budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, • 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-2045 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub w częściach, w 
Czernicy Wrocławskiej, blisko droga, prąd, woda, kanaliza
cja - 42 źł/mkw. Wrocław, tel. 0603/28^93-18 

DZIAŁKA BUDOWLANA 1050 m2, Wrocław • Leśnica, ul. 
Krępicka, pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniak, uzbro
jona, 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 elektrycz
na, telefon, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-15-78, 
0605/3144-52-

DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocła
wiu (Pawłowice), 2636 m2, ogrodzona, zadrzewiona, rozpo
częta budowa, prąd, woda, gaz, z telefonem, studnia, droga 
dojazdowa, asfaltowa, oświetlona -110 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/363-24-32 po godz.20

DZIAŁKA BUDOWLANA 25 arów, sąsiedztwo nowych do
mów, 20 minut do centrum, droga asfaltowa, 9 km od Wro
cławia, poprowadzę budowę, doświadczenie, załatwię 
wszystkie formalności - 22 z\lm2. Wrocław, tel. 788-19-30, 
0502/07-73-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., po 14 arów każda, Wrocław 
- Widawa - 100zł/m2. Wrocław, tel. 364-31-30,0603/40-05-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, na działce 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 1500 m2, okolice Sobótki, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-61-93,0601/05-70-21 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Tyńcu Małym, o pow. 8,5 ara, 
blisko uzbrojenie, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-98-71 

DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej/ spokojnej okolicy, w połu
dniowo-zachodniej części Wrocławia, z uzbrojeniem w gra
nicy działki (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzo
na), bez pośredników - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojo
na: woda, prąd, bez pośredników, o pow. 650 m2, cena 40 
Zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy ul. Łopianowej we Wrocławiu,

pow. 871 m2, cena 100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-91-51, 
0605/64-64-81
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 km od Wrocławia, w Sadowi- 
cach (kier. Kąty Wrocławskie), 1587 m2, obok działki prąd 
(220 V), wódocłąg; cena 16 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-91 -62*0603/37-77-16 

DZIAŁKA BUDOWLANA na Złotnikach, o pow. 730 m2, pro
jekt domu wolno stojącego, wylane ławy fundamentowe, do
datkowo 500 m2 łąki przylegającej z tyłu do działki, razem 
ok. 1300 m2, • 95.000 zł lub zamienię na osobowy, z dopła
tą. Wrocław, tel. 0501/5648-90 

DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2, okolice Sobótki, budy
nek gospodarczy z XIX wieku, możliwość przekształcenia 
na dowolny cel, prąd, ogrodzona, zadrzewiona • 27 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0607/86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, w okolicach 
Sobótki, widok na Ślężę, 2500 m2, budynek gospodarczy, 
prąd, drzewa owocowe, działka ogrodzona • 28 zł/m2. Wro
cław, tel. 0605/61-37-97

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1500 i 2000 m2, uzbrojona, 
Wrocław-Polanowice, - 90 zł/m2. Wrocław-Psary, tel. 
0605/62-33-58

DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, 30 km 
od Wrocławia, uzbrojona, asfaltowa droga do działki, oświe
tlona, telefon obok działki, możl. kupna całości łub połowy •
1.800 zł/a. Zawonia, tel. 071/312-90-85,0604/69-25-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA na osiedlu .Leśny Zakątek* w Zie
lonej Górze, nie uzbrojona, 1.25 ha, atrakcyjna lokalizacja, -
125.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-66-70
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 ary, w Starym Kisielinie k. 
Zielonej Góry, pełne uzbrojenie, atrakcyjna lokalizacja, -
120.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-66-70
DZIAŁKA BUDOWLANA w Żórawinie, pow. 9 arów, - 40.000 
zł. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0607/80-58-69 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 75 arów, 
możliwość podziału, atrakcyjna lokalizacja, nadaje się na 
każdą działalność gospodarczą, przy głównej trasie Wrocław
- Oleśnica, cena 55 zł/m2. Byków, tel. 071/315-25-13 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów. 
11 km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13,071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO • ROLNA z zezwoleniem na bu
dowę, o pow. 6300 m2, we Wrocławiu (Klecina), bez pośred
ników, cena 150 zł/m2. Wrocław, teł. 0601/73-07-14 
DZIAŁKA BUDOWLANO - ROLNA 38 arów, w Malinie, 5 
km od Wrocławia, obok staw i park, ładna okolica, • 67.000 
zł. Wrocław, teL 071/789-90-73 

DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA w Kamieńcu 
Wrocławskim, przy ul. Działkowej 1, nieuzbrojona, cena • 22 
zł/m2. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/781-6347 

DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA pow. 1 ha. 
możliwość podziału na mniejsze, przy drodze Wrocław • 
Poznań - 50 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 071/31246-50 

DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA w centrum 
Strzelina, na garaże lub działalność gosp., pow. 65 m2, w 
całości lub częściowo • 9.000 zł/całość. Strzelin, tel. 
071/796-22-54

DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA 1431 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, w Miłoszycach, 11 km od granic Wro
cławia • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/341-29-18, 
0501/45-32-93

DZIAŁKA LETNISKOWO -BUDOWLANA pow. 5-8 arów, 
blisko jeziora i lasu, uzbrojone, w Sławie - 25 zł/m2. Sława, 
tel. 068/356-69-01,068/356-68-37 

•  DZIAŁKA OGRODNICZA w Brzegu Dolnym, zagospo- 
dar. i w pełni uzbrojona, pow. 65 ha, zabudowana na
miotami ogrodniczymi (7 szt.), budynek socjalno-gospo- 
dar. o pow. 115 m2, wiata 60 m2, kotłownia do ogrze
wania namiotów oraz budowa pawilonu handlowego, 2 
linie tel., lokalizacja i teren nadający się pod organiza
cję ogrodn. centrum handl. lub inną działalność, -
220.000 zł, Nier. Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 
071/389-13-18,071/389-11-28 99000001 

DZIAŁKA OGRODOWA pow. 380 m2, altana murowana, 
woda, szklarnia, przy ul. Klecińskiej, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/788-84-25,0501/43-57-84 

DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA w Sławie. 5a. 
woda, prąd, ogrodzona, możliwość budowy domku letnisko
wego, do 25 m2, blisko jeziora i plaży • 12.000 zł. ., tel. 
071/329-19-53

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA k. Oleśnicy, przy trasie E-8 • 10 
zł/m2 lub wydzierżawię nieodpłatnie. Jelenia Góra, tel. 
0602/88-86-60

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1.6 ha, pod budowę stacji pa
liw, parking, usługi, motel, przekształcona + decyzja, w Ża
rów ie k. Świdnicy, - 420.000 zł. Wrocław, tel. 342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • BUDOWLANA Wrocław ul. 
Krakowska, pow. 2100 m2, pełne uzbrojenie, cena 220 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0604/19-9947

DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • HANDLOWA uzbrojona. 27 
arów, w Smardzowie, - 100.000 zł. O leśnica, tel. 
071/315-61-13

DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 4.8 a, 20 m od jeziora, w 
Ostrowitach Prymasowskich (woj. wielkopolskie), zagospo
darowana, energia el., WC, barak (przerobiony na mieszkal
ny), -12.000 z ł. ., woj. wielkopolskie, tel. 0502/02-6348 
DZIAŁKA REKREACYJNA 0.50 ha (ze stawem) przy lesie, 
na terenie Krajobrazowego Parku Doliny Baryczy, • 25.000 
z l  Aleksander Iwanicki, 56-321 Bukowice 42, gm. Krośnice- 
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 arów, własnościowa, nad-j.*■ 
Sławskim, 60 m od brzegu, w lesie sosnowym, ogrodzona, 
prąd, studnia, kontener mieszkalny, możliwość budowy domu 
letniskowego, - 37.000 zł. Głogów, tel. 076/834-17-19 
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 11 arów, w Łomnicy, lasy, 
góry, wyciąg narciarski, łowisko ryb, piękny krajobraz, - 9.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/880-91-37,0604/84-98-02 
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 w Długopolu Zdroju, pow. 0.45 
ha, blisko woda, prąd, atrakcyjna lokalizacja, przy lesie, na 
stoku, 20 km od wyciągu narciarskiego - 3.80 zł/m2. Kłodz
ko, tel. 0607/4848-16
DZIAŁKA REKREACYJNA 1,5 ha, przy lesie, strumień, prąd
- 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 1 ha, 100 m od rzeki Ba
ryczy i.budowanego zalewu rekreacyjnego, w parku krajo
brazowym, pod lasem, dogodny dojazd, 3 km od Milicza, w 
sąsiedztwie wsi Karuszki - 1.50 zł/m2. M ilicz, tel. 
071/384-91-07 wieczorem. 339-76-56 wieczorem 

DZIAŁKA REKREACYJNA u podnóża ślęży, blisko lasu, 65 
arów - 4 zł/m2. Sady, tel. 074/850-58-15 

DZIAŁKA REKREACYJNA 5 arów, altana murowana oraz 
działka budowlana, 7 arów, w Sławie, • 120.000 zł. Ogródki 
.Sławianka*, Sława, ul. Al. Porzeczkowa 59 

DZIAŁKA REKREACYJNA w Górach Sowich (zgłoszona pod 
zabudowę), atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, słoneczna 
strona, las, blisko media, 2540 m2 • 11.000 zł, 7880 m2 -
22.000 zł. Walim, tel. 0608/36-24-23
DZIAŁKA REKREACYJNA nad morzem, w okolicach Po- 
bierowa, teren uzbrojony • 15 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/322-72-97

DZIAŁKA REKREACYJNA na Pojezierzu Leszczyńskim, 
wokół lasy i łąka, blisko wody, 500 m2, • 6.500 zł lub zamie
nię na samochód. Wrocław, tel. 0501/69-08-43, 
0602/78-76-27

15.06.2001 spis treśch-patrz strona 61 {rozkładowa) AUTO GIEftfDA DOLNOŚLĄSKA , 113

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


P P H U  “ FA R O M ”
w y k o n u je  

z  p ły ty  o b o r n ic k ie j:

pawilony , 
obiekty
gastronomiczne 
bramy- wiaty 
kioski
pasaże handlowe 
obudowy hal

f  t e l .061/ 296-35-52 s 
M po godz. 20.00 i 
| v  tel. kom. 0602 127 894 

061/297-21-09 do godz. 15.00 
(warsztat)

m
'R A T Y  - L E A S IN G

DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjna lokalizacja, pod la
sem, w pobliżu drogi i linii energetycznej, wodociągowej, te
lefonicznej, pow. 26000 m2, w Grabownicy gm. Krośnice - 
60 gr/m2. Wrocław, tel. 071/352-86-48,0503/12-98-94 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 3561 m2, 
uzbrojona, woda, prąd, położona w lesie, 100 m od j. Wo- 
nieść na Pojezierzu Leszczyńskim, - 89.000 zł. Leszno, tei. 
065/520-93-30 po godz. 18,0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA nad zalewem 
rekreacyjnym, Mściwojów k. Jawora, ładnie położona, blisko 
woda i media • 700 zł/a. Mściwojów, tel. 076/872-83-08 

DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA nad Jeziorem 
Licheńskim, 70 m od jeziora, - 22.000 zł. Niedźwiady, gm. 
Licheń, tel. 0607/39-82-76
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu, 
pow. 12,5 ara, bezpośredni dostęp do jeziora, media, po
zwolenie na budowę i projekt, b. dobre sąsiedztwo; możli
wość budowy przystani wodnej, • 52.000 zł. Wieleń, tel. 
0608/10-85-89
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 1000 
m2 (lub większa) w Górach Sowich, przy lesie, piękna okoli
ca, prąd, woda źródlana z wodociągu • od 5 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/783-00-97,0602/73^6-23 .

DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Gó
rze, pow. 900 m2, prąd, licznik, woda bieżąca, kanalizacja, 
telefon, atrakcyjna lokalizacja, blisko zalewu, tylko poważne 
oferty - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/87-72-05 

DZIAŁKA REKREACYJNO • LETNISKOWA z prawem bu
dowy, uzbrojona, cena -12 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-29-09 

DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA atrakcyjna lokalizacja, 
południowy stok, przy lesie, w górach Sowich, możliwość 
wykopania stawu, mapka geodezyjna, 4 km od przejścia gra
nicznego z Czechami, pow. 26 arów + kemping - 4 zł/m2. 
Głuszyca Górna, tel. 074/880-91-44,0603/51-18-27 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA o pow. 2 ha. przy rze
ce, z wodospadem, las, staw, dobry dojazd, ładne widoki, 
prąd, telefon, w planach pod zabudowę, 10 km od Świera
dowa, 20 km od Jeleniej Góry, 50 km do Niemiec -1  zł/m2. 
Wałbrzych, tel. 074/665-32-04,074/843-97-08 
DZIAŁKA ROLNA w Wojnowicach, pow. 0,95 ha i 1,43 ha • 
3 zł/m2. Czernica, tel. 0609/45-54-46 

DZIAŁKA ROLNA 5.22 ha, po przeliczeniu 3.03 ha - 6.000 
zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 071/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2,24 ha,. blisko lasu, położona przy 
rzece, nadaje się na staw, dobry dojazd - 160.000 zł. Kolo
nia Strzelce, gm. Dobroszyce, tel. 071/314-16-82 

DZIAŁKA ROLNA pow. 70 a, położona 2 km od środy Ślą
skiej, przy trasie do Wrocławia, - 35.000 zł. Komorniki, tel. 
0607/45-76-90
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.63 ha, w trakcie przekształcania, 
położona przy lesie, idealna na ranczo, na działce prąd i te
lefon, możliwość podłączenia wody, • 1.20 zł/m2. Luczyna, 
gm. Dobroszyce, tel. 071/314-84-71 
DZIAŁKA ROLNA 6.4 ha, w tym działka pod budowę, w ok. 
lasu, gm. Twardogóra, w cenie 2.500 - 3.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-90-04 w godz. 7-9 i 20-22 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2000 m2, po przekwalifikowaniu na 
budowlaną, w okolicy miejscowości Spalona, - 18.000 zł.
Świdnica, tel..074/852-3.9-52.................. .
DZIAŁKA ROLNA o pow. 530 m2, nad zalewem w Radko
wie, możliwość przekwalifikowania • 8 zł/m2. Wałbrzych, tel. 
074/841-87-51
DZIAŁKA ROLNA 9 a, ładna lokalizacja, 1 km od granicy 
Wrocławia, prąd, woda, telefon - 40 zVm2. Wilczyce, gm. 
Długołęka, tel. 071/399-08-62 

DZIAŁKA ROLNA 0,95 ha, we wsi Piszkawa, 14 km od Wro
cławia, ogrodzona siatką, wodociąg na działce, prąd, tele
fon, przy drodze asfaltowej, ziemia klasy V, VI - 6 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/360-11-20,0601/75-32-68 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 0,25 ha, blisko 
media, klasa IV b, w Kątach Wrocławskich, • 5.500 zł lub 
zamienię na samochód osobowy. Kąty Wrocławskie, tel. 
0604/82-56-45
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA o pow. 16 arów, w Strze
linie (Gęsiniec), ładne widoki, • 7.000 zł. Strzelin, tel. 
0608/69-39-14
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1,3 ha. przy trasie Je
lenia Góra - Sosnówka, widok na Śnieżkę, blisko zalewu, 
atrakcyjna lokalizacja - 4 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
075/755-93-49

O DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA pow. 
2800 m2 -1 5  zł/m2. Masłowo ko ło  Rawicza, tel. 
065/546-28-11 01031411

DZIAŁKA SIEDLISKOWA w trakcie podziału na działki bu
dowlane, pow. 1 ha, uzbrojenie w sąsiedztwie nieruchomo
ści, okolice Sobótki • 30 zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-22-81
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1 hektar, uzbrojona, w Bog- 
daszowicach, • 9 zł/m2. Bogdaszowice, tel. 071/789-10-39 

DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.06 ha, na rzeczką, blisko 
las, stawy konwersyjne - 2.50 m2. Ligota Trzebnicka, tel. 
071/312-33-38
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Ścięgny k. Karpacza, 10.000 m2, 
piękny widok na Śnieżkę, przy drodze Karpacz-Kowary -15 
zł/m2. Lubin. tel. 076/842-25-11,0601/53-45-53 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Paniowicach, gm. Oborniki ślą

skie, pow. 1 ha, wjrakcie wydawania warunków zabudowy •
6 zł/m2. Paniowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-91 

DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu, w trakcie przekwalifi
kowania, pow. 1.51 ha, woda, prąd, cena -15  zł/m2. Smo
lec. tel. 071/316-17-75 po godz. 15 

DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2 x 1.1 ha, w Rościsławicach k. 
Obornik Śl., atrakcyjna lokalizacja, projekt, plan zagospoda
rowania, woda w ulicy przy działce -11 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/330-00-78,0601/29-90-68 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1 ha - 6 zł/m2, 20 km od Rynku, 
w kier. północnym. Wrocław, tel. 071/328-83-56, 
0607/18-06-45

DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta, w kie
runku południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, 
bez pośredników, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2, położona 4 km 
od Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbro
jenie w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zł/m2 
oraz druga, z wydanymi warunkami zabudowy, uzbrojona, 
woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w granicy działki, 
cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 

DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w miejscowości 
Krosnowice, 5 km od Kłodzka, pow. 1.63 ha, prąd, woda, 
strumyk, droga asfaltowa, możliwość budowy stawu, 20 km 
od wyciągu narciarskiego - 1.90 zł/m2. Kłodzko, tel. 
0607/48-48-16

DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 4 ha, w Sta
rym Wielisławiu, 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 • BU DOWLAN A w Kowalach om. 
Oborniki śl., pow. 1 ha, woda, prąd -10 zł/m2. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-10-86
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, tel. 0603/98-36-44

DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w Smolcu, pow. 
5200 m, pod zabudowę średniowysoką, cena 25 zł/m2. Wę
gry, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • ROLNA pow. 0.80 lub 1.10 ara, 
zabudowany teren, prąd, woda, 4 km od Wołowa, 40 km od 
Wrocławia, na trasie Rawicz-Wałbrzych, może być KRUS, 
cena -1  zł/m2. Mojęcice, tel. 076/749-74-95 

DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnościowa, 
uzbrojona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 
zl. Lubin, tel. 076/847-88-42 w godz. 7-15 

O  DZIAŁKI w  św ię te j Katarzynie • sprzedam. Boż
ków, tel. 0608/60-54-61 02027151

•  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 

DZIAŁKI pod budowę rezydencji, pow. od 5000 m2, 20 km 
od Rynku, w kier. północnym, ZK na działce -10 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/328-83-56,0607/18-06-45 

DZIAŁKI w Wilkszynie • Pisarzowicach (za Stabłowicami), 
od 1700 m2 do 3500 m2 oraz pod rezydencje • od 18-25 
zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 

DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powstają
cym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, bez pośredni
ków, uzbrojone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja 
oraz droga utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08

O DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar
pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, bez pośredników., tel. 
0602/45-58-68,071/317-25-54 01031531

O  DZIAŁKI BUDOWLANE na osiedlu Jerzmanów, 
pow. 11-14 arów, media na słupie, w ziemi, miej
sce ekologiczne, czyste i zaciszne • 45 zł/m2. 
Wrocław, te l. 071/349-17-81, 0501/52-71-88 
81013571

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. o pow. 14 i 15 arów, pod za
budowę jednorodzinną, atrakcyjna lokalizacja, zielona okoli-, 
ca, możliwość przyłączenia prądu, wody i linii telefonicznej, 
15 km od Strzelina i 25 km od Wrocławia • 15 zł/m2. Borów, 
tel. 071/393-33-62

DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 10 a - 20 zł/m2. Chrząstawa 
Mała, gm. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-97-17 
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 i 12 a, w Chwałowicach, teren 
uzbrojony, pod lasem • 950 zł/a. Dębina, tel. 071/318-14-57 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 arów. 12 arów, 16 arów i więk
sze, atrakcyjna lokalizacja, woda, prąd, telefon, w Dębinie,
3 km od Jełcza-Laskowic • 1200 zł/ar. Dębina, tel. 
071/318-10-18 po godz.18
DZIAŁKI BUDOWLANE w Długołęce, cena • 5.000 zł/ar. 
Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0607/11-43-88 

DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wr., na nowo powsta
jącym osiedlu • 125 zł/m2. Domasław, tel. 071/311-98-84 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Poniatowicach, 35 km od Wro
cławia, różne wielkości - 8 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/398-42-50 

DZIAŁKI BUDOWLANE po 25 a (jedna działka ze starym 
domem) lub całość 1.04 ha, atrakcyjna lokalizacja - Kudowa 
Zdrój, cena 80 zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-81-75 au
tomat. sekretarka
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 km od Wrocławia - 25 zł/m2. Li- •

. gota, tel, 0608/46-28-67.................. .. ................. ...................
DZIAŁKI BUDOWLANE , media w obrębie działek, w miej
scowości Raszowa Duża • 900 zł/a. Lubin, tel. 076/846-76-59 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny - 
15 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE w  Piecowicach k. Długołęki, prąd, 
woda, telefon przy działkach, 2 x 1 0  arów - 3.500 zł/ar. Pie- 
cowice, tel. 071/315-38-54
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Sieniawka, pow. 5 
a, 4 szt., blisko lasu i jeziora, z widokiem na Sobótkę -16 
zVm2. Sieniawka, tel. 071/393-81-55 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Skokowej, pow 12-20 a, atrak
cyjna lokalizacja, energia el., woda, przy drodze asfaltowej - 
11 zł/m2. Skokowa, tel. 071/312-66-16 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Szczawinie, na granicy ze Strze
linem, pow. 939 i 1330 m2, dogodna lokalizacja, - 22.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-03-51,0600/24-71-421  
DZIAŁKI BUDOWLANE tereny zalesione, prąd, woda, cena 
od 5 zł/m2. świerzów, woj. wrocławskie, gm. Prusice, tel. 
0607/30-64-25
DZIAŁKI BUDOWLANE w Chwaliszowie k. Wałbrzycha, 2 
szt.. jedna 0.46 ha - 20.000 zł, druga 0,67 ha - 34.000 zł, 
możliwość spłaty w ratach. Wałbrzych, tel. 074/849-62-92 
po godz. 18.0601/58-20-60
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 10-12 arów, w Borowie Ole
śnickiej, cena • 21 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-02-07 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Lubnowie, uzbrojone, 8 km od 
granic Wrocławia w kier. na Oborniki Śł. - 9.8 zł/m2. Wro
cław. tel. 349-22-41
DZIAŁKI BUDOWLANE Wrocław-Marszówice, cena - 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-30-27 .
DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, dzielnica Klecirta, 
wszystkie media • 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/333-70-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Księginice, gm. 
Miękinia, pow. 16 i 35 a - 12 i 20 zł/m2. Wrocław, teł. 
071/367-09-56

DZIAŁKI BUDOWLANE 697 m2 i 708 m2 na os. Zgorzeli
sko - 75 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/34-60-24,0601/72-60-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ W rocławianka “

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.
_____________________ 2 _____________ OP000401

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., o pow. 10 arów, sąsiadujące 
ze sobą - 50 zł/m2. Wrocław, teł. 351-05-81,0604/63-93-65 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 765 m2, 757 m2, 618 m2m, 
604 m2 - 100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-67-33, 
0600/26-81-57

DZIAŁKI BUDOWLANE duże, ładnie położone, obrzeża 
Wrocławia - 20-30 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/87-39-93 

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-51 

DZIAŁKI BUDOWLANE 8 km od Wrocławia, uzbrojone, róż
ne powierzchnie - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez 
pośredników, cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE po 12 arów, w Krępie k. Zielonej 
Góry, cena 28 zł/m2 oraz działka 28 arów w Starym Kisieli-
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nie (uzbrojona), cena 28 zł/m2. Zie lona Góra, tel. 
068/320-85-09
DZIAŁKI BUDOWLANE 1 działka ok. 16 arów, 2 działki ok. 
21 arów, woda, gaz, kanalizacja przy działkach, w Zimnej 
Wodzie, 4 km od trasy Lubin - Legnica - 850 zł/ar. Zimna 
Woda. tel. 076/845-35-90.0607/22-69-53 
•  DZIAŁKI BUDOWLANO-KOMERCYJNE w Cieplicach, 

przemysłowe - Kawice, od 19 zł/m2, .bliźniak' nowy - 
259.000 zł, Cieplice, dochodowa kamienica (sklepy, biu
ra) • 690.000 zł, w Jeleniej Górze, pensjonat - Karpacz 
(30 miesjc) • 690.000 zł, hale, warsztaty przy drodze 
krajowej - 140.000 zł. BN .BEZPROWIZJA’ , ., tel. 
0604/22-32-45 99000001 

O DZIAŁKI REKREACYJNE atrakcyjne, pod zabu
dowę, 500-1000 m2, przy lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Lesz
czyńskie -17 zł/m2. Leszno, lei. 065/520-93-30 
po godz. 18, 0605/54-11-78 02025361

DZIAŁKI REKREACYJNE pow. 30 a • 10 zł/m2. Chrząsta
wa Mała, gm. Czernica Wrocławska, tel. 071/318-97-17 
DZIAŁKI REKREACYJNE pod lasem, 2 km od zalewu w 
Kobylej Górze - 6.5 zi/m2. Ligota, tel. 062/731-65-38 Ole
śnica, 071/314-25-32
DZIAŁKI REKREACYJNE nad jez. Wieleńskim, pozwolenie 
na budowę - 15 zł/m2. Osłonin, gm. Przemęt, tel. 
065/549-91-08
DZIAŁKI REKREACYJNE przy lesie, nad zalewem, w miej
scowości Stradomia Wierzchnia, 18 km od Oleśnicy, cicha 
okolica - 1500 zł/ar. Syców, tel. 4603/62-36-36, 
0608/58-03-81

DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE w Beskidzie Ży
wieckim w okol. Gore, woda, prąd, dojazd, -15 zł/m2. Obór- 
niki Śląskie, tel. 0605/65-58-37,071/310-17-02 

DZIAŁKI ROLNE atrakcyjna lokalizacja, nad stawami, o łącz
nej pow. 10 ha - 5-8 tys./ha. Głoska, gm. Miękinia, tel. 
071/396-30-28

O DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE nad zbiorni
kiem Słup koło Jawora, atrakcyjna lokalizacja, z 
bezpośrednim dostępem do linii brzegowej • 800 
zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40-30 01031701

GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2. w Legnicy, ul. 
Stroma 1, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 

GARAŻ murowany, kanał, piwnica, prąd, w Lubinie, przy ul. 
Kolejowej, obok kortów tenisowych, księga wieczysta, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/842-54-19

GARAŻ w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej, własnościowy, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96

GARAŻ w zabudowie szeregowej, o pow. 16 m2, we Wro
cławiu, ul. Stalowa, kpi. dokumentacja, -16.500 zł (możliwe 
raty). Wałbrzych, tel. 074/846-50-97,0606/26-49-99 
GARAŻ z kanałem i prądem we Wrocławiu, ul. Wyszyńskie
go - Lompy, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-12-67 

GARAŻ własnościowy, ul.Dokerska, Kozanów, - 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 z kanałem, przy ul. Lubuskiej, • 24.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/795-46-22
GARAŻ własnościowy, 18 m2, w zabudowie szeregowej, 
220/380 V. ocieplony, na Karłowicach, - 25.000 zł. Wrocław, 

.  tel. 0608/70-24-13 

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 nowy, w budynku przy ul. Pretficza 54, Wrocław -
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-08-54,0602/49-87; 10 
GARAŻ przy ul. Bezpiecznej, z księgą wieczystą, -15.800 
zł. Wrocław, tel. 071/365-35-47,0502/83-27-04

GARAŻ MUROWANY w Lubinie, ż kanałem, - 4.500 zł. Lu
bin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
GARAŻ WŁASNOŚCIOWY o pow. 15 m2, księga wieczy
sta, w rejonie ul. Grabiszyńskiej i Stalowej, -19.000 zł. Wro
cław. tel. 310-79-60,0607/23-81-80 
GARAŻE blaszane, składane, nowe, blacha ocynkowana, 
wym. 3 x 5 m i 3 x 6 m , - 1.650 zł (możliwe raty). Syców, tel. 
062/785-47-78,0608/46-79-42 
GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wie
ruszowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, szopy, 
grunt omy 1.62 ha, - 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, 
tel. 071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 5,4 ha, + zabudowania 
gosp., dom, pow. 150 m 2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
spiżarna, telefon, c.o., 2 garaże, • 98.000 zł. Damianowo k. 
Jawora, tel. 076/871-93-46
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 3.5 ha, dom, stan surowy 
zamknięty, okna PCV, nowy dach, z telefonem, 12 km od 
Głogowa, - 45.000 zł lub zamienię na samochód. Głogów, 
tel. 068/374-39-32,0600/41-16-63 
GOSPODARSTWO ROLNE w Krukowie k. Żarowa, dom + 
zabudów, gosp., 1,4 ha gruntu • 50.000 zł. Jaroszów, gm. 
Strzegom, tel. 074/855-85-15
GOSPODARSTWO ROLNE dochodowe, nieduże, zabudo
wania, 80 km od Wrocławia, - 119.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-66-99
GOSPODARSTWO ROLNE budynek mieszkalny z 1933 r., 
podpiwniczony, stajnia z 1968 r., świniarnia, magazyn, sto
doła, 3 wiaty, garaż, - 300.000 zł. Łojowice, tel. 071/393-00-21 
grzecznościowy, 0604/91 -42-77 

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 dom + zabudowania gosp., w 
rozliczneniu może być mieszkanie, • 200.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-87-84

GOSPODARSTWO ROLNE pow. 15 ha. grunt klasy III i IV. 
budynek mieszkalny o pow. 100 m2. budynki gosp., na działce
0 pow. 0.5 ha, idealne na pensjonat dla koni, hodowlę, tar
tak, magazyny lub bazę samochodową, blisko stawów i lasu, 
30 km od Wrocławia przy trasie Wrocław - Zielona Góra -
150.000 zł. Wrocław, tel. 319-65-68
GRUNT w Chrząstawie Małej, o pow. 1.60 ha, przeznaczo
ny pod budowę, blisko media -10  zł/m2. Chrząstawa Mała, 
gm. Czernica, tel. 0606/68-1
GRUNT w miejscowości Sokolec, pow. 1.50 ha, w tym 0.50 
ha lasu, droga asfaltowa, strumyk, wyciągi narciarskie, woda, 
prąd, • 22.000 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-26-56 
GRUNT pod stację paliw, 1.10 ha, przylegający do trasy nr 8
1 przyszłej obwodnicy wOleśnicy, cena 50 zł/m2 oraz drugi, 
pod budowę stawów, 37 ha, położony w dolinie rzeki Wida
wy, z aktualnym pozwoleniem na budowę, zasoby w piasek, 
całość 350.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-30-66

GRUNT o pow. 0,6 ha, dwie hale, wszystkie media, - 350.000 
zł lub wydzierżawię. Wałbrzych, tel. 074/846-38-28 

GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98

GRUNT łąka 24 ha, kl. IV, V, VI, do sprzedaży w całości, 
między Skoroszowem, a Biedaszkowem, przy strumieniu, 
nadaje się pod stawy - 5000 zł/ha. Wrocław, tel. 
0504/99-04-20 po godz.20

GRUNT BUDOWLANY 12.000 m2, w Szczytnej, woda, prąd 
- 5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 

GRUNT ORNY 2 ha, z możliwością przekształcenia na bu
dowlany, - 3.500 zł /ha. Grzymalin, gm. Miłkowice, tel. 
076/722-96-06

GRUNT ORNY pow. 84 a - 1.800 zł/a. Rogów Sobócki, tel. 
071/316-37-27

GRUNT ORNY 8 ha, możliwość podziału na działki o pow. 
około 2 ha, klasa II i III - 4.000 zł/ha. Słupice, gm. Łagiewni
ki, tel. 0606/75-62-82

•  GRUNT PRZEMYSŁOWY uzbrojony, ul. Międzyleska, 
6000 m2 - 160 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/28-97-89 
99000001

GRUNT PRZEMYSŁOWY w Prusicach przy trasie Wro- 
cław-Poznań, pow. 1.23 ha, warunki zagospodarowania pod 
uciążliwą produkcję, siła, woda - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0608/28-30-11

KUPIĘ DOM, DZIAŁKĘ 
w południowych okolicach 

Wrocławia.
OP012546
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GRUNT PRZEMYSŁOWY położony we Wrocławiu, na Ko
walach, pow. 12 a, -12.000 zł lub zamienię na grunt rolny, w 
odl. do 40 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 071/348-77-60 
GRUNT ROLNY 4.08 ha, w tym 3 stawy 1.10 ha, stary las 
0.5 ha, młode świerki 0.5 ha, możliwa rozbudowa stawów 
lub zalesienie 2 ha, ciekawie ukształtowany teren, ok. Łago
wa, - 35.000 zł. JemiOłów, tel. 0602/89-20-79,068/341-23-78 
GRUNT ROLNY w gminie Długołęka, 2 ha, nadający się na 
siedlisko, na sad, na rekreację - 16.000 zł/ha. Kępa, gm. 
Długołęka, tel. 0603/49-86-35

GRUNT ROLNY ziemia IV i V klasy, wraz z działką budow
laną, 4 km od Kłodzka, malownicza okolica, pow. 8.6 ha - 
3.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/867-77-17 
GRUNT ROLNY przy lesie, 7,5 ha, woda, prąd, na płaskim 
terenie, 2 km od Dusznik Zdroju - 1,5 źł/m2. Kłodzko, tel. 
0601/6*91-17

GRUNT ROLNY w Komornikach, pow. 12 ha, - 3 zł/m2. Ko
morniki, woj. Iegnick[e, tel. 0607/45-76-90 -—"
GRUNT ROLNY 3,6*ha, IV klasa, - 9.000 zł. Lasowice, tel. 
076/843-75-20 po godz. 17

GRUNT ROLNY 1.06 ha, w okolicach Namysłowa, na 
ubezpieczenie KRUS - 6.000 zł. Mikowice. woj. opolskie, tel. 
0607/55-65-74

GRUNT ROLNY o pow. 2.23 ha, możliwość zabudowy, po
łożenie na obrzeżach działek w Koźminku - 5 zł/m2. Nakwa- 
sin Nowy k. Kalisza, tel. 0608/11-51-23 
GRUNT ROLNY w Radłowie, pow. 3 ha, z możliwością prze
kształcenia na działkę budowlaną, - 30.000 zł. Radłów, gm. 
Zawonia, tel. 071/315-72-65

GRUNT ROLNY pow. 2.70 ha, cena 3.000 zł/ha. Wińsko, 
tel. 071/389-04-57

GRUNT ROLNY 0.5 ha, przy lesie i sadzie, blisko jezioro k.
Wolsztyna, nadaje się na sad lub działkę rekreacyjną, • 5.500
zł. Wolsztyn, tel. 0606/59-14-79

GRUNT ROLNY 5.000 m2, przy głównej drodze w Grobli-
cach, wszystkie media • 55 zł/m2. Wrocław, tel.
0608/25-02-11

GRUNT ROLNY pow. 64 ha oraz działka siedliskowa o pow. 
2.5 ha, uzbrojona, przy wsi Dębina, • 5 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/381-10-76,0502/53-17-96.
GRUNT ROLNY 7 km od Ołtaszyna, pow. 2,6 ha, w trakcie 
przekwalifikowania na budowlany, podzielony geodezyjnie na 
działki o pow. 1500 m2 • cena 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/783-00-97 po godz. 18,0602/73-96-23 

GRUNT ROLNY ziemia klasy IVB, pow. 1218 m2, przezna
czony na przemysł, położony we Wrocławiu, na Kowalach - 
10 zł/m2. Wrocław, tel. 071/348-77-60 w godz. 7-15 
GRUNT ROLNY pow. 7,5 ha, Raków, 12 km od Wrocławia, 
graniczy z lasem, - 3.600 zł /ha. Wrocław, tel. 071/336-13-30, 
0602/84-62-84

GRUNT ROLNY w Św. Katarzynie, 0,48 ha • 6 zlfm2. Wro
cław, tel. 071/325-39-03
GRUNT ROLNY pod lasem, o pow. 0.6 h, blisko prąd, woda. 
w Jemnej k. Srebrnej Góry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-93
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 ROLNE pow. 5,44 ha, położone przy lesie - 3.500 
zł/ha. Wołów, tel. 071/389-29-91 
•  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 z mieszkaniem o pow. 400, 70,100 m2, wiata oraz

Nowa realizacja: 
ul. Badury - Strachocin
- na osiedlu o niskie] zabudowie w zabytkowym starodrzewiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“USTRONIE” 

Wrocław, ul. Wrońskiego 14 
tel./fax 071/328-47-85 

tel. 071/328-10-15

Mieszkania:
- ceny wszystkich mieszkań z pełnym 

wykończeniem (bez glazury)
- garaże w  przyziemiu
- wpłaty w  ratach
- termin oddania - II kw. 2002 r.
- pomoc w  uzyskaniu kredytu :
- ulga budowlana

32.6 m - 81.500 zł 
33,3(11- 83.250 zł
46.5 m - 116.250 zł
49.7 m - 124.250 zł 
53,0 m - 132.500 zł
64.5 m - 161.250 zł
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działka o pow. 12a, w pełni zagospodarowana, zadrzewio
na, ogrodzona, wszystkie media, fundamenty pod wiatę, 
materiały budowlane. - 460.000 zł. Kamieniec, tel. 
071/781-63-47

HALA pow. 1000 m2 w centrum Legnicy, możliwość przy
stosowania pod każdą działalność handlowo-usługo- 
wo-produkcyjną, - 350.000 zł lub wydzierżawię. Legnica, tel. 
0607/24-48-34

HALA wym. 125 x 30 x 4 m, - 18.000 zł. Opole, tel. 
0602/74-68-28
HALA pow. 700 m2, suwnica 10 t, plac o pow. 0.5 ha, po
mieszczenia biurowe, wiata, we Wrocławiu, cena -1.200.000 
zł. Wrocław, 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, przylegająca bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 

HALA MUROWANA pow. 1.200 m2, CO, woda, 2 studnie 
głębinowe, siła, transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 
m2, 3 pokoje, salon, kuchnia, łazienka, na działce 0.48 ha, 
ogrodzone, teren utwardzony, - 240.000 zł. Dębowiec, gm. 
Ziębice, tel. 074/816-11-86
HALA MUROWANA pow. 1140 m2, z zapleczem socjalnym, 
na działce 1.23 ha, w Długołęce, 200 m od trasy Warszaw - 

_ Wrocław, - 750.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-22-95 

HALAPRODUKCYJNA pow. 960 m2, plac manewrowo-skła- 
dowy o pow. 4.500 m2, na trasie Nysa-Kłodzko, -140.000 zł 
lub wydzierżawię • 4 zł/m2. Otmuchów, tel. 077/435-41-27 

HALE pow. 1500 m2, pomieszczenia biurowo-socjalne o pow. 
140 m2„ działka 17000 m2, przy drodze w kier. Opola, w 
Zębicach, gm. Święta Katarzyna, • 200.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-86-48,0503/12-98-94 

•  KAMIENICA o pow. 200 m2, w zabudowie plombowej, 
w centrum (Rynek), z funkcją usługowo • mieszkalną, -
160.000 zł. Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 
071/389-13-18,071/389-11-28 99000001 

KIOSK typu Namysłów, z wyposażeniem, 20 m2, woda, prąd, 
wc, ochrona, plany rozbudowy, na targowisku ul. Orzecho
wa 2a, - 28.000 zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 793-56-77 
KIOSK z nabiałem, z wyposażeniem, 14 m2, ul. Widna, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-32-70, 071/784-67-75. 
0501/57-54-16

m  wynajęcia

O K A ZYJN IE  SPRZEDAM  
SKLEP W  RYNKU  

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
NA KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ

cena - 165.000 zł OPO12521 
Dzierżoniów, tel. 074/83-23-888.0-602 620 093

ATRAKCYJNE I TANIE

MAGAZYNY i BIURA
Idealne na składowanie lub produkcję 

pow. 20-1800 m! już od 4 zt /  m 2

irm a c je
. 10-71 / 367 91 99 
/ 0-71 / 334 65 29 
/ 0-71 / 348 63 61

KIOSK HANDLOWY fabryczny, pow. 6 m 2,2 sztuki, insta
lacja elektryczna + licznik, stan dobry, cena - 1.800 i 2000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 x  
KIOSK HANDLOWY pow. 5 m2, przystosowany do sprze
daży art. spożywczych, bieżąca woda, kanalizacja, prąd, 
odbiór sanitarny, atrakcyjna lokalizacja na targowisku miej
skim w Dzierżoniowie, niski czynsz - 85 zł/mies, * 3.800 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/852-96-53,074/853-47-99 

KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU blaszany. 7 m2, 
energia elektr., w centrum Legnicy, - 18.000 zł. Legnica, tel. 
0604/25-74-18 ,
KIOSK HANDLOWY w centrum Lubina (przy przystanku), 
prąd, wyposażenie (półki itp.), -16.000 zł lub wynajmę. Lu
bin, tel. 076/847-07-67

KIOSK HANDLOWY TYPU .PETRUS' ocieplany, żaluzje, 
alarm, z lokalizacją w Lubinie przy ul. Pawiej, - 12.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844^39-29 po godz. 20 

KIOSK HANDLOWY TYPU .RUCH’  z lokalizacją w centrum, 
licznik na energię, - 2.600 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-01 

KIOSK HANDLOWY SPOŹYWCZO-MIĘSNY z wyposaże
niem, pow. 24 m2, -12.000 zł. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU pow. 43 m2, oszklo
ny, okratowany, 2 wejścia, • 6.000 zł lub wynajmę, cena 1300 
zł/mies. ♦ kaucja za 1 mies.. Wrocław, tel. 363-64-41, 
0607/32-74-08
KIOSK HANDLOWY na targowisku przy ul.Ptasiej, z wypo
sażeniem, woda, prąd, lodówki, taborety elektryczne, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 315-21-08
KIOSK HANDLOWY na targowisku .Klon*, lokalizazja do 
2005 r., stan dobry, wejście do środka, prąd, woda, - 4.800 
Zł. Wrocław, tel. 071/788-64-34 po godz. 18,071/341-46-51 
po godz. 14,0503/38-08-09

KIOSK HANDLOWY z lokalizacją we Wrocławiu, pow. 14 
m2, prąd, woda, wc, po remoncie, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-04-83
KIOSK HANDLOWY na pl. Zielińskiego, dobra lokalizacja, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 071/33646-18 

KUPIĘ DOM poniemiecki, do 40 km od Wrocławia, z ogród
kiem, możliwość natychmiastowego zamieszkania, do remon
tu. do 50.000 zł. Niemczą, tel. 074/837-69-50.0603/92-74-89 

KUPIĘ DOM z zabudowaniami gospodarczymi, ok. 0.3 ha-0.5' 
ha, może być do remontu, w okolicach Nysy, Otmuchowa, 
Grodkowa. Nysa, tel. 0604/08-14-92 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicach* tanio. Wrocław, 
tel. 0602/80-30-57

KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław. tel. 0502/50-86-13,071/35.2-70-70 
KUPIĘ DOM lub działkę budowlaną w Ligocie Pięknej, Wiszni 
Małej, Szczodrem, Długołęce. Wrocław, tel. 071/352-25-80 

KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe; warszta
towe, ok,'200 m2 (z mieszkaniemj, okolica Obornik Śl. lub 
Trzebnicy! może być do remontu lub zamienię na mieszka
nie, pow. 74 m2, budynek dwurodzinny, działka 700 m2, we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/346-26-02 

KUPIĘ DOM NA WSI blisko Jeleniej Góry, tanio. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-31-97 pó godz. 18 

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 z wodą, prądem, kanalizacją, podwó
rzem, do zamieszkania od zaraz, do 35.000 zł. Oława, tel. 
071/384-72-51
KUPIĘ DOM NA WSI w cenie do 15.000 zł. Wrocław, le k  
071/795-44-89

KUPIĘ DOMEK W ZABUDOWIE BLIŹ. Krzyki, Zalesie. Kar- 
łowice. Bierutów, tel. 071/314-67-29 
KUPIĘ DOMEK może być do remontu, Wrocław-peryferie, 
w rozliczeniu mieszkanie własnościowe, gotówka. Wrocław, 
tel. 071/322-68-21
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ ok. 1 ha, w okolicy Jeleniej 
Góry. Jelenia Góra, tel. 075/641-90-73 

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ i grunt rolny, we Wrocła
wiu lub okolicy. Wrocław, tel. 071/341-42-44 

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu z warsz
tatem samochodowym, uzbrojoną, we Wrocławiu, o pow. ok. 
12 a, w cenie do 60 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ woda. prąd. Wrocław, tel. 
0601/17-92-90
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ GRUNT ORNY w ok. Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
KUPIĘ GRUNT ORNY. Wrocław, teł. 071/373-78-29 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicach Obornik Śl. i Trzebnicy,

około 10 ha. Wrocław, tel. 071/372-60-43 po godz. 20, 
0605/54-30-45

KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy Wrocławia - 3.000 zł/ha. 
Wrocław, tel. 071/330-11-57

KUPIĘ GRUNT ROLNY o pow. kilku ha, w odl. do 15 km od 
Wrocławia. Wrocław, tel. 0602/80-41-95 

KUPIĘ GRUNT ROLNY. Wrocław, tel. 071/350-7943 wie
czorem

KUPIĘ GRUNT ROLNY około 2 ha, może być łąka lub nie
użytek, w okolicy Wrocławia, może być w częściach. Wro
cław, tel. 071/311-39-61

KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości Gądów, 
Zabrodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, 
Pietrzykowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, 
Bogdaszowice, Lisowice i inne, w gminie Kąty Wrocławskie, 
Kostomłoty, pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ o pow. ok. 400 m2, w granicach Wrocławia, 
do remontu lub na obrzeżach. Wrocław, tel. 071/341-99-70, 
0501/78-04-04

KUPIĘ KIOSK HANDLOWY lub pawilon, z lokalizacją we 
W rocławiu, branża warzywa-owoce. Wrocław, tel. 
071/357-62-54

KUPIĘ J.OKAL HANDLOWY pow. 200 - 300 m2, na sklep, 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/373-80-16 

KUPIĘ LOKAL NA BIURO w Rynku. Wrocław, tel. 
0605/41-56-97

KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław, tel. 071/373-80-16
•  KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, chętnie w starym bu

downictwie, we Wrocławiu, blisko' centrum, pilne I Pła
cę gotówką od rę k i! Bez pośredników. Wrocław, tel. * 
071/330-08-08 wieczorem. 0604/52-97-52 99000001

O  KUPIĘ MIESZKANIE 45-60 m2, w nowym budow
nictwie lub w plombie, w cenie 1.500 zł/m2 (bez 
pośredników). Wrocław, te l. 0601/71-04-89 
02027621

KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu - do 60.000 zł. Głogów, 
tel. 076/834-14-38

KUPIĘ MIESZKANIE lub wynajmę, tanie lub do remontu, w 
Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba, tel. 0602/82-52-23 

KUPIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie, najchętniej do 
remontu, o pow. 70-120 m2, w Wałbrzychu, Szczawnie Zdro

ju , Świebodzicach, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 
074/847-60-67

KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, chęt
nie do remontu. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 

KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu lub zadłu
żone, bez pośredników. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 

KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, do remontu, z c.o., 
metraż obojętny, bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/784-68-96

KUPIĘ MIESZKANIE w okolicach Wrocławia, do 20 km. za 
ok. 50.000 zł. Wrocław, te l. 071/351-77-69 po 16, 
0609/44-20-57
KUPIĘ MIESZKANIE od 40 m2, w nowym bloku, z balko
nem, najlepiej na Szczepinie, do 75.000 zł. Wrocław, tel.
322-35-59

KUPIĘ MIESZKANIE 1-lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpa
czu, Szklarskiej Porębie, C ieplicach. Wrocław, tel. 
071/318-57-52 . -
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe, zadłużone lub do 
remontu, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0608/70-17-01 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/349-20-30
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, na raty. 
minimum 40 m2. rata miesięczna 1.800 zł. Legnica, tel. 
0605/69-34-63
KUPIĘ MIESZKANE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze, rów
nież nowo budowane od dewelopera. Wrocław, tel. 
783-06-50,0504/90-57-82
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, na Gądo- 
wie - do 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-94-02 
KUPIĘ MŁYN WODNY może być do remontu lub odbudowy. 
Wrocław, tęl. 071/364-52-10,0607/62-80-78 

KUPIĘ STACJĘ PALIW może być do remontu, Wrocław lub 
Okolice. Wrocław, tel. 071/596-35-79,0601/71-37-75 i  
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, dobra lokalizacja, - 21.000 zł. Wrocław, 
tęl. 071/329-13-78,0600/43-23-65 
LOKAL pow. 39 m2, w Jelczu-Laskowicach, - 7.000 zł. Do- 

. brzykowice, tel. 071/318-51-52 

LOKAL użytkowy, pow. 60 m2, w Dzierżoniowie, - 60.000 zi. 
Dzierżoniów, tel. 074/858-52-49,0605/13-66-09 

O  LOKAL GASTRONOMICZNY • restauracja, disco,
120 m2 + ogródek piwny 100 m2, funkcjonujący, 
po remoncie kapitalnym, z pełnym wyposaże
niem, koncesja na alkohol, z telefonem, z miej* 
scami parkingowymi, mały czynsz, odstępne do 
uzgodnienia. Wrocław, te l. 071/363-31-96 
01033851

•  LOKAL GASTRONOMICZNY o pow. 157 m2, przy tra-

PROMOCYJNA SPRZEDAZ 
M IESZK AŃ

1 - pokoj. Ostrowskiego 20 m' - 47.000 zł
2 -  pokoj. Inowrocławska 36 m' - 85.000 zt
3 -  pokoj. Czarnieckiego 62 m' -127.000 zt o 
3 -  pokoj. Muchobór Maty 61 m' -128.000 z ł 3 
3 - pokoj. Zegadłowicza 56 m’ -119.000 zł 
AN APARTAMENT 328 91 91

sie Wrocław - Kłodzko/wraz z wyposażeniem, -150.000 
zł (do negocjacji). Biuró Obrotu Nieruchom., Ząbkowi
ce Śląskie, tel.074/815-13-11 99000001 

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 180 m2, po remoncie kapital
nym, parter, w centrum Prochowic, sala z zapleczem, samo
dzielna kotłownia, - 140.000 zł. Prochowice, tel. 
076/858-48-87,0605/96-55-28 
LOKAL GASTRONOMICZNY atrakcyjna lokalizacja, okoli
ce Wałbrzycha, 305 m2, działka 1500 m2, działająca dysko
teka i zakład garmażeryjny, - 320.000 zirWałbrzych, tel. 
074/845-03-70,074/841-98-41 

LOKAL GASTRONOMICZNY .mała gastronomia*, kurczaki 
z rożna, hot-dogi, hamburgery, działający, - 29.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/69-74-84

LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum
handlowe na Nowym Dworze • 53.000 zł. Wrocław, tel.
0604/66-34-47,0602/23-43-28

LOKAL HANDLOWY 70 m2 w Bielawie, przy głównej ulicy,
na każdą działalność, - 65.000 zł lub wynajmę. Bielawa, tel.
074/833-39-79

LOKAL HANDLOWY pow. 52 m2, księga wieczysta, w Klucz
borku, -110.000 zł lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, 
we Wrocławiu. Kluczbork, tel. 077/418-53-93 
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym 
punkcie, w centrum miasta, stan Idealny, • 120.000 zł. Piła
wa Górna, tel. 074/837-26-35,0603/51-19-19 

LOKAL MIESZKALNY pow. 22 m2 wraz z przyległym stry
chem o pow. 10 m2, do remontu, w Chwałkowie k. Sobótki, -
8.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-45-73

LOKAL UŻYTKOWY pow. 32 m2, po kapitalnym remoncie, 
duże witryny, • 100.000 zł lub wydzierżawię -1.500 zł/mies.., 
tel. 0604/78-07-99,0602/18-23-72 

LOKAL UŻYTKOWY pow. 77 m2, wys. 3.15 m, nowy, dziel
nica Pilczyce, - 190.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91-72-49 

LOKAL UŻYTKOWY przy ul. Szybowcowej, pow. 28 m2, 
parter, kształt litery L, WC, duża witryna, - 3.100 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/312-43-76
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, - 35.000 
zł. Wrocław, tęl. 071/361-52-50.0601/55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, • 240.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 

LOKAL WOLNO STOJĄCY na dział gospodarczy, pow. 185 
m2, przy ul. Beethowena 3b w Wałbrzychu, - 25.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-13-27
LOKALE BIUROWE 56-480 m2, w centrum handlowo-biu- 
rowym przy ul. Armii Krajowej, obwodnica śródmiejska • 1490 
zł/m2,1 i Ił piętro, plastikowe okna, c.o. miejskie, wysoki stan
dard wykończenia budynku, parking, własnościowe. Wrocław, 
tel. 0606/14-35-99,0606/14-35-98 

MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, moż
liwość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 
MIEJSCA HANDLOWE na placach w Ząbkowicach ŚL i 
Strzegomiu, • 800 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-71

SPRZEDAM MIESZKANIE 4-P0K0J0WE, 
komfortowo wykończone, we Wrocławiu, 
na Pilczycach, pow. 81 m2, garaż, ogró
dek, cena -175.000 zł.

OPO12423
Tel. 071/353-76-42,0-602 747 806

MIEJSCE HANDLOWE na targowisku na Dworcu Świebodz- 
kim, • 1.500 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-71 

MIEJSCE HANDLOWE stolik na giełdzie komputerowej przy 
ulicy Wyspiańskiego, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75

•  MIESZKANIA blisko Rynku Wrocławia, 30 m2 • 85.000 
zł, Jelcz-Laskowice, 2-pok., 53 m2 - 64.000 zł, Nowo
wiejska, 2-pok., 53 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

O MIESZKANIA we Wrocławiu, 2- i 3-pokojowe, 
48-54 m2, cena 68.000-75.000 zł, 70% ceny ryn
kowej. Wrocław, tel. 071/342-40-11,0503/90-25-55 
81012851

MIESZKANIA w miejscowości Krzywa, gm. Warta Bolesła
wiecka, własnościowe, bezczynszowe, do remontu, 1 -poko
jowe^ 12.000 zł. 2-pokojowe - 15.000 zł, 2-pokojowe, w bu
dynku 2-piętrowym -18.000 zł, możliwość zrealizowania ksią
żeczki mieszkaniowej. Legnica, tel. 076/862-96-23 
MIESZKANIA na os. Kresówka Leśna, własnościowe, bez
czynszowe, na trasię Chojnów-Bolesławiec, przy autostra
dzie A4, po remoncie, 1-pokojowe - 11.000 zł, 2-pokojowe -
15.000 zł, realizujemy książeczki mieszkaniowe. Legnica, tel.

' 076/862-46-51

•  MIESZKANIA 1-POKOJOWE Popowice, 24 m2, ume
blowane - 75.000 zł, Krzyki, wszystko nowe, po remon
cie - 63.000 zł, puste, warto zobaczyć! 2-pok., Krynic
ka, 35 m2, duży balkon - 78.000 zł, Śliczna, 33 m2, 
meble • 75.000 zł, Krynicka, 37 m2, ładne - 85.000 zł, 
Krynicka, 41 m2 rozkład. - 89.000 zł, Popowice, 41 m2, 
ładne, puste -. 85.000 zł, Parnickiego, 30 m2, balkon -
74.000 zł, BN .KORAL*, teh 071/787-80-42, 
0603/85-23-88 Wrocław 99000000

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE Krynicka, 75 m2| zadba
ne, duży balkon -118:000 zł, Gajowa, 63 m2, plomba, 
b. ładne -135.000 zł + kredyt, ul. Gajowa, 57 m2, księ
ga wieczysta, nowe meble kuchenne, niski czynsz -
115.000 zł, Buska, 58 m2, zadbane • 129.000 zł, Pabia
nicka, 57 rh2, - 135.000 z ł , 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, ós. 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-pofc; 116 m2, ok. parku - 100.000 zł, 2-pok. 57.7 
m2,1 p., bud. 4-piętrowy, 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. 10-18, 071/387-20-24 w godz. 10-18 
99000001

•  MIESZKANIE na Oporowie, 100 m2/700 m2, parter. 
W.J., Wrocław, tel. 071/351-38-34, 07t/357-09-44 
99000001

MIESZKANIE własnościowe, po remoncie, pow. 75 m2, 
strych. 40 m2, w Bierutowie, - 50.000 zł. Bierutów, tel. 
0603/36-79-80
MIESZKANIE M-4 w miejscowości świętoszów, pow. 63 m2, 
parter, woda, kanalizacja, do remontu, blisko las i rzeka, -
19.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-20-93

MIESZKANIE 26 m2, własnościowe, parter, po remoncie, 
okolice Świdnicy - 15.000 zł. Jagodnik, gm. Świdnica, tel. 
0607/54-66-57

MIESZKANIE 120 m2, bezczynszowe, w kamienicy 3-rodzin- 
nej, budynek wolno stojący, okna PCW, samodzielne, c.o. 
gazowe, garaż przed budynkiem, do małego wykończenia, •
140.000 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-89-40. 
0608/81-42-20

MIESZKANIE 71 m2, bezczynszowe, w kamienicy 3 rodzin
nej, wolno stojącej, okna PCW, amodzielne, c.o. gazowe, 
garaż przed budynkiem, -100.000 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 
074/858-89-40,0608/81-42-20 

MIESZKANIE M-2 w bloku, 33 m2, II piętro, balkon, jasna 
kuchnia, sypialnia, z telefonem, panele, kafelki, w Biel
sku-Białej, może być umeblowane, - 47.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 002/722-02-22 po godz. 18,0602/78-16-36 
MIESZKANIE M-4 w Legnicy, osiedle Kopernika, 4. piętro w 
czteropiętrowym budynku; - 61.000 zł. Legnica, tel. 
0600/72-06-72
MIESZKANIE własnościowe, w Legnicy (Taminów), pow. 150 
m2, bezczynszowe, -160.000 zł. Legnica,’tel. 076/852-46-68 

MIESZKANIE 48 m2, do remontu, w Kondratowicach, 8 km 
od Strzelina, -10.000 zł. Leszno, tel. 065/529-44-19 
MIESZKANIE 26 m2, do remontu, w Strzelinie - Chociwelu, 
1 km od fabryki frytek, -10.000 zł. Leszno, tel. 065/529-44-19 

MIESZKANIE M-3 w Lubinie, os. Przylesie, pow. 50.5 m2, •
65.000 zł. Lubin, tel. 076/849-32:08
MIESZKANIE na os. Ustronie IV, w Lubinie, na 3. piętrze, 
pow. 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 zl. Lubin, tel. 
0608/38-14-61

MIESZKANIE pow. 47 m2, w centrum Oławy, własnościowe 
- 1.500 zł/m2. Oława. tel. 071/303-39-32 po godz. 16, 
077/455-23-16 po godz. 20
MIESZKANIE w Radkowie, własnościowe, 1 km od Rynku, 
62 m2, nowe okna, inst. gazowa, działka, pom. gosp., strych 
do adaptacji, spokojna okolica, blisko Góry Stołowe, • 44.000 
zł. Parchów, tel. 076/817-17-03,
MIESZKANIE własnościowe, 54 m2, budynek gospodarczy, 
garaż, działka ogrodnicza, 15 km od Leszna, - 43.000 zł. 
Pawłowice, tel. 065/536-81-79 

MIESZKANIE w Skrzypniku, 150 m2 (1/4 domu), 5 km od 
Oławy + strych 150 m2 do adaptacji + zabudowania gospo
darcze, działka 80 a. Skrzypnik, gm. Domaniów, tel. 
0601/87-26-29

MIESZKANIE własnościowe, w małym bloku, bezczynszo
we, opłaty na konto remontowe ustalane przez mieszkań
ców, lp., 43,4 m2, Praszka woj. opolskie, - 38.000 zł. Wieru
szów. tel. 062/783-11-01

MIESZKANIE pow. 46 m2. własnościowe, akt notarialny, 
księga wieczysta, na X piętrze (budynek XI piętrowy), dziel
nica Krzyki, przy ul. Kruczej, - 119.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-79-12
MIES2KANIE 93 m2. ul. Komandorska. - 260.000 zł. Wro
cław, tel. 071/338-15-99

MIESZKANIE pow. 48 m2, ul. Grabiszyńska, - 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE Wrocław Nowy Dwór, 83 m2, III piętro (ostat
nie), -168.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
MIESZKANIE przy ul. Krynickiej, pow. 76 m2, parter, nadaje 
się na lokal użytkowy, • 170.000 zł lub wydzierżawię. Wro
cław, tel. 071/364-24-05
MIESZKANIE własnościowe, 82.5 m2. III piętro, - 165.000 
zł lub zamienię na dom poniemiecki, w ok. Wrocławia. Wro
cław. tęl. 071/793-48-89
MIESZKANIE na Mazurach, 85 m2', komfortowe, nowe, atrak
cyjna lokalizacja, cisza, las, jeziora . Wrocław, tel. 
0602/66-23-75
MIESZKANIE. Chcesz zrealizować książeczkę mieszkanio
wą? - kup tanie mieszkania (350 zł/m2). Wrocław, tel. 
071/785-08-84,0603/79-66-82 

MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, pow. 23 m2, po
kój, kuchnia jasna, umeblowane, CO, WC, łazienka w ka
flach, V p., 2 windy, dzielnica Psie Pole - Zakrzów • 58.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-96-92,071/324-38-96 
MIESZKANIE 30 m2, w Małomicach, gm. Szprotawa, nowe, 
umeblowane, wszystkie media, balkon, słoneczne, - 28.000 
zł. Wrocław, tel. 071/398-96-37 

MIESZKANIE w Miłkowie k. Karpacza, własnościowe, 70 m2, 
garaż, strych, -150.000 zł. Wrocław, tel. 0502/07-52-35 

MIESZKANIE 50 m2, Krzyki, nowe, ekskluzywny budynek, •
60.000 zł + 22.000 zł wpłaty do spółdzielni do 01.10.2001 r.. 
Wrocław, tel. 0501/09-92-21

MIESZKANIE i lokal użytkowy, we Wrocławiu, na Krzykach, 
w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r., blisko cen
trum - 1.500 zł/m2. Wrocław, tei. 0501/40-67-17 

MIESZKANIE w Zawidowdowie k, Zgorzelca, pow. 40 m2,1 
piętro, balkon. - 50.000 zł. Zawidów, tel , 075/778-87-95

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE na I p.. Krzyki-Borek -
53.000 zł, mieszkanie 1-pokojowe, ul. Zachodnia, 28 
m2 - 79.000 zł. .BGN", Wrocław, lei. 071/354-34-93

'  99000001
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pl. Strzelecki; na I p., pow. 

38 m2, c.o. gazowe (piec 2-funkcyjny), • 65.000 zł. 
.BGN*, Wrocław, tel. 071/354-34-93 .99000001 ‘

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, - 35.000 *ł. 
Wrocław, tel. 071/786-48-35 99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, niski cżynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, po remoncie, • 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-87-66

MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, po remoncie kapi
talnym, własnościowe, w centrum Dusznik Zdroju; 24 m2, -
60.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-96-96,071/345-15-10 Wrocław 

MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 31 m2 - cena 12.000 zł 
oraz 2-pokojowe, pow. 46 m2 - cena 16.D00 zł, miejscowość 
Krzywa przy autostradzie do Ber(ina, blisko Bolesławca i 
Legnicy. Legnica, tei. 076/722-69-11

MIESZKANE 1-POKOJOWE pow. 27 m2. widna kuchnia, 
łazienka, przedpokój, nowe okna i drzwi, nowa instalacja elek
tryczna i wodna oraz kanalizacja, kafelki, - 47.000 zł. Lubin, 
tęl. 076/841-11-45

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 27 m2, pokój, kuchnia, łazien
ka, przedpokój w boazerii, słoneczne, na II. piętrze, niskie
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m ieszkania na sprzedaż  
w  O bornikach Śląskich
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opłaty, księga wieczysta, w Świerzawie k. Jeleniej Góry, -
23.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-19-69 

MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 19 m2, na I piętrze, w 
budynku 4-piętrowym, balkon, po remoncie, na Krzykach 
(Borek), - 57.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 

MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2. jasna kuchnia, 
balkon, z telefonem, na 6 piętrze, winda, - 75.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-51-44

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m 2,1 p, - 65.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-77-69 po 16,0609/44-20-57 

MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 26.5 m2, własnościo
we, przy ul. Opolskiej, na 1. piętrze, - 55.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/89-61-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, balkon, TV ka
blowa, na IV piętrze (ostatnim), - 90.000 zł; Wrodaw, tel. 
071/372-33-22,0502/34-84-56 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 32 m2. nowe. komforto
we, jasna kuchnia, na IV piętrze, w budynku V-piętrowym, 
okolice Pl. Grunwaldzkiego, bez pośredników, - 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-35-86,0605/57-80-79 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 43 m2. spółdzielczo - 
własnościowe, możliwość przebudowy na 2-pokojowe, duży 
balkon, słoneczne, wysoki standard, blisko terenów zielo
nych, - 84.000 zł lub wynajmę. Wrocław, tel. 0601/26-52-60 

MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
blisko centrum, rozkładowe, pow. 26 m2, jasna kuchnia, bal
kon, okna PCV, media miejskie, IV p., w budynku 4-piętro
wym, - 75.000 zł lub zamienię na na większe, ok. 35-40 m2, 
z dopłatą. Wrocław, tel. 071/343-51-58,0501/31-36-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, ul. Stysia, roz
kładowe, jasne, przestronne, możliwość adaptacji strychu, 
bez pośredników, - 81.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-25-98, 
0605/40-61-04

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 25 m2, w centrum, wszystkie 
media, po remoncie, bez pośredników, - 68.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-71-07

MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, jasna kuchnia, 
telefon, estetycznie wykończone, we Wrocławiu, na Karło
wicach, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-00-31 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, własnościowe, 
po remoncie kapitalnym, wysoki standard, jasna kuchnia, z 
telefonem, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-14-58, 
0601/55-11-93

MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, przy ul. Ścinaw- 
skiej, umeblowane, kuchnia, winda, • 67.00Q.zl. Wrocław, 
tel. 071/355-49-71

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 28.4 m2, Klecina, nowe, z 
ulgą, pokój 15.2 m2, kuchnia 7.5 m2, łazienka z WC 3 m2, 
okna od południowego-zachodu, • 76.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/03-65-63

MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, dzielnica Sta
re Miasto, duża kuchnia, balkon, ciche, stan b. dobry, nada
je się na gabinet, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 322-53-06, 
0601/53-48-36
MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Krzykach, przy ul. Jarzę
binowej, na parterze, nowa armatura sanitarna, panele pod
łogowe, gładzie, atrakcyjna lokalizacja, - 49.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/77-82-11

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, na Szczepinie. w blo
ku, II p/X p „ słoneczne, ciche, wolne od zaraz • 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-43-00 _

MIESZKANIE 1-POKOJOWE garsoniera, o pow. 20 m2, w.c., 
gaz, z telefonem, balkon, w Dzierżoniowie, na os. Koloro
wym. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0607/25-13-18 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 3-letnie. pow. 
ą 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. O6O4/98-9J0-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 
piętro, w Lubinie, - 54.000 zł. Lubin, tel. 0608/16-50-53 

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 78 m2, kuch
nia, przedpokój, łazienka, WC (kafle), garderoba 
bez zadłużeń, bez pośredników, • 140.000 zł. Wro
cław, te l. 071/321-39-08 01026481

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Gądowie, ładne, 
pow. 49 m2, z telefonem, VII p iętro - 2.300 zł/m2 
(do uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/351-83-61 od 
9 do 17 85001881

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w łasnościo
we, rozkładowe, po remoncie i częściowo ume
blowane, dobra lokalizacja (Krzyki), 2 lin ie tele
foniczne, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-69^30, 
0601/82-89-96 81012581

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE Klecina, 47 m2, do remon
tu, parter, wolne od zaraz, - 55.000 zł. BN .AKSON', 
Wrocław, tel. 071/341-15-33,0502/90-30-57 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Kołłątaja, 54 m2, roz
kładowe, jasna kuchnia, wolne od zaraz, • 105.000 zł: 
BN .AKSON*, Wrocław, tel. 071/341-43-58, 
0502/90r30-57 99000001

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 spółdzielczo-lokatorskie, po 
częściowym remoncie, koło Świeradowa Zdr., za odstępne 
w kwocie 13.000 zł. „  tel. 0605/12-32-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Psie Pole, IV p., 36 m2 •
78.000 żł.;., tel. 0603/35-51-40.071/326-92-39 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 39 m2; w Bolesławcu, 
II piętro, widna kuchnia, CO miejskie • 1.436 zł/m2. Bolesła
wiec, tel. 0601/19-02-15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 56 m2 i 10 m2 werandy, 
bezczynszowe, w domku parterowym dwurodzinnym, wła
sne CO gazowe, telefon, blisko dworca PKP, 30 km od Wro
cławia, - 56.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-85-25 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 53 m2, kuch
nia, łazienka, balkon, na 3. piętrze, księga wieczysta, na os. 
Kolorowe w Dzierżoniowie, • 61.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-85-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Boguszowie-Gorcach, wla-
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O  z wydzielonym wnętrzem blokowym I garażami
O  m ie s z k a n ia  1 i 2  p o k o jo w e  
O  indywidualna aranżacja wnętrz 
O  pomagamy w uzyskaniu kredytu 
O  termin realizacji - grudzień 2001 r.

Szczegółowe Informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni oraz telefonicznie: 
• a  ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 9JL*C»>V

Spółdzielnia Mieszkaniowa
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50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 15

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-P0K0J0WE własnościowe. 54 m2, kuch
nia, c.o., ogrz..gazowe, garaż, grunt 0,25 ara, w Retkowie, 
gm. Grębocice, - 44.000 zl. Głogów, tel: 076/834-25-89 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE duża kuchnia *  aneks, pow. 
62 m2, balkon, telefon, na II piętrze, w bloku 4-piętrowym, w 
Jelczu-Laskowicach, • 82.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/381-10-76,0607/65-79-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach. 53 m2, 
bezczynszowe, w budynku 5-rodzinnym, na parterze, spo
kojna okolica - 1.300 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 
0608/23-71-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, pow. 
43.6 m2, wyposażona kuchnia, własnościowe, księga wie
czysta. udział w gruncie, po remoncie kapitalnym, nowa in
stalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna, liczniki na wodę, 
kafelki, panele, gładzie, słoneczne, telefon, piwnica, • 73.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 44 m2, okolice Cieplic, zadba
ne, niski czynsz, - 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-21, 
0502/15-70-61

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, rozkładowe, 
kuchnia, łazienka, na 1. piętrze w budynku 1-piętrowym, w 
Cieplicach (w Parku Norweskim), c.o. miejskie, 38 m2, -
65.000 zł. Jelenia Góra, tel! 075/754-16-96,0603/77-93-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, na parterze, w 
Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 5/60, - 58.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-93-44

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Legnicy, 50 
m2, telefon, okna PCV, w centrum, - 59.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-64-71

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, 
VIII piętro, na osiedlu Kopernika w Legnicy, jasna kuchnia, 
korzystne położenie, • 55.000 zł. Legnica, tel. 076/854-12-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48.7 m2, własnościowe, księ
ga wieczysta, wysoki parter, w 1-piętrowym domu z cegły, 
piwnice, udział w dużej działce, na os. przy traie A-4. obok 
LSSE, w Szczytnicy, 10 km od Bolesławca, - 17.500 zł. Le
gnica, tel. 076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, ul. Wrocławska, 
własnościowe, kuchnia, łazienka, c.o., z telefonem, • 40.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-52-43 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 38 m2, księga 
wieczysta, w Lubinie, - 59.000 zł. Lubin, tel. 076/846-19-69 
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. 076/84241 41,0606/93-95-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.20 m2, na 4. piętrze.
- 80.000 zł. Lubin. tel. 076/842-7349

MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 50.3 m2, własnościo
we, w Lubinie, na os. Ustronie IV, przy ul. Noiwida, 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 w Lubinie, na ulicy Kilińskego 
w bloku IV p., zadbane, po remoncie łazienki i kuchni, par
kiety w pokojach, niski czynsz, atrakcyjna lokalizacja, bal
kon obudowany, z telefonem - 69.000 zł. Lubin, tel. 
076/8584 2 49,0603/17-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w miejscowości Małomice k. 
Szprotawy, pow. 49 m2 - 900 zł/m2 lub wydzierżawię. Mało
mice, tel. 068/376-93-26 po godz. 21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oławie, pow. 47 m2, - 70.000 
zł. Oława. tel. 071/340-70-67,071/313-8840 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52.9 m2, nowe, z ulgą 
budowlaną, 1)ezczynszowe, blisko centrum, w Oławie, na 1 
piętrze, w budynku o niskiej zabudowie • 1.850 zł/m2. Oła
wa. tęl. 071/30343-55.0608/23-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe. TV kablowa, z 
telefonem, po remoncie, pow. 37 m2, IV p, - 68.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-73-99,0502/08-13-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Grodkowie, pow. 48 m2. 
parter, nowy blok, balkon, po remoncie, - 40.000 zł. Opole, 
tel. 077/466-76-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Pęgowie (19 km od Wro
cławia, przy trasie w kierunku Obornik Śląskich), pow. 40.5 
m2, rozkładowe, po kapitalnym remoncie, niski czynsz, ga
raż, blisko stacji PKP, - 79.000 zł. Pęgów. gm. Oborniki Ślą
skie. tel. 050Ź/30-01 -07
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, 
i piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piw
nica, komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, pow. 39 m2. 
własnościowe, IV piętro, CO gazowe, - 650.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-29-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2. na 3. piętrze, przy 
ul. Saperów, spółdzielczo-wlasnościowe, c.o., okna pcv, kom
fortowo .wykończone, - 53.000 zł. Świdnica, teL 
074/852-36-66 wieczorem
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2,1 piętro, w Świdnicy, -
65.000 zł. świdnica„tel. 074/853-39-41 po godz. 16. 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, balkon, na 1. piętrze, w nowym budownictwie - 1.400 
zł/m2 lub wydzierżawię - 20 zł/m2. Świdnica, tel. 
074/85243-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 III piętro, 45 m2, w Świd
nicy, - 54.000 zł. Świdnica, tęl. 074/856-92-98,0603/7544-82 
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 ?ł. Świętoszów, tel. 075/731-12-27, 
0600/60-20-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, kuchnia, balkon, wła
snościowe, - 70.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-13-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na wsi, bezczynszowe, 33 m2, 
na parterze, 1 km od Ząbkowic Śl., kuchnia, łazienka, c.o., 
okna PCV, - 25.500 zł. Trzebnica, tei. 0600/65-08-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, po remoncie, księ
ga wieczysta, Wrocław - Krzyki, • 112.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-31-79,0503/03-27-20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 44 m2, - 52.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/783-1244 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Gądowie, 
jasna kuchnia, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-94-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we -Wrocławiu, w .galeriow
cu*, blisko hotelu .Wrocław” , własnościowe, unowocześnio
ne, spokojne sąsiedztwo, atrakcyjna lokalizacja, -125.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/35-57-97 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, w centrum, 40 
m2, II p., rozkładowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, - 90.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w godz. 9-12,15-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kresówce (60 km od Jele
niej Góry), pow. 47 m2,1 piętro, kuchnia, łazienka, WC, bal
kony, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-26-92 
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 atrakcyjne, pow. 50.8 m2, wła
snościowe, rozkładowe, jasna kuchnia, duże pokoje, tele
fon, panele, kafle, ładna, spokojna okolice, - 119.000 zł.

Wrocław, tel. 07,1/345-81-28 do godz. 17,071/34541-84 po 
godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka. WC. pow. 
42 m2. spółdzielcze własnościowe, Psie Pole, budynek ocie
plony, okna PCV, czytniki, umeblowane, bez pośredników, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/314-21-75,071/324-91-03 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, 57 m2, przy ul. Piwnej 
- 3.200 zł/m2, bez pośredników. Wrocław, tel. 0608/44-97-79 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Popowicach. pow. 41.5 m2. 
rozkładowe, balkon, ocieplone, liczniki, komórka na półpię
trze, piwnica, blisko park z halą sportową i basenem, - 92.000 
zł. Wrocław, tel. 071/350-1446
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2. rozkładowe, jasna 
kuchnia, telefon, po kapitalnym remoncie, - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/328-74-39.0606/8042-55 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Jabłecznej na Gaju, 
własnościowe, 54.90 m2, opomiarowane, IV piętro w 10-pię- 
trowym bloku, słoneczne, blisko park, szkoła, przedszkole, -
130.000 zł lub zamienię na 4-pokojowe lub dom w okolicy 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/789-32-58 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowo wykończone, 
wszystkie media, w rejonie Grabiszynu, - 95.000 zł. Wro
cław, tel. 071/339-15-36
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, 49 m2, spółdzielczo-lo- 
katorskie, z 40-letnim kredytem (odpis od podatku), w Mal
czycach k. środy Śląskiej, na II. piętrze, duża, jasna kuch-' 
nia, duża łazienka, balkon, c.o., c.w., wodomierze, • 45.000 
Zł. Wrocław, tel. 355-92-04,0607/22-6749 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE lp., 38 m2. blisko centrum, 
księga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelek w łazien
ce), niski czynsz, jasna kuchnia, balkon, rozkładowe, przy 
ul. Złotoryjskiej we Wrocławiu, dodatkowo wyposażona kuch
nia, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79,0604/18-28-61 

MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ pow. 41 m2, jasna kuchnia, 
garderoba, księga wieczysta, bezczynszowe, niska zabudo
wa, ul. Energetyczna, zadbane, bez pośredników, pilne, •
92.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-7048.-0601/75-37-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2. na 4. piętrze, zadba
ne, kafelki, mozaika, garderoba, na os. Kosmonautów, -
125.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-314.8 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, przy ul. Litewskiej (Psie 
Pole), rozkładowe, zadbane, na 4. piętrze (winda), duży bal
kon, jasna kuchnia, oddzielnie WC, łazienka, możliwość do
kupienia garażu, zieleń, cisza, - 102.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-1245 po godz. 16
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul.Krynicka, 62 m2, IXp/XI, 
księga wieczysta, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 0604/199-947 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, kafelki, parkiet, tele
fon, domofon, winda, nowe budownictwo, przy ul. Kościusz
ki, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/356-5046,0603/78-2040 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2. na Krzykach. TV ka
blowa, z telefonem, glazura, parkiety, - 96.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-14-96 w godz.11-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, własnościowe, kuch
nia, łazienka, po remoncie kapitalnym, wymienione okna, 
drzwi i instalacja el. oraz kanalizacja, księga wieczysta, w 
rejonie ul. Grabiszyńskiej, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 
310-79-60,0607/23-81-80
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 o pow. 42 m2, własnościowe, 
budynek 7-rodzinny, księga Wieczysta, piwnica, działka, ko
mórka, osobna kanalizacja, wodomierze, w Chróścinie, mię
dzy Wieruszowem a Byczyną, spokój, świeże powietrze, -
34.000 zł lub zamienię na inne. Wrocław, tel. 071/353-36-07 
lub, 0604/64-0245
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, lVp w budynku 
IX-piętrowym, ul. Grabiszyńska, balkon, telefon, jasne, za
dbane, bez pośredników, - 83.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-24-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredników, okolice CH 
Borek, budynek z cegły z 1993 r., jasna kuchnia i łazienka, 
III p, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 344-62-13 wewn. 408, 
0501/37-10-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Drzewieckiego, 54 m2, 
jasna kuchnia, taras, - 118.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-59-88
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, we Wrocławiu, 
przy ul. Piłsudskiego, III piętro, winda, niekrępujący rozkład, 
media miejskie, własnościowe, słoneczne, • 125.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/11-34-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pokój dizenny 22.5 m2, oraz 
sypialnia 12.5 m2, kuchnia 6 m2, w.c. 6 m2. przedpokój 5 
m2, balkon 3 m2, razem 52.m2. nowe, III piętro, ulga bu
dowlana, premia gwarancyjna, wysoki standard wykończe
nia, plastikowe okna, parking, własnościowe - 1.490 żł/m2. 
Wrocław, tel. 0606/14-35-99.0606/14-35-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2. przy ul. Kiełczowskiej, 
we Wrocławiu, IV piętro, w budynku 4-piętrowym, rozkłado
we, zadbane, spokojna okolica i sąsiedztwo, - 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-58-94.0604/59-95-18 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 70 m2. we Wrocławiu, 
ok. pl. Grunwaldzkiego, wysoki parter, ogrzewanie miejskie, 
niski czynsz, media, księga wieczysta, - 124.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-72-30 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 51 m2. księga wieczy
sta, IV piętro w IV-piętrowym budynku, ul. Stalowa, rozkła
dowe, balkon, umeblowanie - gratis, TV kablowa, telefon, • 
.115.000 zł. Wrdcław, tel. 071/357-45-15,0608/18-05-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2. ocieplone, ład
ne. rozkładowe, duży balkon, I piętro, niski czynsz, we Wro
cławiu, - 105.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-10-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum. 57 m2, przy ul. 
Hauke-Bossaka, duży balkon, telefon, jasna kuchnia, •
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-48-84 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Sobótce k. Wrocławia. 44 
m2. własnościowe, kuchnia, łazienka, na II piętrze, - 60.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/8041-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 48 m2, zadba
ne, rozkładowe, zabudowany balkon, TV kablowa, na Gaju, 
-120.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-84-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 62 m2, Wrocław ul. Kry
nicka, IX p./XI p., księga wiecżysta, -125.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/19-9947

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 mkw| Ruchnia, balkon, na 
VII piętrze, umeblowane, mozaika, osiedle Różąnka, - 89.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,071/352-94-27 
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 
p iętro, - 77.000 zł. Wrocław, teł. 071/328-03-85, 

D603/95-05-56
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 37,30 m2. Gaj, ul. Krynicka, 
VI p., pokoje 15,80 m 2 ,11,80 m2. kuchnia, winda, panele 
podłogowe i ścienne, boazeria, liczniki na wodę, ogrzew., z 
telefonem, TV kablowa, księga wieczysta z gruntem, b.: ni
skie opłaty - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-23-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 51 m2, przy ul, Doker

skiej, rozkładowe, duży balkon, zadbane, cicha, spokojna 
okolica, - 107.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, na Szczepinie, II 
p. w budynku 4-piętrowym, słoneczne, bez pośredników, -
95.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-3849
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 
49 m2, IV p., ul. Nowodworska, - 98.000 zł. Wrocław, tel.
788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 54.55 m2, na 1. pię
trze, media, TV kablowa, kuchnia, łazienka, kafelki, księga 
wieczysta, przy uL Stalowej, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-86-18 do godz. 20,0603/38-15-70 
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 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 37 m2, centrum, ul. Kilińskie
go, 5-lętnia plomba, wykończone, ciche, słoneczne, pokoje 
.14 i i i  m2, rozkładowe, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-89-10,0603/22-3341 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, oddalone 1,5 km 
od Oporowa, bezpośrednio od właściciela, - 57.000 zł. Wro
cław. tel. 0608/52-03-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, 56 m2. -
78.000 zł. Polkowice, tel. 0601/58-82-04
•  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. 
j  . 60 m2, rozkładowe,- 145.000 zł. *BGN\ Wrocław, tel.

071/354-34-93 99000001 

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE WŁASNOŚCIOWE, 
Wrocław-Nowy Dwór (b lisko ul. Strzegomskiej, 
nie w  g łębi osiedla), V piętro, pow. 60 m2, bal* 
kon, nowe okna, drzwi, podłogi, glazura, w  przed* 
pokoju panele ścienne i szafa indeco, nowa kuch
nia wraz z wyposażeniem, podwójne drzwi wej* 
ściowe, telefon w  „D ia logu” , obok domu ogród 
warzywny. Budynek ocieplony,, wym ieniona ka
n a liz a c ja , W roc ław , te l.  071/789-09-91, 
0608/35-69-55 02027411

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w  Śródm ieściu, luk
susowe, wyposażone, pow. 97 m2, loggia • 2.800 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/72-17-70 02026531

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łaz., WC, VIII/IX 
p.. tel., 50 m2 • 99.000 zł. 3-pok., ul. Krucza, na parte
rze (blpk 2 p.), 60 m2,2 linie tel. -120.000 zł, kawaler
ka przy ul. ścinawskiej, Vll/X p., 25 m2, po kap. re
moncie - 67.000 zł, Żeromskiego, parter/IV p., 43 m2 
te l. '- 90.000 zł, ceny do negocjacji. BN .MARZENIE*, 
Wrocław, tel. 071/345-27-39.071/345-22-78 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Grabiszyńska. 64 m2. 
rozkładowe, jasna kuchnia, po remoncie, ładne, -
130.000 zł. BN .AKSON*, Wrocław, tel. 071/34143-58. 
0502/90-30-57 99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62.5 m2. w Trzebieniu k. Bo
lesławca. spółdzielczo-własnościowe, 2 nalkony. łazienka, 
w.c., glazura, szafy wnękowe typu Komandor, telefon, szko
ła na miejscu, - 45.000 zł., tel. 075/736-54-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
obciążone kredytem, superkomfortowe, drzwi antywłam., 
rolety, żaluzje, panele podłogowe, glazura, pow. 74 m2, sza
fy wnękowe, słoneczne, w nowym budown., dużo zieleni, plac 
zabaw, komfortowo wykończona kuchnia, osobno łazienka i 
WC, TV kablowa, telefon, do zamieszkanie od zaraz, okoli
ce Astry, - 180.000 zł, Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00516 www.autogielda.com.pl)

MIESZKANIE 3-POKOJOWE koło Lipian, z ogrodem i gara
żem, - 25.000 zł. Bierutów, tel. 071/315-67-87 
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. 076/818-54-88,0608/41-8540 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 63 m2,, w Gło
gowie osiedle Piastów ś l/  II. IV p., niska zabudowa, duży 
balkon, TV kablowa, domofon, -,.75.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-70-49
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, dwa garaże, w 
Karpaczu. - 140.000 zł. Jelenia Góra, tel.j)601/5|-.07-.12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Psim Polu. - 1Ź5.000 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-96-34
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 86 m2. w starym budownic
twie, wszystkie media, na 1. piętrze, strona południowa, su
che, - 140.000 zł (możliwe raty). Kudowa Zdrój, tel. 
0607/73-68-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64 m2, osie
dle Kopernika, w Legnicy/wysoki standard, po remoncie ka
pitalnym, balkon, duża łazienka, meble kuchenne, 2 pomiesz
czenia na półpiętrze • 92.000 i ł ,  bez mebli kuchennych -
87.000 zł. Legnica, tel. 076/856-20-58.0606/40-11-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, w Legnicy, bez
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 56.6 m2. własnościowe, z te
lefonem +,budynek gosp., co etażowe, działka 5 a, Lubiel, 
15 km od Żmigrodu, - 35.000 zł lub 15.000 zł i kredyt 8^letni, 
po 400 zł. Lubiel, tel. 071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 71 m2 w centrum Lubina, 
ll/lllp., po remoncie, wymianie okien, spokojna okolica, -
130.000 zł. Lubin, tel. 0601/73-63-03 /
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie na os. Przylesie, 
54 m2, na 1. piętrze, atrakcyjna lokalizacja, - 70.000 zł. Lu
bin. tel. 076/842-37-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 52 m2 w Lubinie na 
os. Przylesie, na 2 piętrze (budynek 4-piętrowy), komforto
we, z telefonem, TV kablowa, podłogi z deski barlineckiej, -
79.000 zł. Lubin. tel. 076/844-54-56,0604/41-89-36 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 60 m2. na 1. piętrze, 
po modernizacji, zadbane, wybudowane w 1990 r., w Lubi
nie, os. Przylesie, przy ul. Sportowej 69. - 90.000 zf. Lubin, 
tel. 0604/89-58-98
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 
Jaśle, woj. podkarpackie,-przy ul. Szkolnej, - 120.000 zł. 
Mrukowa, gm. Osiek Jasielski, tel. 013/442-02-16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 59 m2, w Nowej Wsi 
Niemczańskiej, - 41.000 zł (możliwe raty). Niemcza, tel. 
074/837-65-92

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 61 m2, z 
telefonem, duży balkon, słoneczne, I p., blisko szkoła, przy
chodnia, apteka, przedszkole, PKS, - 58.000 zł lub zamienię 
na dom. Nowogrodziec, tel. 075/731 -65-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, własnościowe, na 1. 
piętrze, w bloku 4-piętrowym, nowe osiedle, balkon, nowy 
parkiet, kafelki w łazience, w.c., panele na przedpokoju, licz
niki wody i ciepła, - 78.000 zł. Nysa, tel. 077/435-34-05, 
0602/82-55-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, w 
centrum Oleśnicy, c.o., telefon, jasna kuchnia, balkon, bu
dynek ocieplony, - 80.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-47-69 
wieczorem, 0607/70-08-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, po remoncie kapital
nym, 76 m2, z garażem i ogrodem, w Oleśnicy, -125.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-22-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE łazienka, wc. duży balkon, 63 
m2, - 95.000 zł. Prusice, tel. 071/312-6141 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC, duży 
balkon, I p., 62 m2, w Przemkowie powiat Polkowice - 55.000 
zł. Przemków, tel. 0503/80-32-79 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, nie spółdziel
cze. CO, CW, gaz, z telefonem, kuchnia, łazienka, 2 ubika
cje, piwnica, osobne wejście, wysoki parter - 85.000 zł. Stro
nie SI., tel. 074/814-25-30
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sycowie, 64 m2, lVp.,TV 
kablowa, z telefonem, częściowo umeblowane, nowe okna, 
liczniki, komfortowe, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zł (moż
liwe raty). Syców, tel. 062/785-29-14.0607/30-88-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Szczytnej. 62 m2. - 65.000 
zł. Szczytna, tel. 074/868-34-93 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic. -
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-6843 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Rynku, 1. piętro, balkon, 
łazienka, przedpokój, kuchnia, telefon, piwnica, - 64.000 zl. 
Ścinawa, tel. 076/843-65-61,076/843-64-80 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 108 m2, w starym bu
downictwie, po remoncie, g?raż, ogród, -125.000 zł lub za
mienię na dom na wsi, w okolicy Świdnicy lub Wrocławia. 
Świdnica, tel. 074/640-49-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 62 m2. 
panele podłogowe, gładzie, odnowiona łazienka i kuchnia, 
TV, telefon, niski czynsz, ładnie położone, - 90.000 zł. Świd
nica, tel. 074/853-95-87 -
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, spółdzielcze, własno
ściowe, wszystkie media, w nowym budownictwie, dobra lo
kalizacja, duży balkon z ładnym widokiem na góry Hasy oraz 
na panoramę miasta, komfortowe wyposażenie, możliwość 
kupna garażu i działki ogrodowej b. blisko mieszkania, -
89.000 zl. Świdnica, lei. 074/852-91-74 

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

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 7 0  m2, w Międzyborzu, par
ter, c.o. etażowe, piwnica, garaż, ogródek, telefon. • 65.000 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-97-11 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 90 m2, własnościowe, 
kuchnia, przedpokój, rozkładowe, II piętro, c.o., telefon, w 
centrum Wałbrzycha, środkowe, po remoncie, dachu, solid
ny budynek, czynsz 170 zł, nowa łazienka, - 65.000 żł (moż
liwe raty). Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 '
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 60 m2, we 
Wrocławiu na Nowym Dworze, Vp., balkon, nowe okna, drzwi, 
podłogi, glazura, podwójne drzwi wejściowe, nówa kuchnia 
z wyposażeniem, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-09-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2. w okol. Rynku, ż ga
rażem, na IV piętrze (bez windy), komfortowe, - 195.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/45-56-33
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, adaptacja, pow. 83 
m2, nowe + działka budowlana, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-35
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, na Szczepinie, -
105.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-6046 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w plombie, kuchnia zabudo
wana, komfortowe, 66 m2 + oranżeria 3 m2, - 230.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-57-26.0608/41-58-14 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2. własnościowe, 
Krzyki - ul. Gajowicka, niska zabudowa, rozkładowe, zadba
ne, IV piętro, -133.000 zł lub zamienię na 2-pokojowe, okol. 
ul. Komandorskiej. Wrocław, tel. 071/782-77-52 po godz. 17, 
0600/56-78-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 47 m2, V/Xp., po remoncie, 
na Krzykach, bez pośredników, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/44-97-79 j
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach. 50.2 m2. spół
dzielcze, własnościowe, nowe, monitoring, l/IVp., balkon, 
wysoki standard, - 165;000 zl. Wrocław, tel. 071/785-68-05 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 74 m2. własnościowe, w Wo- 
łowie.w domu 4-rodzinnym. ogródek, piwnica, • 85.000 zł 
lub zamienię na inne we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0605/85-49-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Krzywoustego, 64 m2, 
kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, ogrzewanie elektrycz
ne, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-3348 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w domu 4-rodzinnym, balkon,

ogród, w Olszynie Lub. • 70.000 zł lub zamienię na podobne 
we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0602/46-13-71, 
0602/51-62-35
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2, jasna kuchnia, 
duży balkon, z telefonem, liczniki na Wodę, - 128.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-33-70
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Kuźniki Wrocławskie, lip., w 
budynku IVp., zielona okolica, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-83-05 po godz. 16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, IVp.. 200 m od Ryn
ku, parkiet, glazura, wszystkie media, -150.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/81-0348
MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ 64 m2. komfortowe, lp.. wy
posażone, przy Parku Południowym, - 200.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-71-17,0601/77-35-23 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, balkon, na 8. piętrze, 
na Krzykach, przy ul. Stalowowolskiej, rozkładowe, komfor
towo wykończone, -167.000 zł lub wynajmę za 1.500 zł/mies. 
+ opłaty. Wrocław, tel. 071/338-05-79,0600/39-55-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym Dworze, 63 m2, 
na 3. piętrze, w 4-piętrowym budynku, rozkładowe, zadba
ne, kafelki, panele podłogowe, duży balkon, po remoncie w 
09.1999 r.. dobra lokalizacja, spokojni.sąsiedzi, • 123.000 
zł. Wrocław, tel. 071/35745-66,0605/24-80-67 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, widna 
kuchnia, łazienka, osobne WC, duża piwnica, rozkładowe, 
zadbane, bez balkonu, wysoki parter, nowy blok, niski czynsz, 
telefon, os. Różanka, dużo zieleni, bez pośredników, -
124.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-92-77 po 18 
MIESZKANIE.3-POKOJOWE 61 m2. II p., komfortowe, wła
snościowe, Oporów, - 155.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-94-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Mo
drej, 4. piętro, spółdzielczo-własnościowe. b. ładne -135.000 
zł, możliwość negocjacji. Wrocław, tel. 0603/99-01-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Gajo- 
wej, pow. 80'm2, adaptacja, - 109.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-17-71
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66,5 m2, nowe, do od
bioru, I piętro, ul. Jaracza, na os. Akademickim, ładne, roz
kładowe, zamknięte podwórko, miejsce parkingowe pod bu
dynkiem, wkład budowlany + 20%, - 210.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, zadbane, na 1. 
piętrze, okna PCV, duży balkon, garderoba, zostają meble, 
pilnie, - 119.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-83-24 
MIESZKANIE 3-POKO JOWEwlasnosciowe, pomieszczenie 
gosp., 2 piwnice, glazura, panele, zielona okolica; atrakcyj
na lokalizacja, we Wrocławiu, na os; Huby, - 139.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-95-09.0609/6341 4 8  
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, własnościowe. I p.. po 
remoncie, TV kablowa, telefon, okna PCV, parkiety - 2.200 
zł/m2. Wrocław, tel. 36446-89,0601/91-5843 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe. 66 
m2, V piętro, winda, balkon, TV kablowa, telefon, kuchnia 
umeblowana, przedpokój zabudowany, niski czynsz, liczniki 
wody i ciepła, we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej, -165.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322:55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, I piętro w bu
dynku IV piętrowym, odnowione, ciepłe, atrakcyjnie położo
ne, Nowy Dwór, telefon, TV kablowa, balkon, glazura, me
ble, rolety, beż pośredników, pow. 65 m2, -149.000 zł. Wro
cław, tel. 071/387-87-53,0601/76-09-24 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, w plombie, we Wro
cławiu przy ul. Traugutta, na IV piętrze, winda, komfortowe, 
balkon, z telefonem, rozkładowe, -115.000 zł. Wrocław, tel. 
341-32-89,0606/49-14-84

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe.,48 m2. rozkła
dowe, niska zabudowa, II p., wszystkie media, • 106.000 zł. 
Wrocław, tel. 787-36-73 po godz.18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 53.7 m2, na Gądowie. wszyst
kie media, słoneczne, suche, - 127.000 zł. Wrocław, tel. 
351-09-38 '
MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ 69 m2, własnościowe, bez
czynszowe, do remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca, -
28.000 zł lub zamienię na mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/373-03-02,0607/83-58*59
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, 76 m2, na Różance, 
ogrzewanie gazowe, ogród, bezczynszowe, taras, • 180.000 

, zł. Wrocław, tel. 071/352-65-12,0605/95-77-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 52 m2. rozkładowe. X piętro, 
na Krzykach, ul. Zielińskiego, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-61-73
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 90 m2, komfortowe, kuchnia, 
łazienka, ok. pl. Grunwaldzkiego, - 280.000 zł netto. Wro
cław, tel. 0602/34-67-11.071/34840-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Kużnikach, 58 m2. II p./IV 
p... taras, zieleń, ładne, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-83-05 po godz.16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, Wrocław ul. Kry
nicka, IX p/XI p.. księga wieczysta. - 125.000 zł. Wrocław, 
tel. 0604/19-9947
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, tęj. 071/354-12-83. 
0502/33-90-19
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RATY BEZ ODSETEK!!!

■ Spłata rat do 10 lat!
■ Wysokość stałej raty

ustala klient
■ W trudnych sytuacjach 
finansowych umożliwiamy

odłożenia spłaty!
■ Minimum formalności!!!

KUPON umożliwiający 
umorzenie spłaty 

3 ostatnich rat
Tylko dla pierwszych 30 klientów 
Promocja ważna do wyczerpania 

umów promocyjnych

WROCŁAW (0 71) 351 95 88, 338 41 69 
OPOLE (0 77) 44 17 898 JELENIA GÓRA (0 75) 7535 646 
LUBIN (0 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (0 68) 327 07 21 
WAŁBRZYCH (0 74) 66 56 991 LEGNICA (0 76) 862 02 31 
KLUCZBORK (0 77) 414 24 16 NYSA (0 77) 43 39 848

^  MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 
na Krzykach, os. Przyjaźni, pow. 61.3 m2, Ip., odnowione, 
osobno WC i łazienka, 2 balkony, media miejskie, z telefo
nem, TV kablowa, 2 piwnice, gotowe do zamieszkania, bez 
pośredników, - 159.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-21-51 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 53 m2, ok. AE we Wrocławiu*. 
- 107.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-63-59,0601/56-17-07 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 66 m2, osie
dle Gaj, - 130.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2-pokojo- 
we, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/789-30-48 

MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 
pow. 57 m2, przy pl. Powstańców Śl, -120.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-83-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, balkon, I piętro, -
80.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 66.3 m2, 
komfortowe, wszystkie media, łazienka i WC osobno, bal
kon, wodomierze, CO, nowe budownictwo, II p., murowany 
garaż, pomieszczenie gosp., działka ogrodowa 6 a, piękna 
okolica, - 45.000 zl. Zdziesławice, tel. 065/544-71-06, 
0502/30-53-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, kuchnia, łazienka, 
wysoki parter, księga wieczysta, w Szczytnicy, - 16.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-32-97

•  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 ul. Walecznych, 95 m2, 
rozkładowe, jasna kuchnia, idealne na gabinety lub biu
ro, parter, wolne od zaraz, - 200.000 zł lub wynajem. 
BN .AKSO N', Wrocław, te l. 071/341-43-58, 
0502/90-30-57 99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 82 m2, II piętro, księga wie- 
~ czysta, c.o., telefon, • 70.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 

074/811-15-58
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, bez- 
czynszowe, księga wieczysta, własnościowe, balkon, weran
da, pow. 110 m2, telefon, całe piętro, możliwość przebudo
wy na dwa mniejsze, słoneczne, WC, CO, kuchnia, -139.000 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-95 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 4-pokojowe, rozkładowe, na 
3. piętrze, okna PCV, łazienka z oknem, pow. 74 m2, b. ład
na okolica, - 83.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 78 m2, - 50.000 zł. Kamien
nik, tel. 077/431-22-51
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, łazienka, wpis 
do księgi wieczystej, jasne, w.c., jasne, boazeria, duża piw
nica + garaż, - 180.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-23-08, 
0607/04-31-87
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 62 m2, w cen
trum -1.500 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-48-23 po godz. 20 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 85 m2, 
rozkładowe, VI piętro, -165.000 zł. Lublin, tel. 081/444-60-88 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 72 m2, I p., 

/  kuchnia, przedpokój, WC, łazienka, loggia, IV  kablowa, z 
telefonem -130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC. cen
tralne ogrzewanie, działka 20 arów. • 98.000 zł lub zamienię 
na 2-pokojowe. Trzebnica, tel. 071/312-85-99 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 1.5 km od Rynku, 2-poziómo- 
we, 2 łazienki, 2 loggie, 2 linie telefoniczne (internet), TV 
kablowa, bardzo atrakcyjne, bez pośredników, - 230.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-28-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE komfortowe, nowe, 75 m2, bez 
pośredników, -195.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-17-91 

£  MIESZKANIE 4-POKOJOWE w okolicach Gądowa Małego. 
65 m2. atrakcyjna lokalizacja, dużo zieleni, komfortowo wy
kończone, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-72-92, 
0501/33-80-87
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Popowicach, 66 m2, Ip, bez 
pośredników, - 159.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-92, 
0603/13-91-01
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, nowe, 74 
m2, na 1. piętrze, bez pośredników - 5.500 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Bajana, pow. 85 m2, 
rozkładowe, 2 balkony, WC i łazienka osobno. 2-stronne, sło
neczne, TV kablowa, z telefonem, liczniki, komórka lokator
ska, blisko park i tereny rekreacyjne, • 165.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-99-50
MIESZKANIE 4-POKOJOWE umeblowana kuchnia, garde
roba, plomba, okolice Politechniki, garaż, wysoki standard, -
250.000 zł. Wrocław, tel. 0502/57-60-27 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 77 m2, VI piętro, na osiedlu 
Kosmonautów, we Wrocławiu, duży balkon, możliwość ga
rażowania, -154.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-79-54 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE ciche, Wrocław - Krzyki, 2-po- 
ziomowe, łazienka, WC, garderoba, pralnia, pomieszczenie 
gospodarcze, duży balkon, budynek 5-letni, jasna kuchnia, 
wysoki standard, IV piętro, 4 windy, - 230.000 zł + 40-letni 
kredyt. Wrocław, tel. 0601/84-23-50

9  MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, atrakcyjne, 
zadbane, II piętro w budynku lll-piętrowym, pow. 80 m2,

możliwość dokupienia garażu, - 169.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-14-40,0502/13-07-69 

MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 
71 m2, w Strzelinie, parkiet, glazura, boazeria, balkon, z te
lefonem, do zamieszkania od zaraz, • 89.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/796-21-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 83 m2, M-6, kuchnia, na Gą- 
dowie, rozkładowe, zadbane, • 165.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-29-12,071/311-72-04 

MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 85 m2, II piętro w ^ p ię 
trowym, słoneczne, balkon. 7 m2, parkiety, liczniki, telefon, 
TV kablowa, ul. Królewska, -185.000 zł lub zamienię na dwa 
oddzielne. Wrocław, tel. 071/345-59-80 
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców -140 000 zł. Mikstat, 
tel. 062/731-00-01
MYJNIA SAMOCHODOWA duża, -12.000 zł ♦ VAT. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/641-23-45 

O  NIERUCHOMOŚĆ zabudowana, hala murowana 
920 m2 (wys. 4 m), budynek warsztatowy 920 m2, 
w  trakcie  adaptacji mieszkania, teren ogrodzo
ny, prąd, telefon, woda w  trakcie podłączania, 
spokojna ładna okolica, w  Brzezinie (6 km od Le
śnicy), • 330.000 zł. Wrocław, tel. 0502/37-13-58 
02027491

NIERUCHOMOŚĆ pow. 4800 m2, przy trasie wylotowej nr 8 
Wrocław-Kudowa Zdrój, 3 km od węzła Bielańskiego, z wła
snym parkingiem, z zabudowaniami, możliwość rozbudowy 
(pozwolenie), pełne uzbrojenie, prąd, siła, telefon, atrakcyj
na lokalizacja (wyjazd na dwie ulice), • 600.000 zł. Doma- 
sław, tel. 071/332-57-92 po godz; 18,0607/10-27-88 
NIERUCHOMOŚĆ o pow. 800 m2, w tym: budynek produk
cyjny, dom mieszkalny, stacja paliw (nieczynna) i portiernia, 
działka o pow. 5.200 m2, ogrodzona, utwardzona nawierzch
nia, oświetlenie, możliwość podziału, • 350.000 zł. Kobyla 
Góra, tel. 0501/92-95-07,0503/71-23-75 
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 1 km od zalewu w Kobylej Górze, dom

po remoncie, pow. 300 m2, budynek gosp. piętrowy, pow. 
900 m2,2 stawy hodowlane, działka budowlana, nad rzeką, 
- 410.000 zł. Syców, tel. 0603/62-36-36,0608/58-03-81 

OBIEKT PRODUKCYJNY wolno stojący, przy ul. Słowac
kiego 13-15, w Głogowie, - 50.000. zł. Głogów, tel. 
0503/89-61-80

O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY w  O leśnicy przy trasie 
w  kierunku Warszawy, wysoki standard: hale pro
d ukcy jne , magazyny, b iura  - razem 2000 m2, 
działka 3500 m2. W szystkie media, przyłącza. 
Sprzedam  lu b  w yn a jm ę . Tel. 0601/72-96-98 
80012111

OBIEKT UŻYTKOWO - MIESZKALNY pow. 80 m2, działka 
9 arów + materiały budowlane, na trasie Prochowice - Ja
wor, 13 km od Legnicy, - 90.000 zł. Prochowice, tel. 
0603/64-91-34
ODDAM ZA ODSTĘPNE LOKAL pow. 75 m2, Pilczyce, te
lefon, siła, glazura, zaplecze socjalne, c.o. Wrocław, tel. 
071/311-62-81,071/311-62-15 
ODSTĄPIĘ LOKAL w centrum Oławy lub przyjmę przedsta
wicielstwo firmy. Oława, tel. 071/313-87-76,0602/44-86-10, 
0605/23-90-60
ODSTĄPIĘ SKLEP pow. 12 m2 i 5 m2 zaplecza, ubikacja, z 
wyposażeniem, dobra lokalizacja, -10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-64-07 po godz. 19,0503/59-48-52 
OŚRODEK W GÓRACH na 100 miejsc, - 180.000 zł. Wro
cław, tel. 354-11-15

O  OŚRODEK WCZASOWY (hotel robotniczy), w  G6- 
rach Sowich, cena do uzgodnienia. Strzelin, tei. 
071/392-02-16,0601/7^-96-70 02027891

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 
rekultywacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we wsi k. Gry- 
fowa SI., blisko granicy z Czechami i Niemcami. - 750.000 zł 
(raty), Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0057 
www.autogielda.com.pl)
PAWILON HANDLOWY w Lubinie, na targowisku, przy ul. 
Lukasiewicza, pow. 24 m2, z lokalizacją, - 21.000 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Głuszyca, tel. 074/845-69-06, 
074/845-90-69

PAWILON HANDLOWY Metaloplast, prąd, 14 m2, na baza
rze w Łęknicy przy granicy niemieckiej, w woj. lubuskim, •
2.300 zł lub zamienię na samochód albo inne propozycje. 
Nysa, tel. 0608/76-66-11

PAWILON HANDLOWY w Obornikach Śl.. pow. 191 m2, 
woda, prąd, siła, kanalizacja, telefon, własny parking, atrak
cyjna lokalizacja, możliwe raty, • 150.000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0605/08-56-45
PAWILON pow. 134 m2, niemiecki, nowy, - 34.000 zł. Wro
cław, tel. 071/332-57-92 wieczorem, 0607/10-27-88 

PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY typu Metalplast, pow. 
46 m2, t  lokalizacją stałą, woda, kanalizacja, WC, podłoga z 
kafli, pełna instalacja elektryczna 380 V, - 39.500 zł. Wro
cław, 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 z lokalizacją, 41 m2 ♦ wiata, dobrze 
prosperujący w branży cukiemiczo-spożywczej - 29.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-16-20

PAWILON pow. 62 m2, wolno stojący, na Popowicach, 
wszystkie media, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-60-27 
PAWILON .Metalplast*, w centrum Wrocławia, pow. 30 m2, 
w.c., c.w., kuchnia, pomieszczenia socjalne, 4 zlewozmywa
ki, lustra, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0503/82-86-65 

PAWILON HANDLOWY typ Metalplast, 80 m2, zaplecze, 
podpiwniczenie, wszystkie media, nadaje się na każdą dzia
łalność, zezwolenie Sanepidu na prowadzenie kawiarni, -
29.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-44,0603/91-01-63 

PAWILON HANDLOWY 31 m2, ocieplony, 2 oddzielne wej
ścia, umywalka, prąd, telefon, - 39.500 zł. Oława, tel. 
071/313-24-41

PAWILON HANDLOWY pow. 40 m2, wszystkie media. •
35.000 zł lub inne propozycje. Wrocław, tel. 071/344-57-68 
po godz. 17

PAWILON WOLNO STOJĄCY w Dzierżoniowie, na każdą 
działalność, woda, II taryfa, WC, - 19.000 zł. Gilów, tel. 
074/837-80-12

O  PAWILONY, ALTANY, KIOSKI, DOMKI DREWNIA
NE • ocieplone, w elementach, pow. 20-48 m2, 
cena 8.800-15.500 zł, na życzenie transport, mon
taż, dokumentacja techniczna. Namysłów, tel. 
077/410-23-84,0607/16-37-16 82001311

POŁOWA DOMU dwurodzinnego, poniemieckiego, góra + 
strych, 2 piwnice, duży garaż z kanałem, duży ogród, w Lu
binie, • 120.000 zł. Lubin, tel. 0604/99-22-43 
POŁOWA DOMU + budynki gosp., sad, działka pow. 50 arów, 
- 20.000 zł. Łączna, gm. Kłodzko, tel. 074/818-00-95, 
074/818-18-57

POŁOWA DOMU parterowego, 84 m2, do remontu, działka 
802 m2, z możl. budowy, blisko centrum, - 45.000 zł. Milicz, 
tel. 071/383-08-11

POŁOWA DOMU poniemieckiego, w zabudowie bliźniaczej, 
w ok. Strzelina, do kapitalnego remontu, 177 m2, prąd, woda, 
duży plac z pomieszczeniami gopodarczymi, - 30.000 zł. 
Strzelin, tel. 0601/14-46-60

POŁOWA DOMU pow. 160 m2. piwnice o pow. 100 m2, bu
dynki gospodarcze o pow. 100 m2, garaż oraz duży ogród, -
180.000 zl. Aczodre. tel. 071/399-85-97 po godz. 17 
POŁOWA DOMU 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, osobne 
wejście, o pow. 140 m2, duży korytarz, 2 ogrody, szklarnia, 
garaż na parterze + garaż obok domu, balkon, plac manew
rowy, okolice Szczawna Zdroju, -158.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/48-68-36

POŁOWA DOMU poniemieckiego, w zabudowie bliźniczej w 
Wołowie, parter, poddasze, 4 pokoje, kuchnia, pow. 84 m2, 
działka 530 m2, • 530.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-15-32 

POŁOWA DOMU bezczynszowego, '3 pokoje, strych, piwni
ce, działka, ul. Koreańska, pilne, • 200.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/63-85-34

POŁOWA DOMU poniemieckiego, pow. 100 m2, *  hala i 
ogród, 5 km od Wrocławia, -  105.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-16-17,071/316-84-26 

POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ + budy
nek gosp., działka 900 m2, do zamieszkania, w Mietkowie, -
35.000 z ł. ., tel. 0502/62-49-09

POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. użyt. 
300 m 2,7 pokoi, działka 500 m2, ogrzewanie gazowe, ga
raż na 2 samochody, w Piaskowej Górze k. Wałbrzycha - 
140 zł/m2. Wałbrzych, teł. 074/666-14-28

POŁOWA GOSPODARSTWA z dużym budynkiem gospo
darczym. k. Lubina, woj. dolnośląskie, - 44.000 zł (w rozli
czeniu może być samochód). Lubin, tel. 0606/59-14-79 

POŁOWA WILLI pow. 107 m2, na działce 11 arów, łazienka, 
WC, kuchnia, 4 pokoje, w tym salon z kominkiem, weranda, 
telefon, nowe CO gazowe, wszystkie media, komfortowe, 
luksusowe wykończenie po remoncie kapitalnym, dom ocie
plony, położony w części uzdrowiskowej, • 225.000 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-74-03 po godz. 16 x  

POSESJA 18 a, dom piętrowy 200 m2, wszystkie media, w 
dobrym punkcie miasta, w Strzegomiu, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 
garaże, • 180.000 zł. Strzegom, tei. 074/855-27-46 po 
godz. 20
POSZUKUJEMY MIESZKANIA z zakwaterowaniem, wza- 
mian za opiekę nad mieszkaniem lub domem - rodzina. Wro
cław. tel. 0608/52-49-30 .

O  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA HALI, ok. 100 m2, 
lub  p lacu na każdą dz ia ła lność. Wrocław, tel. 
071/328-88-74,0601/73-45-29 01033351

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pokoju lub małego miesz
kania, w Kłodzku lub Polanicy Zdroju, na dłuższy okres, dla 
jednej osoby, chętnie z możliwością późniejszego kupna. 
Kłodzko, tel. 0607/35-35-70
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU samochodo
wego lub pomieszczenia, 100-140 m2, w Legnicy, usługi 
blacharsko-lakiemicze. Legnica, tel. 0600/17-35-93 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na działalność 
gospodarczą w Polkowicach, pow. 60-100 m2. Lubin, tel. 
076/844-39-86,0604/27-77-99 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA. Wrocław, tel. 
071/342-95-93
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowe- 
go. Nowy Dwór, Muchobór Wlk. lub Mały, do 800 zł *  opłaty. 
Wrocław, tel. 373-68-00
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na warsz
tat samochodowy, we Wrocławiu, niedrogo. Wrocław, tel. 
0600/66-62-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, w dobrym punkcie. Wrocław, tel. 
071/362-89-95 po 20,0600/45-98-60 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA HALI o pow. do 300 m2, w 
zach. części Wrocławia. Wrocław, tel. 0607/18-05-93

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulka
nizacyjny, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU w mieszkaniu stu
denckim, do lipca br., student Akademii Ekonomicznej. Wro
cław, tel. 360-82-56 grzeczn. po godz. 18,0603/16-04-58 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocła
wiu oraz pomieszczenia na biuro. Wrocław, tel. 
071/782-74-29

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA małego, na 
okres wakacji, najchętniej umeblowanego. Wrocław, tel. 
0608/78-58-96

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU samodzielnego, 
handlowego, w Środzie SI. 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 

PRZEKAŻĘ BUDYNKI produkcyjne, w nieodpłatne użytko
wanie na okres 6 lat (z opcją sprzedaży), pow. 3816 m2, w 
Złotym Stoku. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 do godz. 15 
PUB we Wrocławiu w dzielnicy Śródmieście, pełne wyposa
żenie, koncesja na alkohol, bilard, flipery, - 25.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/732-84-37

RESTAURACJA z pełnym wyposażeniem, koncesja na piwo, 
90 m2, we Wrocławiu, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-00-73 wieczorem. 0601/77-34-01 

•  REZYDENCJA w Środzie Śl., stan surowy otwarty, pow. 
360 m2, działka o pow. 1400 m2, cena do uzg. Środa 
Śląska, tel. 071/317-57-07,0605/40-60-62 99000001 

SALON KOSMETYCZNY z pełnym wyposażeniem, ♦ sola
rium, czynsz 500 zł (wynajem), w centrum Oleśnicy, ugrun
towana pozycja na rynku, - 21 000 zl. Oleśnica, tel. 
0502/93-06-21
SEGMENTY LETNISKOWE w Boszkowie (zatoka) k. Lesz
na, 20 m od jeziora, pow. 32-38 m2, 2 pokoje, aneks ku
chenny, łazienka, przedpokój, loggia, pow. działki 803 m2 -
1.150 zł/m2. Leszno, tel. 065/526-31-56,0603/87-85-70 
SKLEP rolno-przemysłowy, pow. 120 m2, w Ścinawie, -
60.000 zł. Lasowice, tel. 076/843-66-22 
SKLEP Lubin, oś. Ustronie IV, 28 m2, z wyposażeniem i 
kserokopiarką, - 6.500 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 

SKLEP o pow. 120 m2, + działka przy sklepie, atrakcyjna 
lokalizacja, nadaje się na każdą działalność, - 60.000 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-66-22 w godz. 8-15, 076/843-75-20 
po godz. 20

DO WYNAJĘCIA^ 1033 
POMIESZCZENIA BIUROWE 

UL. ŚWIDNICKA 19
Wrociaw, tel. 344-38-94, 343-80-41

SKLEP we Wrocławiu, na Hubach, woda, WC, telefon, • 5.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-61-57 
SKLEP SPOŻYWCZY w Oławie, pow. 74 m2, - 50.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-91-90
SKLEP WIELOBRANŻOWY ok. 60 m2 z wyposażeniem w 
okolicy Strzegomia, z telefonem, woda, jeden sklep, bez 
konkurencji - 65.000 zł lub wydzierżawię -  1.500 zł/mies. 
Strzegom, tel. 074/855-25-57 po godz.18 

STACJA PALIW na trasie Wrocław-Zielona Góra, parking 
TIR, bar, LPG, cena - 4.000.000 zł albo inne propozycje. 
Lubin. tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
STAWY HODOWLANE nowe. 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes', - 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 

STODOŁA MUROWANA atrakcyjna lokalizacja oraz 1 ha 
położonej przy budynku ziemi, budynek nadaje się do ada
ptacji na mieszkania, blisko zalewu, - 21.000 zł. Kowalowi- 
ce, gm. Namysłów, tel. 077/419-16-34 po godz. 18 

STOISKO na pl. targowym, przy ul. Zielińskiego, pow. 8.5 
m2, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-10-96 
STOISKO NA HALI STRZEGOMSKIEJ, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/327-92-68 w godz. 8-11; po 19

STOLARNIA o pow. 1140 m2, działka 1.23 ha, suszarnia 20 
m3, maszyny, 4  km od Wrocławia, 200 m od trasy Warsza
wa - Wrocław, - 850.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-22-95

#  TRZY DOMY nowe, wolno stojące, pow. około 200 m2 
każdy, ceny do uzgodnienia; Nieruchomości, Wołów, pl. 
Szkolny 1, tel. 071/389-13-18, 071/389-11-28 
99000001

WARSZTAT SAMOCHODOWY blacharstwo, lakiernictwo, 
mechanika, w Lubinie, 190 m2, ż możliwością rozbudowy, 
współpraca z ubezpieczalniami, z wyposażeniem, - 350.000 
zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12

WIATY 2 szt., 380 m 2 ,120 m2, wys. 6 m, wiata 380 m2 -
9.500 zł, wiata 120 m2 - 6.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/69-76-00
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE w Złotoryji, - 50.000 zl. 
Rokitnica. tel. 076/878-67-01
ZAKŁAD wolno stojący z działką rzemieślniczo • budowlaną 
we Wrocławiu, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
ZAKŁAD DRZEWNY z maszynami i suszarnią, okolice Brze
gu, teren 1,2 ha, zabudowania 750 m2, - 80.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-24-59
ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 stanowiska, myjnia, pełne wypo
sażenie, w centrum, przy ul. Podwale 36A, niski czynsz, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-44-95.0603/44-74-65 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY metalowy (lakiernia proszkowa, 
prasy, gilotyna), czynny, - 450.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-35-78 po godz. 16
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA owocowo-warzywnego, pow. 

' 800 m2, nowy. pow. działki 1986 m2, wys. hal 4.5 m. wszyst
kie media, lokalizacja, 5 km od placu targowego Targpiast, -
900.000 zł lub wydzierżawię -10.000 zł/mies.. Wrocław, tel. 
071/346-20-28,0609/24-55-43
•  ZAMIANY • kompleksowa obsługa transakcji przez li

cencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościa
mi. BN .Anton”, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI 26 km od Wrocławia, 7 po
koi, 2 kuchnie, 2, łazienki, 2 linie telefoniczne, c.o., garaż,
1,5 ha ziemi, duży ogród - na 2 mieszkania we Wrocławiu, 
min. 2 pokoje. Sobótka, tel. 071/316-35-10 
ZAMIENIĘ DOM pow. 170 m2, działka 15 a, 2 km od Syco
wa, 5 pokoi, 2 łazienki, okna PCV, taras 50 m2, grzejniki 
Purmo, podłogi drewniane, budynek garażowo-gospodarczy

STALOWE □  ŁATWE W MONTAŻU O  PRZENOŚNE 
BRAMY GARAŻOWE NA WYMIAR 

POKRYCIA DACHOWE
"AL" B iu ro  H andlowo 
tel./fax 071/34 6-24 -73  ^
tel. kom . 0 -50 3.758  085 - : te g & Ę  
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(120 m2) - 210.000 zł, na mieszkanie we Wrocławiu. Syców, 
tel. 062/785-16-31
ZAMIENIĘ DOM nowy, rok budowy 2000, konstrukcja kana
dyjska, 30 km od Wrocławia, okolice Trzebnicy, pow. 80 m2, 
działka 47 a, ogrzewanie kominkowe, szkoła, apteka, przy
chodnia - 70.000 zł, na mieszkanie 2-pokojowe, może być 
kwaterunkowe, dó 80.000 zł + dopłata. Trzebnica, tel. 
0607/25-58-20
ZAMIENIĘ DOM blisko Kępna, z dużą działką, atrakcyjne 
położenie - na mieszkanie własnościowe, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/321-24-38

ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2. na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na miesz
kanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możli
wością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DOMU o pow. 107 m2, na działce 11 arów, ła
zienka, WC, kuchnia, 4 pokoje, w tym salon z kominkiem, 
weranda, telefon, CO gazowe, nowe, wszystkie media, kom
fortowo i luksusowo wykończony, po remoncie kapitalnym, 
ocieplony, osobne wejście, w malowniczej i uzdrowiskowej 
części Lądka Zdroju - 225.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-74-03 po godz. 16
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 2-pokojowe o pow. 45 m2 
oraz 1-pokojowe o pow. 35 m2, sąsiadujące - na jedno 3- lub
4-pokojowe. Wrocław, tel. 329-01-64 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 3-pokojowe w Olszynie Lub., 
z ogrodem oraz 1-pokojowe we Wrocławiu, na mieszkanie
2- lub 3-pokojowe we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 
0602/46-13-71,0602/51-62-35

ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA kwaterunkowe. I - ul. Zapol
ska, 34 m2, blok, media, II • ul. Tkacka, 34 m2, na mieszka
nie willowe, domek, mogą być peryferia Wrocławia, bloki 
wykluczone. Wrocław, tel. 071/783-94-55

0  ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową, koło 
„Korony” , na lokal użytkowy lub samochód. Wro
cław, tel. 0600/11-26-29 80014031

ZAMIENIĘ MIESZKANIA we Wrocławiu, w sąsiadujących 
budynkach: 30.5 m2, 2-pokojowe, 1. piętro w 4-piętrowym 
budynku, komfortowe, oraz 60.5 m2, 3-pokojowe, w starym 
budownictwie, 3. piętro w budynku 3-piętfowym - na dom. 
Wrocław, tel. 071/787-29-69

#  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 zł/mies., 
inne, BON .BONT*, Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 
076/722-39-72 99000001 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, w 
starym budownictwie, na 1. piętrze, kuchnia, łazienka, w 
Leśnej k. Lubania Śląskiego - na większe, może być do re
montu lub zadłużone.., tel. 075/724^26-65 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 58 m2, stare budów.,
1 p., własnościowe, CO, II taryfa, ocieplone, po remoncie, 
okna PCV, kuchnia, łazienka, dodatkowo strych, komórka, 
piwnica • 5.600 zł - na domek, do remontu. Bielawa, tel. 
074/834-03-69 po godz.20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo • wła
snościowe, 34 m2, na 5. piętrze, na os. Przylesie, w Lubno
wie, na większe, do 50 m2, z dopłatą. Brzeg, tel. 
0502/33-70-49-

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerkę, po remoncie kapital
nym, w centrum Dusznik Zdroju, 24 m2 - na mieszkanie we 
Wrocławiu. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-96,071/345-15-10 
Wrocław

ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Jaworze, pow. około 80 m2, do 
remontu, kamienica 3-rodzinna, oddzielny wjazd i wejście - 
na mieszkanie w Legnicy, może być kwaterunkowe. Legni
ca, tel. 076/862-05-10

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem. TV 
kablowa, własnościowe, kuchnia, łazienka, w.c., balkon, piw
nica, w Legnicy, na osiedlu Kopernika - na dom w Legnicy 
lub okolicach. Legnica, tel. 076/854-65-46 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE lokatorskie, w centrum, pow. 110 
m2, 3 pokoje, kućhnia, łazienka, WC, c.o. gazowe, na 2 
mieszkania. Legnica, tel. 076/722-69-32,0602/86-66-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3 ok. 50 m2. w centrum, spół
dzielcze, własnościowe, II p. w bloku 4-piętrowym, garaż 
własnościowy, na podobne we Wrocławiu lub okolicy, na pin. 
od miasta. Legnica, tel. 076/721-74-59 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 100 m.2, łazienka, w.c., 
ogrzewanie gazowe, balkon, w centrum, możliwość wykupu 
- na dwa mieszkania mniejsze. Legnica, tel. 076/852-28-46 
wieczorem

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, komu
nalne, nowe budownictwo, na Wrocław lub Jelenią Górę albo 
okolice. Legnica, tel. 076/854-21-02 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, własnościowe, 44 m2, 
w Lubinie - na podobne lub większe, we Wrocławiu, z dopła
tą. Lubin. tel. 076/844-69-56
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze w Lubinie. 52 m2,
3-pokojowe + zabudowany korytarz - na 2-pokojowe, z ja
sną kuchnią, o pow. do 35 m2, w Lubinie lub Polkowicach. 
Lubin, tel. 076/847-53-44
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, w Lu
binie na oś. Ustronie IV. IVp., komfortowe, z telefonem, na 
domek na wsi, z telefonem. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 30 m2. ko
munalne, w Kowarach, na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 
076/842-44-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe we Wrocławiu, pow. 
27 m2, V piętro - na własnościowe, z dopłatą. Sobótka, tel. 
071/390-33-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerkę, własnościowe, z wy
godami, w Boguszowie-Gorcach na mieszkanie 2-pokojowe 
w Wałbrzychu lub we Wrocławiu. Wałbrzych, teł. 
074/842-97-20 po godz. 11,0600/81-08-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 90 m2, wła
snościowe, kuchnia, przedpokój, rozkładowe, II piętro, c.o., 
telefon, w centrum Wałbrzycha, środkowe, po remoncie da
chu, solidny budynek, czynsz 170 zł, nowa łazienka zamie-
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ARTYKUŁY DO 
SAMOOBRONY!
w w w .m ilitaria .p l

WIATRÓWKI!!!
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):. \EBAUUflUaMl£Sti£AaAAflfaHkllLMUHiMAUAi&iSlgai
artykuły strzelecko-sportowe + pistolety i karabiny gładkolufowe 4,5 mm  

pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe *  paralizatory + gazy obez
władniające, paraliżujące i inne  ♦  pa itn tba ll i  akcesoria 

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria m ilitarne  ♦

•V  A .

BEZ ZEZWOLEŃ!

(0 7 1 )3 2 2  53  78  
(071) 372  01 68

Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź nasząltofertę 
w Internecie, lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

odwiedź nas juz dziś! Fjrma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńskiego 51
t m  Koncesjonowany Salon Broni (Nr K-113/00) czynny od poniedziałku do piątku Od 9.00 do 17.00

W A N  I m p o r t - E k s p o r t  
W rocław  ul. Główna 67 
t e l . / fa x  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4

W rocław ul. K o lis ta  14k 
te l .  0711 3 5 3 - 7 1 - 6 5

www. bo rbe t .com  ̂ pl

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"m D+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
•  FO TELIK I SAMOCHODOWE
• ŁÓŻECZKA, POŚCIELE
• W ÓZKI
• KOJCE
• AKCESORIA 0 P 010488

•  O DZIEŻ
czynne w godz. 8M-17°0, sobota 8M-14°° 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIE CENY

Wrocław, jjl. Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym

nienię na mniejsze w starym lub nowym budownictwie z do
płatą. Wałbrzych, tel. 074/849-50-51.

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
bezczynszowe, pow. 80 m2, kuchnia, łazienka, garderoba, 
garaż, ogródek, przy drodze Wrocław - Trzebnica, na miesz
kanie we WrocłaWiu, własnościowe, o pow. ok. 40 m2 lub 
sprzedam. Wisznia Mała, tel. 071/312-45-43 po godz. 18, 
0501/42-95-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-3, komunalne, o pow. 37 m2. 
we Wrocławiu, wszytskie media • na podobne w Warszawie. 
Wrocław, tel. 071/781-83-77.0607/62-81-09 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, w okolicach Rynku, o 
pow. 34 m2, spółdzielcze, na 2. piętrze, kuchnia, łazienka z 
WC, z telefonem - na mieszkanie 2-pokojowe, w okolicach 
Gądowa, Kozanowa, Popowic, os. Kosmonautów. Wrocław, 
tel. 0503/73-60-74
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 M4 komfortowe, w centrum Wro
cławia, na dwa osobne mieszkania, również we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/788-15-92,0604/94-65-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Leżajsku, własnościowe, 49 m2, 
na Wrodaw. Wrocław, tel. 071/788-29*62 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 68 m2. CO i c.w. miejskie, I 
piętro, duży balkon, na mniejsze z dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/27-72-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 2-pokojowe, we 
Wrocławiu, na mieszkanie w Oleśnicy. Wrocław, tel. 
071/328-46-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 60 m2, w Katowi- 
cach-Ligocie, na podobne we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/344-39-92 do godz. 17,346-49-18 po godz. 18 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 52 m2, ul. Roosevel- 
ta, niskie opłaty, na dom z działką, w ok. Wrocławia, może 
być do remontu. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 15 m2,1 p., w no
wym budownictwie, na kwaterunkowe, do 40 m2, do II p., 
może być zadłużone lub do remontu. Wrocław, tel. 372-06-32 
w godz. 12-18

ZAMIENIE MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, 
pow. 34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 
071/352-34-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, I p., 
na 3-, 4-pokojowe. Wrocław, tel. 071/326-20-78 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na IV. piętrze,

J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, te l. kom. 0-601 780 948
B ie la w a , Piskorzów 41 A, tel. 074/836-67-17  o p o i o214
L u b in , przy szybie 'Bolesław*, te l. 076/842-19-38 
Nysę, ul. Piłsudskiego 62 A. te l. 077/448-70-62 
W a łb rz y c h , ul. Teligi 29, te l. 074/841-60-59 
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ciemna kuchnia, media miejskie, na 2- łub 3-pokojowe, bez 
wygód. Wrocław, tel. 329-22-13 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 48 m2, 2-po
kojowe, w nowym budownictwie, zadłużone - na 2-pokojo- 
we, w starym budownictwie, WC w domu. Wrocław, tel. 
0609/63-50-66 po godz. 15

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 72.2 m2, II 
piętro, spółdzielcze własnościowe, ładne, media miejskie, b. 
ładne, zielone osiedle,, szkoły, przedszkole, dużo sklepów - 
na mieszkanie 2-pokojowe z dopłatą, może być Koszalin lub 
sprzedam, - 148.000 zł. Wrocław, tel. 0607/82-86-14 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2. cicha 
dzielnica .H u b /, wysoki parter, rozkładowe, jasna kuchnia, 
ocieplone, po remoncie kapitalnym, wymienione okna oraz 
instalacje sanitarna i elektryczna, TV kablowa, CO - na do
mek wolno stojący na wsi, do 30 km od Wrocławia, bez do
płaty kierunek Trzebnica - Milicz. Wrocław, tel. 
071/785-99-19,0501/82-76-92 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KOMUNALNE pow. 80 m2, 2-po
kojowe, łazienka, kuchnia, ogrzewanie gazowe miejskie, w 
Szczecinku - na mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/368-71-81 grzecznościowy 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KOMUNALNE na Krzykach, pow. 
121 m2. 2 pokoje, łazienka, kuchnia, 2 hole • na mniejsze, 
do 45 m2; z dopłatą. Wrocław, tel. 071/343-40-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, pow. 42 
m2, łazienka, kuchnia, ubikacja, parter, piece, niski czynsz • 
na Wrocław. Wrocław, tel. 071/355-10-62,0605/37-97-87 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE o pow. 49 m2, 
2-pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o., ciepła woda, 
po kapitalnym remoncie, wyśoki parter, w centrum - na 1-po
kojowe z kuchnią, do 1 piętra (z dopłatą). Wrocław, tel. 
071/341-62-85 wieczorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, jasna kuch-

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI

nia, wszystkie media, duży balkon, na 3. piętrze, winda - na 
mieszkanie w starym budownictwie, z dopłatą (nie zadłużo
ne). Wrodaw, tel. 071/783-54-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 50 
m2, we Wrodawiu, w centrum - na 1-pokojowe, własnościo
we lub niewłasnościowe z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/343-98-33 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 
pow. 61,5 m2, na 1. piętrze, słoneczne, parkiet, jasna kuch
nia, balkon zabudowany, ogrzewanie etażowe na koks, an
tena satelitarna • na 2-pokojowe, do 2. piętra, z c.o. miej
skim. Wrodaw, tel. 071/353-65-49 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe. 1-pokojowe, 26 m2. 
z mediami, Krzyki, blisko centrum - na kwaterunkowe, 2-, 
3-pokojowe z mediami w dzielnicy Krzyki. Wrocław, tel. 
0501/70-55-43
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 
pow. 26 m2, II p., CO - na mieszkanie kwaterunkowe, ok. 60 
m2, do III p., okolice ul. Jemiołówej, Kasztanowej, Hallera. 
Wrocław, tel. 783-91-99
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 31 m2, stary blok 
- na większe, kwaterunkowe, może być w Oleśnicy, Trzebni
cy lub peryferie, dopłata. Wrocław, teł. 328-79-61 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 74 m2, kuchnia, 
łazienka, CO, w centrum Wrocławia - na inne. Wrocław, tel. 
071/341-18-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, nowe 
budownictwo, 90 m2» we Wrocławiu - na 2 mieszkania we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 0504/97-96-20 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzłeiczo-własno-
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ściowe, 21 m2. VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - 
na więszke, zadłużone lub do remontu. Wrodaw, ul. Ostrow
skiego 1. tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 33 m2. w nowym budownic
twie, zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, 60-70 m2. Wro
daw, tel. 071/345-36-24

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
śdowe, we Wrocławiu, plomba ul. Sępa.-Szarzyńskiego, kuch
nia z meblami, miejskie media, z teiefonem • na 1 ,2-pokojo
we, na Biskupinie lub Sępolnie^ dopłata. Wrocław, tel. 
0605/43-40-70

■ ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ Wrocląw-Borek, 
spółdzielcze, pow. 66 m2 - na dwa oddzielne mieszkania. 
Wrocław, tel. 071/782-86-17

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, komunał-

TKANINY: po śc ie lo w e POŚCIEL WEŁNIANA ZDR. 
ZASŁONOWE u  

NAJTANIEJ: POŚCIEL I
R6wnl«ł do hoteli ATŁASOWA

PRODUKCJA KOŁDER, 
PODUSZEK. POŚCIELI, 

OBRUSOW, ZAStOH

WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATÓW Itp .
UNI-EKO W-w, ul. Krakowska 100. tel. 341 43 54,0601 5713 23

AUTOSZYBY
ul. DRZEWNA 4teł. 071/359-20-40,359-20-41 

0-609 461 137,0-602 866 546 
wyjazdy, pogotowie, rabaty!!!

przy pL 1 Maja (obok CUPRUM) 
NIE MYLIĆ Z FIRMĄ z ul. Długiej

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZW OLENIA
GAMO, WALTHER, GROSMAN i in n e , 
Jedno  i w ie lo s trz a ło w e  od 169  zł

NOWOŚĆ: G A M O  H U N T E R  4 4 0 ,  k a l .  4 , 5  
p r ę d k o ś ć  w y l o t o w a  3 0 5  m / s !

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
AMERYKAŃSKIE LATARKI MAG-LITE, OPTYKA
NOŻE I N A R ZĘD ZIA : V IC T O R IN O X , L A T H E R M A N . g e r b e r ,  p u m a  
oraz sprzęt łuczniczy, paintball I surwiwal.

SKLEP Z BRONIĄ
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

! SZYBERDACHYI!
CL

1 m o n ta ż  - a u t o r y z a c ja  
• Wrodaw, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 1 
'  tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71 1

AUTOSZYBY
ul. Kordeckiego 4  
tel. 065 529-72-40 
)P011837 065 527-11-37
64-100 LESZNO

HURTOWNIA ART.

FOTELIKI
w ó z k i ,  ł ó ż e c z k a  

c h o d z ik i  
a k c e s o r i a  d la  

n i e m o w l ą t  
o d z i e ż ,  p o ś c i e l

'BAJKA".DZIECIĘCYCH 
Wrocław, ul. Długosza 2/6 I  

tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 
pon.-pt. 830-16M, sob. 8M-1400

TER AZ
PRZY ZAKUPIE  
KOMPLETU FELG 
ALUMINIOWYCH 
O B J Ę T Y C  H 
P R O M  O C J  Ą 
O T R Z Y M A S Z  
OPONY ZA 4 ZL

'llóCć felg ograniczonâ - — •— ł

CENTRUM FOLII mm
C E R T Y F IK A T  IS iC  g i g i
• folie przeciwsłoneczne i termoizolaćyj
• folie ochronne i antywłamaniowe
• folie samochodoweĄ\« ,;A ^^'' V -. ||H H
• sprzedaż, montaż I p l -..
Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tel./tórajffl.) 795 43 f i a W a D  
tel. 0601 520 420. 0608 758 7 8 8 .^ 6 01 989 037 *  f f

g w aran c ji

y fh

53-144 Wrocfaŵ ul.UlanoYrskięgo 21a

lei. 071/338 49 99
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Krzyżówka KLASYCZNA

H A K Ł A O H ( D m B O L f l W A N Y  
ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

Z E Z X lZ E S 2 3 T Z
reg ionalna  gaze ta  ogłoszeniow a 

w ydaw ana  we w to rk i i p ią tk i 
W Y DA W CA ; "S T Y M A R " s c 

M. M ajskL  J ,  S ty rn a  
http:Ww w w .autogieIda.com .pl 
e-m ail: rek lam a@ au tog ie lda .con i.p l 
A dres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
R ed ak to r N aczelny:
Janusz Stym a 
tel./fax 342-58-29 
D ział R eklam y
kierownik działu; Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
R eklam a - d ru k  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
S k ład  i łam anie  tekstu :
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierski, M ateusz Strybel
D ruk: Norpol-Press sp. z  o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam
- kupię", pod w arunkiem  podan ia  ceny. 
O g łoszen ia  te p rzy jm ujem y lis tow n ie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te l. 071/342-18-14, fax  071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 730 do l830 
soboty od 800 do 1400, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujem y ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Zastrzegam y sobie praw o do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział R eklam y:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221,
tel. 342-57-90
pon., czw., w  godz. 800- 1600
wt,, śr., pt., w  godz.
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

• Ceny reklam:
pierwsza strona .-12,00 zł/cm2+VAT
o s ta tn ia  s t r o n a   .........  - 8 ,0 0  z l/c m :^V A T
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe..........- 4,00 zi/cm2+VAT
pozostałe ..........- 2,40 zł/cm2+VAT
autokomisy.-1 ,50 zł/ctnJ+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok p rodukcji i cenę. Inform acja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

•  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry
1 z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)
•  M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
9  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia \v 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 rozpatryw ane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.

Numer naszego konta:

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styrna 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

Litery znajdujące się w polach diagramu oznaczonych kropką w dolnym prawym 
rogu, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie krzyżówki: sentencję Pitagorasa.

Określenia wyrazów: 
poziomo:
I )  zachcianka
5) pręt do wieszania firanek
9) gatunek jaszczurki
10)pakunek
I I )  model obiektu 
12)sauna
14) ozdobny metalowy uchwyt na drzwiach
17) ugrupowanie polityczne
20) rodzaj staroegipskiego grobowca
22) kpina
23) pilnik do drewna
24) trująca roślina zielna o żółtych kwiatach
25) rozwielitka 
28) chętka
31) mistrz śpiewu wśród ptaków
33) klątwa kościelna
34) zwierciadło
35) japońska sztuka walki wręcz
36) północna część zespołu miejskiego Tokio
37) gatunek wędliny 
pionowo:

1) godło górnicze w kształcie 
skrzyżowanego młota i kilofa

2) dzierżawa
3) dawny drewniany instrument dęty
4) łącze
5) indyjski bóg milośd
6) metalowy pierścień mocujący żagle do 
sztagów j  ■ ■ -
7) jednostka masy - •
8) utarczka
13) gatunek sardyny poławianej na Morzu 
Japońskim
15) foka obrączkowana
16) jonz ładunkiem ujemnym
17) przyjaciel Achillesa
18) książę Nowogrodu, założyciel dynastii 
carów moskiewskich
19) zwrot charakterystyczny dla danego 
języka
21) przysłowiowy śpioch
25) pogłębiarka
2 6 ) pinakiel
27) prawy dopływ Laby
29) paliwowy środek przeciwstukowy
30) ryba śledziowata
31) wódka ryżowa
32) zatopiony okręt

Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać pod adre
sem redakcji. Rozwiązanie krzyżówki nr 22 z 43 numeru AGD brzmi: "PARTNERSTWO". Na
grody wylosowali: I NAGRODA • wycieczka do Pragi dla dwóch osób - Zenon Michnowicz 
z Wrocławia (prosimy o kontakt, tel. 342-67-27) oraz dwie nagrody po 100 z ł : Robert Rotkegel 
z Katowic i Edward Błocki z Zielonej G óry. Gratulujemyl Nagrody prześlemy pocztą.
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ne. Stare Miasto, media miejskie -  na większe, do 45 m2, 
media miejskie. Wrocław, tel. 343-12-45,0605/64-88-29 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-wła- 
snościowe, 34 m2, IX p., Popowice - na małe, kwaterunko
we, z dopłatą. WroGław, tel. 350-19-93 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na 
Różance, 54 m2,1 p. - na inne, własnościowe, na Karłowi
cach. Wrocław, tel. 372-63-62 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 
kuchnia, łazienka, 28 m2, możliwość adaptacji strychu, ok. 
45 m2, V p., Śródmieście • na mieszkanie 2-3-pokojowe, we 
Wrocławiu, z dopłatą. Wrocław, teł. 781-86-69,0607/70-60-08 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2. kwaterun
kowe, IV p., kuchnia, łazienka, Śródmieście, widne, zadba
ne, ogrzewanie elektr. - na kawalerkę lub małe 2-pokojowe 
na Krzykach, najchętniej Huby, kwaterunkowe, dopłata, spłata 
zadłużenia. Wrocław, tel. 321-05-76 po 19 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Katowicach, 
nowe budownictwo, liczniki, spokojna okolica, I p. • na miesz
kanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 783-66-44,0501/53-45-05 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, balkon. VII 
p., ul. Drzewieckiego - na większe, 3-4-pokojowe, może być 
do remontu, -110.000 zł. Wrocław, tel. 351-03-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w nowym budownic
twie, 63 m2, telefon, balkon, we Wrocławiu, przy ul. Szy
bowcowej -  na mieszkanie 2-pokojowe, w nowym budownic
twie, na Popowicach. Wrocław, tel. 071/351-46-72 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe. 67 
m2. kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, na I piętrze, c.o. 
gazowe - na 2 oddzielne mieszkania. Wrocław, tel. 330-00-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 97 m2. kwaterunkowe, na 3. pię
trze, na mniejsze, 45 m2, niżej. Wrocław, tel. 071/343-46-69 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 50 
m2, w galeriowcu + lokal użytkowy 65 m2, sklep, na mały 
domek lub mieszkanie 3-, 4-pokojowe lub sprzedam razem 
lub osobno. Wrocław, tel. 0502/35-57-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 66 
m2, lip., wys. 3,3 m, media miejskie, na mniejsze 2-pokojo- 
we, do 40 m2, wys. do 2,8 m2, z mediami miejskimi, do lip. 
Wrocław, tel. 071/343-89-54

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, 
ichnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30tachnia, du.

- 36 m2, do lip ., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41

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 ,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 spółdzielczo-własnościowe, 36 m2, 
2-pokojowe, zadbane na Kozanowie - na 3-pokojowe, z do
płatą na tym samym osiedlu. Wrocław, tel. 071/353-50-96 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 2-pokojowe, 60 m2, 
IV p. w Śródmieściu, czynsz 130 zł - na podobne lub więk
sze do lllp., dopłacę. Wrocław, tel. 071/342-37-05 do godz.17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. własnościowe, 36 m2, 
z balkonem, II p /IV  p., jasna kuchnia, liczniki, stan b. dobry
- 81.700 zł - na większe 3-, 4-pokojowe, Wrocław, Psie Pole. 
Wrocław, tel. 071/326-25-24,071/345-82-42

ZAMIENIĘ MIESZKANIE zakładowe, o pow. 68 m2, na 2 . 
mniejsze. Wrocław, tel. 071/373-70-16 w godz. 8-10 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, na 
1. piętrze, przy ul. Lwowskiej, o pow. 61 m2. c.o., ciepła 
woda, na pokój z kuchnią. Wrocław, tel. 071/336-57-49 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, pow. 
43 m2, c.o., II p., na większe 2-3-pokojowe, wysoki parter, 
c.o. Wrocław, tel. 071/338-38-98 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-5 własnościowe. 4-pokojowe, 70 
m2, parter, w Legnicy, na podobne we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 399-74-52

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 47 m2, telefon, balkon, ciemna kuchnia, kafelki, bo
azeria, TV kablowa, liczniki, nowe okna • na 4-pokojowe, na 
os. Szczepin lub w okolicy. Wrocław, tel. 071/355-35-68

ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 37 m2. z zadłuże
niem, na kwaterunkowe. Wrocław, tel. 071/343-85-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
nyża, 65,37 m2, w starym budownictwie, na 2-pokojowe, w 
nowym budownictwie, do 40 m2. Wrocław, tel. 071/785-48-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
Krzyki, 38 m2, nowe budownictwo, na podobne na Sępolnie 
łub Biskupinie, w starym budownictwie, może być z piecami. 
Wrocław, tel. 071/783-45-35,071/340-83-98 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 21 m2, wszystkie 
media, na większe. Wrocław, tel. 071/338-17-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 
spółdzielcze, na Kozanowie, na 2-pokojowe. Wrocław, tel. 
071/373-92-57

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 53 
m2. ok. Rynku, na 1-pokojowe, na Krzykach, z dopłatą. Je
rzy Sroka, Wrocław, tel. 071/343-75-26 w godz. 10-18, 
071/782-85-75 po godz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 42 m2, II piętro, 
jasna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na kory
tarzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław
cu, na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, , 
075/732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE 7 km od Złotoryi, 
własnościowe, bezczynszowe, kuchnia, łazienka, CO eta
żowe, ogródek - na mieszkanie w mieście. Złotoryja, tel. 
076/878-40-56

ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, w Legnicy, na miesz
kanie spółdzielcze, w Złotoryi, 3-pokojowe, balkon, wszyst
kie media, w największym pokoju parlciet, z telefonem, do
mofon. Złotoryja, tel. 076/878-48-32, 0606/32-04-32, 
0603/10-59-32

ZAMIENIĘ NIERUCHOMOŚĆ w okolicy Wrocławia, dom, 
biuro, hala murowana, razem 1400 m2 na działce 8000 m2, 
raty, leasing, na inne. Wrocław, tel. 0601/22-37-04 

ZAMIENIĘ DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiec
kiego, do częściowego remontu, 4 pokoje, kuchnia, łazien
ka, 1 ha ziemi, 22 km od Wrocławia, na 2-, 3-pokojowe miesz
kanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 333-50-50

BEZPOŚREDNI
IMPORTER

POLECA

KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE 
KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 
SERWISÓW A/C 
CZĘŚCI ZAMIENNE DO 
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH 
ZABUDOWY IZ0TERMICZNE 
CHŁODNIE SAMOCHODOWE DO 
PRZEWOZU LEKOWI ŻYWNOŚCI 
TYPU FR0ST

A U T O  K L IM A T

TEL. 071/353-56-49
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części.
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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: imię' I nazwisko

r
gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  TELEFONU

KUPON DODATKOWY NA 3  KOLOROWE ZDJĘCIA W INTERNECIE

stronę W W W  Auto Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000  czytelników!!!cifeŁlfrJl httn://w w w .a u to a ie ld a .c o m .D l/k a ta lo a .h tm

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)

15 .06 .2001
r . O U . ł ' -  ' '

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa)i O O Ct'(.\SO 11 \ O Sf4CAI<£ *2 AUTO GIEŁDĄ DOLNOŚLĄSKĄ 119

http://www.autogieIda.com.pl
mailto:reklama@autogielda.coni.pl
http://www.autoaielda.com.Dl/kataloa.htm
http://www.ogioszenia.pop.pl


OPOflCT Kormoran

serwisy ogumienia
Wrocław ul. Kościuszki 135 tel. 342-48-20, 343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 tel. 311-11-86, 311-12-45

r  # ^ = GLASS PĘKNIĘTA SZYBA 1
TECHHOLOGY SAMOCHODOWA?

NIE WYMIENIAJ - MOŻESZ JĄ NAPRAWIĆ 
PRZY ŚWIEŻYCH PĘKNIĘCIACH NASZYRIE ZOSTAJĄ MINIMALNE ŚLADY PO USZKODZENIU. 

NAPRAWA SZYRY KOSZTUJE MNIEJ NIŻ 1/5 KOSZTÓW WYMIANY.
Zadzwoń, ustal termin

071/329-05-03
OP005543 803-00-04 ,

/  ' 'immmuiu iTUJiwiei iiuneum '
W RO CŁAW , ul. Dębickiego 12, w  godz. 8“ -1 5 ”  

(b o c z n a  u l. K le c z k o w s k ie j i T rz e b n ic k ie j)

W ro c ła w , u l. S z y b o w c o w a  ’ 
*>005115 te l.  071 /35-111-28AUTOSZYBY

S Z Y B Y  SAMOCHODOW I.
WROCŁAW ul. Terenowa 80 ( boczna ul.Buforowej) tel. 37-30-118 

WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 
I  OŁAWA ul. 1 Maja 44a te l. 30 323 39 
r ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 te l. 068/324-62-79 

KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ ^ * ^ ^ ^ o p o o 5s

AUTOSZYBY Wrocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01, 0-601 780 3781

montaż z ki 
2 0 % ta

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

Ś w id n ic a ,  u l. S trz e liń s ka  35  
te l. 0 7 4 /851 -21 -40 , 0-601 71 91 03

W a łb rz y c h , u l. C h ro b re g o  57  
te l. 0 7 4 /842 -96 -86

PlLKINGTON
AUTOM OTIYE

H

MATY
O P 0 00421

G R Z E J N E
Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp.
Montai ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzedaż zestawów.

Koszt mat grzejnych na 100m2 wynosi olc. 4000zł, a ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 200zł.

P ro d u c e n t u d z ie la  2 0  la t  g w a ra n c ji
Strzelin uLKamienna 3 tel. faz. ( 071) 39 220 34 tel. 0602 46 54 01 www.into.pl

Wrocław, al. Arm

ŁOBODA SERWIS j
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH 

1 MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
Możliwość naprawy w ciągu jednego dnia 
i Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, tel. kom. 0-501 343 551

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry W r o c ł a w  - D ł u g o ł ę k a
• sprzedaż skrzyń - części u l .  S p a c e r o w a  2 0 P012302 
•diagnostyka skrzyń
• gwarancja, faktura VAT tel./f3X 071/315-26*72 lub 090 659 896

TANIO!!!
CZĘŚCI 
DO AUT JAPOŃSKICH; 
I KOREAŃSKICH

ja Cars
NOWY SKLEP]

Wrocław, ul. Łęczycka 20 
tel./fax 071/373-47-87 

www.automoto.softlantl.com.pl

\ CZĘŚCI KAROSERYJNYCH  
OŚW IETLENIA I  CHŁODNIC

H M b r t
NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI j 

„ BO ACT ZACHODNICH
PRZEDSTAWICIEL FIRM: 

HELLA, VALEO, 
MAGNET1MARELLI, BOSCH

f l ^ C Z Ę S C I D O A U T

NIEM IECKICH
AMORTYZATORY 

SACHS
flgGflraCfc: ^  - > -m " „ :^ l....lU i . ly t^ p ^ le .o H e Ł p l j
MASKI, BŁOTNIKI, WZMOCNIENIA ""

i ̂  • . | f
A tftftP Y  LZDE|ZAKI .

R e f l e k t o r y , k iE R U N K o y ^ K A Z ^ ^ ^ y
AMORTYZATORY i  11 £  * g  f  

CHŁODNICE, ELEKTROWENTYLATORY
A   OG996196!

lESZNÓ. KAROkiwKO lA, TEL./¥AX (0-65)534 11 10
P rz y  trasie Leszno - Poznań (1500 m za wiaduktem kolejowym)

SPRZĘGŁA UMK
osobowe, dostawcze, ciężarowe 

DO WSZYSTKICH MAREK Ri 
HURT - DETAL 5

- z magazynu - około 4000 pozycji 5
- na zamówienie w ciągu 3 DO 7 DNI o

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
d o d a tk o w y  ra b a t  n a  O p la  

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9
s p rz e d a ż  w y s y łk o w a

tel. 355-27-54, fax 359-18-97 
www.automoto.softland.com.pl

TANIO!!!

T W P O L
R Z E C ZO Z N A W S TW O  S A M O C H O D O W E  

W  P E ŁN Y M  Z A K R E S IE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5
tel./fax............... ...............   (071) 361 12 38 jj
te l .  ...............(071) 332 66 50,0606 255 122 \
e-m ail................... izeczoznawstwo@tuvpol.pl 9

K lIu w iT w  
_ _ 0  _ k J ć j - L

Jelenia Gora

u l  W olnośd 145 
(zajezdnia MZK) 
teL 075/75-22-537

Zielona Gora 
|  magazyn centralny

uL Urszuli 10 
I t e l  068/327-27-30

Lubin

0604/91-52-96

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

Gorzow
ul. Skłodowskiej 177

i LW ia traczna41 u l.L ib a ń sk a lb  
teL 095/723-99-29 teL 07S/771-64-83

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ROTUNDA

50-262 Wrocław ul. Jedności Narodowej 81, 
tel/fax 327-82-57

PROMOCJA WIOSENNA
Tylko teraz lo k a le  usługow e
możesz kupić 
w naszej 
lokal usługo; 
za jedyne 
powiem 
w no'
biutiB̂ lteszkalno-usługowym 
prnruk ieromskiego 60 - 62

kowej
owanym

PONADTO SPÓŁDZIELNIA POSIADA:

^  do sprzedaży - powierzchnie usłogowe w budynku Jednopiętrowym 
przy ul. Metalowców, z możliwością wykupu całości 
lub części, w cenie 2300 zł/m' powierzchni użytkowej.

Z a p r a s z a m y  d o  n e g o c j a c j i .  
na sprzedaż lub wynajem - w części niskiego parteru budynku

mieszkalnego przy ul. Metalowców 29, 
powierzchnie usługowo - magazynowe. 

Cena: sprzedaży -1.700 zł/ m' wynajem - do negocjacji

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp. 
ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel'. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 35916 03 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

w w w .jaan.com .pl

MASZ KŁOPOT 
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995537 0-603 645 531

S Y L T O M  
AUTOMATYCZNE SKRZYNIE

Rok założenia 1991

NAPRAWA - SKUP ■ SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
W rocław , u l. Grobla Kozanowska 1 A 

tel./fax 071/ 389-27-93, te l. kom. 0601705 005

SKRZYNIE
A u t o m a t y c z n e  i m a n u a l n e

j Q K | )  -  n ap raw a  skrzyń  b iegów , optmi4E

WROCŁAW UL. ZAGŁĘBIOWSKA 3
TEL. (711342 76 36, 0 502 972875 
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