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ALFA ROMEO
ALFA ROME0145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, stan b. 
dobry, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 0606/11-99-39 

. ALFA ROME0 145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, gaz, czerwo*
'  ny, poduszkam wspomaganie, fabryczna instalacja gazowa, stan 

idealny, faktura Vat, • 20.500 zł. Świdnica, tel. 0601/79-66-78, 
074/853-36-01
ALFA ROME0 145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic. - 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/367-76-04 
ALFA ROMEO 146 TWIN SPARK, 1998 r„ 60 tys. km. 1600 

£ttm, 120 KM, zielony metalic, z salonu, bez wypadku, ostatni 
Serw is 31.05.2001 r, faktury, I właściciel, garażowany, przegląd 

do 08.2001 r., pod. pow. kierowcy, immobilizer, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownicy oraz fotela, RM, 
opony letnie .Furio* * zimowe. - 32.000 zl. Krapkowice, tel. 
077/466-84-62
ALFA ROME0 146,1998 r„ 2000 ccm, T0I, niebieski metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, -alum. felgi, spoilery, atrakcyjny 
wygląd, • 36 000 zl lub zamienię na inny, może być uszkodzo
ny. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROMEO 146,1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark, 
czarny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki po
wietrzne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
książka serwisowa, przegląd do 2003 r, • 34.000 zl. Oława, tel. 
071/313-65-84 po godz. 19
ALFA ROMEO 155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, sporto
wy ukl. wydechowy, - 16.400 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0609/45-99-56
ALFA ROME0 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary me
talic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, zadbany, -17.000 zl lub zamiana na busa, z moż
liwością dopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-59, 0601/82-94-97 
ALFA ROME0155 TS. 1994 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TS, srebr
ny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspoma
ganie kier., alarm, immobilizer, stan b. dobry, I właściciel w Pol
sce, kpi. dokumentacja, - 17.900 zl. Wrocław, tel. 343-93-74, 
0602/28-88-94

g ^ L F A  ROMEO 155, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
alum. koła, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, radio z RDS, -
21.500 zł..Wrocław, tel. 065/518-51-87, 0601/55-46-47 
ALFA ROME0155.1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk,

Twin Spark, zielony metalic, poduszka pow., ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, alum. felgi, alarm, bez 
wypadku, 3 dni w kraju, do lakierowania drzwi, stan b. dobry, -
16.300 zł. Rawicz, tel. 065/573-12-67, 0605/37-22-48 
O  ALFA ROME0 156,1998 r., 74 tys. km, 1600 ccm, 

120 KM, periowoczarny, ABS, el. reg. lusterka i 
szyby, klimatyzacja, alum. felgi, szerokie opony, 
centr. zamek, ukł. wydechowy remus, spoiler tyl
ny, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowa* 
ny, stan idealny, - 44.900 zł. Wrocław, tel. 
0600/93-30-99 01034011 

ALFA ROMEO 156,1998 r„ 37 tys. km, 2000 ccm, TS, benzy
na, czarny, z salonu, bez wypadku, garażowany, dużo wyposa
żenia oprócz skóry, klimatyzacji, stan idealny, - 47.000 zł. Bo
gatynia. tel. 075/773-03-08, 0606/49-03-17 
ALFA ROME0 156,1998 r., 93 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, • 44.900 zł. Legnica, tel. 
0601/88-73-50
ALFA ROME0 156,1998 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, ABS, poduszka pow., kupiony w salonie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alum. felgi, - 41.000 zl lub zamienię na inny, może 
być uszkodzony. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROME0 156,1998 r., 1600 ccm, czerwony, ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/25-85-30
ALFA ROMEO 156, 1999 r., 64 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 155 KM, 4 poduszki pow., klimatronic, drewniana kie
rownica i wykończenie wnętrza, granatowa welurowa tapicer- 
ka, halogeny, wszystkie dodatki, kompletna dokumentacja (tak
że serwisowa)-, - 55.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-04, 
0602/19-00-89
ALFA ROMEO 156, 2000 r., 1800 ccm, periowoczarny, pakiet 
sportowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -
15.000 zł + leasing.., tel. 0501/63-17-21 
ALFA ROME0 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 9.300 zl. Wał
brzych, tel. 074/843-37-15
ALFA ROME0 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 10.000 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0601/05-92-52 
ALFA ROMEO 164, 1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie, do 
drobnych napraw, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ALFA ROMEO 164, 1995 r., 160 tys. km, 1994 ccm, V6, kolor 
srebrny, stan bardzo dobry, inst. gazowa, używany i serwisowa
na we Włoszech, automatyczna klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektryczne, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 lub 
Wiochy, tel. 0039/328-037-060
ALFA ROMEO 166, 19,98(99 r 50 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,

srebrny metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, SRS, welurowa 
tapicerka, skóra, pełne wyposażenie el. - 75.000 żt. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
ALFA ROMEO 33,1987 r., • 5.700 zł lub zamienię. Mojesz 42, 
woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
ALFA ROMEO 33, 1988 r., 127 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, el. szyby, centralny zamek, regulowana kierownica, •
6.000 zł lub zamienię na diesla tańszego lub w tej samej cenie. 
Skoroszyce, tel. 0501/80-41-96 
ALFA ROMEO 33, 1989 r., biały, inst. gazowa, spoiler, • 8.000 

. zl łub zamienię. Legnica, tej. 0605/54-78-39 
ALFA ROMEO 33, .1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, bez wypad
ku, stan idealny, nowy model, - 8.900 zl. Wrocław, tel. 
071/315-87-18 po godz. 20, 0501/60-38-50 
ALFA ROMEO 33,1993 r.. 102 tys. km, 160Ó ccm; 16V, czer
wony, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw: szyby, wspomaganie, 
kubełkowe fotele, spoiler, obniżony, dzielona tylna kanapa, kpi. 
dokumentacja - 11.000 zl. Legnica, tel. 076/854-30-95, 
0600/41-45-73
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, RM, Immo
bilizer, sprowadzony w całości, bez wypadku, - 10.000 zl. Choj
nów, tel. 0604/31-95-85
ALFA ROMEO 33,1994 r., 95 tys. km, 1500 ccm, i, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, szyberdach, 
spoiler, sprowadzony w całości, - 13.500 zł. Leszno, tel. 
0601/78-72-82
ALFA ROMEO 33 BOXER, 1995 r., 42 tys. km, 1700 ccm, czar
ny, składak, wspomaganie kier., ABS, el. otwierane szyby, •
19.300 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-05 
ALFA ROMEO 75,1990 r., 1700 ccm, metalic, bogate wyposa
żenie, stan dobry, - 12.500 zł lub zamienię na Audi 80, diesel. 
Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21 
ALFA ROMEO SUD, 1983 r„ 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 105 KM, boxer, alum. felgi, alarm, sportowa 
kierownica i fotele, obrotomierz, spoilery, - 3.600 zl (w rozlicze
niu może być sprzęt RTV albo telefon GSM). Jelenia Góra, tel. 
075/764-81-46 po godz. 18, 0603/21-04-21

AUDI
AUD1100,1979 r., 1600 ccm, srebrny metalic, stan b. dobry, •
1.600 zl. Jaworzyna Śl., tel. 0607/52-80:61
AUD1100 AVANT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic,

instalacja gazowa, ważny przegląd, stan dobry, - 2.300 zl. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
AUD1100,1979/91 r., 168 tys. km, 2200 ccm, benzyna, grafito
wy, silnik w stanie b. dobrym, przygotowany do przeglądu, hak 

'oryginalny, & 1.500 zl. Ruchocice, gm. Rakoniewice, tel. 
0605/61-52-85
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, silnik z 
1986 r. (od wersji 'cygaro'), stan dobry, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, alum. felgi 14', hak, przegląd do 02.2002 r, •
2.900 zl. Gira Śl.. tel. 065/544-83-42 po godz. 14 
AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, radio, 
I właściciel • 1.000 DEM. Kłodzko, tel. 074/866-95-96, 
0601/76-39-55
AUD1100,1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, 5-biegowy, hak, 
szyberdach, - 1.500 zł. Łęknica, tel. 068/375-32-17 
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, diesel do poprawek, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0504/96-10-06
AUD1100, 1982 r., 186 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, welurowa tapicerka, hak, RO, szyberdach, alum. felgi, 
techn. sprawny, ważny przegląd, : 2.800 zl. Wrocław, tel. 
071/349-17-86 po godz. 16
AUD1100, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, .cygaro', inst. 
gazowa, szyberdach, 5-biegowy, pali 11 I gazu/100 km, stan 
dobry, przegląd do 2002 r, - 6.100 zl lub zamienię na Rata 126p. 
Oława, tel. 071/313-41-89
AUD1100, 1983/84 r, 2000 ccm, diesel, kolor platynowy, silnik 
po remoncie (na gwarancji), felgi aluminiowe, RO, nowa tapi
cerka, - 7.000 zł. Opole, tel. 077/421-98-29 lub 0606/31-16-28 
AUD1100,1983/84 r., 1800 ccm, czerwony, .cygaro', stan do
bry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-52 
AUD1100,1984 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk, granatowy, .cy
garo*, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, 
spoiler, nowy akumulator, rolety tylne, • 5.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-96-16 lub. 0502/43-92-72 
AUD1100 AVANT, 1984 r., 220 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
brązowy, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, RM, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, zadbany, • 8.400 zł. Grodków, tel. 
077/415-5‘l -33, 0606/89.-13-30
AUD1100,1984 r., 1900 ccm, benzyna + gaz ceritr. zamek, szy
berdach,welurowa tapicerka, hak, alum. felgi, po wymianie za
wieszenia, hamulców, łożysk, filtrów gazu. przyciemnione lam
py, obrotomierz, - 6.800 zl. Lubań, tel. 075/722-19-42 
AUD1 100,1984 r., 300 tys. km, 2100 ccm, benzyna, srebrny, -
5.000 zl lub zamienię na inny, osobowy lub bus. Wrocław, teł. 
0503/72-93-55
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspoma
ganie, hak, stan idealny, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/721-50-34 
AUD1100, 1985 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, alum. 
felgi, el. otw. szyby, szyberdach, klimatyzacja, wnętrze z 1991

r., kasetonowe klamki, halogeny w zderzaku, welur, lakierowa
ne listwy i lusterka, stan b. dobry, - 10.800 zł. Legnica, tel. 
0607/17-66-93
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, nowe amortyzatory, 
5-biegowy, stan dobry, - 5.500 zl. Oława, tel. 071/313-77-48 
AUD1100 AVANT, 1985 r., 160 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, brą
zowy metalic, centralny zamek, eł. otwierane szyby, el. reguł. . 
lusterka, wspomaganie kier., hak, szyberdach, relingi dacho
we, roleta bagażnika, komputer, stan b. dobry, w kraju od
03.2001 r, - 10.200 zł. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, .cygaro*, 
centralny zamek, szyberdach, • 5.600 zl. Zielona Góra, tel. 
0603/79-84-82
AUD1100 CC, 1986 r., 198 tys. km, 2300 ccm, srebrny metalic, 
automatic, welurowa tapicerka, RO, • 8.800 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-65 po 16
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna ♦ gaz, czerwony, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, szyberdach 2-stop- 
niowy, 4 zagłówki, po wymianie klocków, płynów, hak, 1.5-rocz- 
na instalacja gazowa, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.200 
zł. Lubin. tel. 0602/17-28-65
AUD1100, 1986 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony metalic, 
składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspoma
ganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po regeneracji (gwaran
cja), po wymianie klocków hamulcowych, stan dobry, • 8.700 zl 
lub zamienię na tańszy, do 3.000 zł, np. Polonez z inst. gazo
wą, Wrocław, tel. 071/317-09-36, 0606/46-85-04 
AUD1100,1986/87 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, wspomaganie, 5-biego- 
wy, 4-drzwiowy, hak, alarm, welurowa tapicerka, RM, garażo
wany, zadbany, stan techn. b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 5-biegowy, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., udokumentowane pochodze
nie, • 8.200 zl. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100, 1987 r., 2200 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazo
wa, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, I właści
ciel, do drobnych poprawek, - 4.900 zl. Wołów, tel. 071/389-48-06 
AUD1100, 1987 r., 145 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czerwony, 

-wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, szy
berdach, aluminiowe tdigt, hak, klimatyzacja, • 7.900 zl lub za
mienię na samochód mniejszy i tańszy. Wrocław, tei. 
0503/99-55-55
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, wtrysk, kakaowy, .cygaro’, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, alarm, 4 zagłówki, hak, po 
tuningu, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0501/96-29-78 
AUD1100 AVANT, 1988 r., 2300 ccm, niebieski, stan dobry, alu
miniowe felgi, klimatyzacja, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., po przeglądzie, - 7.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 * 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, techn.
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Miesięcznik poświęcony 
ẑwierzętom. Znajdziecie w nim 

Państwo ponad 2000 ogłoszeń 
drobnych dotyczących 

kupna-sprzedaży psów, kotów, 
koni oraz innych zwierząt 

domowych i hodowlanych

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

fotoreportaże, porady 
lekarza weterynarii, krzyżówkę, 

konkursy dla czytelników 
i wiele innych 

interesujących pozycji.

Wk

Nakład wynosi 
20.000 egz.

Międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie 
z wydawnictwami 

z Czech 
i z Niemiec.

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 

publikowane jest 
w trzech językach 

i wychodzi równocześnie 
w trzech krajach.

Nakład edycji polskiej 
wynosi 25.000 egzemplarzy.
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a U t o  k O m iS DELTA Car
Rata od 156 zł przy 10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 

B e z zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu 0p004

........ROK .. P O J ....
.:. 1 8 0 0 ...

BMW 750. ....................... ...... 1987 ... 5000 ...

OAEWOO ESPERO GLX ... ........1997 ...1500 ...
FIAT 125 P ....................... ........ 1987. ... 1500 ...

.... 650 ...
FIAT CINOUECENTO........ ........ 1997. .... 700 ...
FIAT CINOUECENTO........ ... 1996. .... 900 ...
FIAT TIPO ........................ .......1994 ... 1400 ...
FIAT UNO FIRE................. 1996 ... 1000 ...
FORO ESCORT................. ....... 1989. 1800 O ...
FORD FIESTA................. . ... 1997 ... 1300 ...
FORD SIERRA SPORT ..... .......  1989. ... 2000 ...
ŁADA S A M A R A ............ ....... 1990. ... 1300 ...

OPEL KAO&TT GS< 16 V .... ...... 1989. ... 2000 ...
OPEL OMEGA B C O X ....... ......1994 ...2000...
500
PEUGEOT 309 ................. ....1991 ... 1400 ...

POLONEZ CAR O G LE ....... ........ 1995. ... 1600 ...
POLONEZ CARO G L I....... ....... 1996. ... 1 60av ..

........ 1975. ... 1300 ...
RENAULT CLIO ............... ....... 1992. ... 1400 ...

SKODA FAVORIT L ........... .......1991. ... 1300 ...

VW GOLF II C L ................. .......90/91. ... 1800 ...

KEMPINGI....................... .. .1980-92.
PT -GŁOWACZ-................ ........ 2001

OPIS: . 
164 tys. 
85 tys., 
38 tys.. 
57 tys., 
76 tys., 
29 tys.. 
48 tys., 
81 tys., 
83 tys.. 
88 tys. 
178 tys. 
29 tys., 
160 tys. 
1?4 tys. 
94 tys.. 
40 tys.. 
135 tys. 
119 tys.

   MBA-fcfr ,..........     •......CENA
biały. RM - Clarion, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd................ 8 700

. 17 500 

. 14 950 
16 500

 950
... 5 500 
. 11 400 

12 300 
. 13 200 
.. 13 300 
.... 8 300 

18 300 
.. 14 800 
.... 3 400 
.. 13 500 
.... 4 300 
. 10 500

pełne wyposażenie, skóra, automat, k lim a..
grafit met. atermiczne szyby, alarm, zegar, stan sup e r'...  ...............
morsKi met. wspomag. el. szyby, c. zamek, alarm. R M .................. ..
szary, dobre opony, pokrowce  .......... ...............
czerwony, uchylane szyby, dmuchawa, wysokie fotele, a la rm ............
czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el. reg.-iwiateł ......... ...
czerwony, immobiliser. RM-Kenwood. zegar.....................................
granatowy. 5 drzwi, mul-t-lock. kupiony w salonie............................
czerwony. 5 drzwi, i właściciel, serwisowany....................................

biały. 5 drzwi. 5 biegów, szyberdach. welut, RM-Kenwood.............
niebieski. 3 drzwiowy, uchylane szyby, oryginalny R M ......................
. czarny, el. szyby. c. zamek, aiu-feigi. CD. po tuningu w Niemczech ..
. biały. 3drzwl. hak. pokrowce..........................................................
czerwony, el. szyby. c. zamek, welur. 3 drzwi.............. .......................
zielony m et. po wymianie silnika, automat, sedan  >.....................
czarny, skóra. c. zamek. el. szyby. 5 drzwiowy, alu-telgl..

19 tys . morski met, 2 x airbag. ABS. c. zamek. el. lusterka, klima. welur. oryginalny RM 27

125 tys.. grafit met.. RM. 5 drzw( 5 biegów, odcięcie zapłonu ................................... 9 000
166 tys.. biały. el. szyby. c. zamek, wspomaganie. RM. alarm  ......................    10 800
75 tys.. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach................................................  5 600
80 tys.. morski, c. zamek, alarm, pokrowce, mul-t-lock. nowe 4 opony  ......   6 900
165 tys.. na chodzie, zareiestrowany. 3 d rzw i.............................   1 400
108 tys.. czerwony, katalizator. 5 drzwi. R M .............................................................. 12 900
128 tys.. szary metalic. szyberdach. RMA. immobiliser. aiu-felgi. wspomaganie   12 950
76 tys.. biały, mono wtrysk. 5 biegowy............................     7 500
139 tys.. grallt met. instalacla gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce......................  6  900
140 tys.. grafit m et. obrotomierz, immobiliser, nowe opony. 3-drzwi. RM-Pionieer... 10 600
140 tys.. błękitny met. sedan. RM. dzielony fo te l......................................................  13 900
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 duże, 3-5 osobowe ............................5 szt - od 4 500 1 VAT
przyczepki nowe-towarowe, z homologacją, rocznik 2000 tanie j!................... od 1 500łVAT

Wrocław ul Żmigrodzko 114, lei 352 70 01, tol/fux 352 <3 90 
ZAPRASZAMY Poa-Pl 10-17, So 11-16, Ndz 1 3 - li

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

używanych a  SK SS!
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S

sprawny, deska,rozdz. nowego typu, -9.700 zł lob zamienię na 
tańsżydo 3.00Ó zł. Lubin, tel. 0503/57-68-24 
O  „ABC AUTO” dobrze płaci za auta mniej lub bar

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

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ:, całe 
oraz po wypadku, lekko lub mocno rozbite, rów
nież uszkodz. mechanicznie i do remontu bla- 
charki, po pożarze, kradzieży i całkowicie rozbi
te • osob., terenowe, dostawcze, ciężar, i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto - dzwoń! Załatwiamy 
wszystkie formalności i dojeżdżamy wszędzie, 
odbieramy auto własnym transp. gratis! Najlep
sze. ceny, gotówka, natychmiast, profesjonalna 

'obsługa, tel. 0601/78-82-84, 0601/21-75-42 non 
stop 81013451 

O  AUD1100,1985 r., 1800 ccm, bordowy, inst. ga
zowa, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, - 
5.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026771

AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 3000 ccm, benzyna, Czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, alarm, < 9.500 zł. J 
Wrocław, tel. 071/341-34-35
AUD1100 CC, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna ,gta-’ 
natowy, inst: gazowa, zadbany, wnętrze C4, klamki kasetono
we, ABS, hak, centralny zamek, wspomaganie kier., atermicz
ne szyby, aluminiowe felgi, radio, dobre opony, pełna dokumen
tacja, kierowca niepalący, serwisowany, po wymianie klocków i 
płynów, stan idealny, - 12.200 zł. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73 
AUD1100,1989 0 3 0 0  ccm, wtrysk, bordowy, alum. felgi, centr. 
zdmek, szyberdach, wspomaganie, wykończenia w drewnie, 
atermiczne szyby, RM, bez wypadku, oryg. lakier, stan b. dobry,
- 10.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 

'0605/52-34-13
AUDI 100J989 r., 2300 ccm, benzyna, szary, pełne wyposaże
nie elektryczne, ABS, centralny zamek, - 8.000 zl. Głuchołazy, 
tę!. 077/439̂ 70-71
AUD1100, 1989 r., 2200 ccm wnętrze modelu C4, alum. felgi, 
nowe opony, po naprawach bieżących. - 11.500 zl. Łozina, gm. 
Długołęka,'tel. 071/315-49-32, 0608/83-19-13 
AUD1100 C4,-1990 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, błękit
ny metalic. ABS, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, welurowa tapi
cerka', atrakc: Wygląd, - 19.000 zl lub zamienię na BMW 525 
TDS, * dopłata., tel. 0603/22-30-04 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, zloty metalic, wspoma
ganie kier., centr. zamek, alarm, klimatyzacja, szyberdach, alum. 
felgi, -.13.000 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0604/67-86-93, 
.075/734-72-65
AUD1100,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 5-bie
gowy, wspomaganie kier., RM, aluminiowe felgi, -11.800 zl (moż
liwe raty) lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
AUD1100 AVANT, 1990 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D wspo
maganie kier., el. reguł, lusterka, szyberdach, relingi dachowe, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 
071/398-75-04 po godz. 20
AUD1100, 1990 r., 145 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czerwień 
meksykańska, klimatyzacja, ABS, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie kier,, lampy przeciwmgielne, el. reguł, lusterka, 
radio Gamma, blokada skrzyni biegów, nowe opony, komplet 
kół zimowych, garażowany, - 17.000 zl. Wrocław, tel. 
5̂01/28-76-07

AUD1100,1990 r.f 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, za
dbany, hak, szyberdach, immobilizer, alarmf- 23.000 zl lub za
mienię na samochód garażowany, bez korozji. Wrocław, tel. 
071/346-55-69 '
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, 7-osobowy, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, el. 
reg. lusterka, relingi dachowe, RO, oryg. hak, alum. felgi, dzie
lona tylna kanapa, koła zimowe, • 21.000 zl. Kłodzko, tel. 
0603/13-09-59
AUD1100 C4 .1991 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, ABS, 
centr. zamek, skórzana tapicerka, szyberdach, immobilizer,

wspomaganie, el. reg. lusterka, RO, na białych tablicach, -
14.000 zl + cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80
AUD1100,1991 r., 2300 ccm, benzyna alum. felgi, el. reg. lu
sterka, el. otw. sZyby, - 17.000.zł. Nysa, tel. 0603/60-73-43- 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, I właściciel, 
sprowadzony w całości, szyberdach, - 19.000 zl lub zamienię 
na Opla Vectrę, Astrę, Cordobę. Oleśnica, tel. 071/314-48-70 
AUD1100 C4,1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, biały, wspomaga
nie kier., ABS, alarm, centr. zamek, alum; felgi, stah b. dobry, -
20.000 zl. Wrocław, tel. 071/348-43-24
AUDI 100 C4, 1991 r., 138 tys. km, 2000 ccm, burgundowy, 
inst. gazowa, alum. felgi, weiurowa tapicerka, centr. zamek, 
szyberdach, zadbany, hak, w kraju 4 lata. stan techn. b. dobry,
- 24.000 zł, Wropław, tel. 071/351-44-26, 0502/08-16-70 
AUD1100 C4, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic. 
zadbany, atrakcyjny wygląd, radioodtwarzacz, alarm, blokada 
skrzyni biegów, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/338-23-26, 
0503/31-99-80 £
AUD1100 C4, 1991 r„ 87 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, beżowy 
metalic, centr. zamek, klimatyzacja, hak, bezwypadkowy, od pól 
roku w kraju, - 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/37-2-87-55 .
AUD1100 C4,1991/92 r., 165 tys. km, 2300 ccm, sreęjrnyjnftta- 
lic, el. otw, szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. teg reflek
tory, centr. zamek, alarm t  pHot, klimatyzacja, alum telgi, halo-, 
geny, RM, zadbany, stan b. dobry, - 23.500 zł lub zamienię na 

peugeot 806! Lubin, tel. 0608/46-04-29 ’  ̂ /
AUDI. 100 C4, 1991/92 r., 155 tys. km. 200D ccm .wtrysk, nie
bieski, pełna dokumentacja, bez wypadku, po przeglądziê  cen
tralny -zamek, wspomaganie kier., ABS, el. reg reflektory, szy
berdach', blokada skriyni biegów, aluminiowe jetgi, alarm; ra
dioodtwarzacz, - 18.900 zl lub zamienię na mniejszy. Paczków, 
tel. 4J77/431 -73v̂ ;^604/94-51 -32-.;^^>>^ -

MIAŁEŚ WYPADEK 
W KRAJU  LUB £ A  GRANICĄ 
MASZ PROBLEMU ODZYSKANIEM 
NALEŻNEGO Cl ODSZKODOWANIA 
NASZA KANCELARIA POMOŻE.

OP0121Ś4
TEL. 071/348-24-32 

0-503 082 190

AUD1100 C4 OUATTRO, 1991/92 r., 150 tys. km, 2800 ccm. 
V6, bordowy metalic, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, kli
matyzacja, ABS, szyberdach, alum. felgi, atermiczne szyby, 
4x4, książka serwisowa, • 25.700 zł lub zamienię na uszko
dzony. Polkowice, tel. 0607/19-14-74 
AUDI 100 C4, AVANT, 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, wspo
maganie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane pocho
dzenie, stan dobry, - 16.500 zl , okazja. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-26-11
AUD1100,1991/92 r., 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. dobry, - 
22.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUD1100. 1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cyga
ro*, alum. felgi, centr zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, wspomaganie kier., alarm, RO, komputer, po wymianie 
opon i tylnych teleskopów, zadbany, atrakc. wygląd, -19.000 
zl lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. Wrocław, teł. 
071/355-35-68
AUD1100 C4,1992 r., 260 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, lampy soczewkowe ęl". reg., Pro-con- 
ten, hak, RM Audi, sprow. w całości, I właściciel, stan b. dobry 
- 23.500 zl. Lubin, tel. 076/844-55-50, 0606/98-56-21 
AUD1100 C4,1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
automatic,1 zielone szyby, pro.con-ten, wspomaganie, RO Sony 
+ 4 głośnlkK nie składak, stan dobry, garażowany, - 16.000 zł. 
NowaHuda, lei..074/872-42̂ 35, 0609/63-98-81 

-  AUptlOÓ C4,1992 r., 160 tys. km; 2800 ccm, V6, szary meta
li ' lic, ABS, klimatyzacja i inne dodatkif- 24.500 zl. Świdnica, tel. 

Oepi/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem • AC0237 www.autogieldaxom.pl)

Stanisław Piotrowski 
P /R E N A  S  U P R A Ł

PROFESJONALNY * 
SPRZĘT i MONTAŻ

AUTOALARMY
RADIA, GŁOŚNIKI
nawigacja satelitarna 

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

gwarancja - 2 lata 
24h A s s is ta n c e  opoomm

sprzedaż i montaż: 
Wrocław, al. Kasprowicza 111 

tel. 325 3393,326-01-15 
tel./fax 372-73-64

AUD1100, 1992 r., 2300 ccm, granatowy, bezwypadkowy, el. 
otw. szyberdach i reg. lusterka, cent. zamek, alarm, opony zi
mowe, - 19.500 zl. Wrocław,-tel. 0605/06-93-93...
AUDI 100 C4, 1992 r... 180-tys. krrf,. 2300 ccm. kolor delfin 
metalic. wspomaganie kier., centralny zamek; el. reguł, luster
ka, welurowa tapicerka, stan dobry, • 19.000 zł. Legnica, tel. 
0501/60-86-50
AUD1100 C4,1992 i.,. 160 tys. km, 2000 ccm, wlryśk. seledy- - 
nowy metalic, 115 KM, ABS, centr. za/nek, el. otw. szyby, ha- • 
logeny, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, alarm, stan .. 
b. dobry - 7.700, DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08. 
0604/46-34-26
AUD1100 C4, 1992 f., 2500 ccm, TDi, srebrny metalic. ABS. 
BBS, el. otvy. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, grill, alum. felgi 17', sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, -  29.000 zl lub zamienię na Mercedesa C-klasse, Vito, 
Audi A4, VW Golf. Nysa. tel. 0607/10-06-67 
AUD1100 C4,1992 r, 130 tys. km. 2300 ccm, benzyna/ciem- . 
nozielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, immobilizer, el. reg. lusterka, blokada skrzyni bie- : 
gów, RO Sony z CD. garażowany, zadbany, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, piTegłąd do 04.2002 r, • 25.500 zł możliwe 
raty. Oława, te l 071/313-49-83, 0501/54-37-27 
AUD1100 C4. 1992 r , 165 tys. km. 2400 ccm. diesel, grafito
wy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., 
sprowadzony w Całości, stan b. dobry, • 24.500 Zl. Syców, teł.

: 062?78$.-94-95v 0604/2.7-78-61
AUDI 100.C4, 1992 ?.', 2300 ccm. Czerwony, ABS, klimatyza
cja, cent/ąiny zamek, blokada skrzyni biegów, oznakowany, 
alarm, RM. aluminiowe felgi, zadbany, stan dobry, - 24.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/32§; 19-18
XUDI 100 C4, 1992/9*3 r., 160 tys. km, 2000 ccm. benzyna. 
Wtrysk, srebrny metalic, ABS. welurowa tapicerka, wspoma
ganie. RO ♦ 4 głośniki, w kraju od roku, alarm ♦ pilot, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, • 26.900 zł Legnica, tel. 
-0607/84-10-89
AUDI 100 C4, 1992/93 r.. 185 tys. km. 2500 ccm, turbo O. 
kolor grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, RM Blaupunkt, I właściciel, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, 5-biegowy - 24.800 zl. Lubin, tel. 076/842-50-49, 
0609/40-21-22
AUD1100 C4.1992/95 r.. 200 tys. km. 2800 ccm, V6, czarny, 
automatic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, klimatyzacja, 
centr. zamek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyberdach, 
el. otw. szyby. RO z CD, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry,
- 28.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0602/51-61-16.
AUD1100 C4, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi. bordowy 
metalic, 115 KM, 4-drzwiowy, ABS. serwo, RM, klimatronic. 
centr. zamek + alarm + immobilizer. poduszki pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, reguł., 6-biegowy, zielone szyby, spro
wadzony 05.2001 r., po przeglądzie, kpi. dokumentacja, stan 
,b. dobry, - 33.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
AUD1100 C4,1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
platynowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, komputer, tapicerka skórzana, - 
24.000 zł lub zamienię na diesla. Jugów, tel. 074/871-81-75, 
0603/89-27-35
AUD1100 OUATTRO, 1993 r., 180 tys. km, 2600 ccm, czerwo
ny, nowy typ karoserii, ABS, alarm, centr. zamek, wsp. kier., 
szyberdach, felgi alum., welur, spoiler, możliwość rat, - 28.000 
zl. Żary, tel. 0603/39-04-87 .
AUD1100 C4 AVANT, 1993 r.. 130 tys. km. 2800 ccm, V6, srebr
ny, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, AS, ASD, stan b. dobry
- 9.500 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92.
AUD1100 C4, 1993 r., 187 tys. km, 2500 ccm, TDI, bordowy 
metalic, 4-drzwiowy, ABS, serwo, RM, alarm * immobilizer,

- centr. zamek, poduszka pow., klimatronic, el, otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. fotele, podlokietnik, 6-biegowy, sprowadzo
ny w czerwcu 2001 r., pełna dokumentacja, stan idealny, - 
33.400 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
AUD1100 C4,1993 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, beżowy, 
ABS, centr. zamek * pilot, el. reg. lusterka, szyberdach, kata
lizator, halogeny i inne, - 27.000 zł. Lubin, tel. 0501/43-39-16 
AUDI 100 C4, 1993 r., 180 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny 
metalic, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, pod. po
wietrzna, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 16”, centr. zamek,

. RM, -.29.000 zł. Milicz, tel.-0603/31-62-20 
AUDI 100 C4, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wygląd A6, automatic, klimatyzacja, webasto, alumi
niowe felgi, el. otwierane szyby, szyberdach, ABS. RM + CD 
na 10 płyt, kubełkowe fotele, 2 zabezpieczenia, hak, stan b. 
dobry, - 37.000 zl. Oleśnica, tel. 071/399-32^4.0601/71-84-70 ■ 
AUDI 100 C4, 1993 r., 172 tys. km, 250(Tccm, TDi, srębrny 
metalic, welurowa tapicerka, ABS. serwo, RO, el. riij^feflek- 
tory, centr. zamek, alarm, immobilizer, procon-ten.liwtóściciel , 
w Polsce, kpi. dokumentacja, stan b.’ dobry, - 3.2.000 zł. Złoto-.

' ryja, tel. 076/878-35-47, 0600/34-46-14 
AUDI100. 1993/94 r., 250 tys. km; 2500 ccm, TDi,' czerwony, 
podpszka pow,, el. reg. lusterka, el. otw. szyby. ABS, klimaty- . 
zacja, <27.500zl. Jelenia Góra,.teł. 0603/87-91-69 
AUD1100, t993/94r., 190 tys. km, 260Ó'ccm, V6, czerwony, 
ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. reg. lusterka, ejv otw. szy-

- -by,- centr. zamek, alarm + pilot. kpi. dokumentacja, RM + zmie- „ 
niacz CD (na 6 płyt), komplet opon zimowych, - 31.900 zl. Wro
cław, tel. 071/789-64-69. 0504/99-54-53

. AUD1100 C4,1994 r., 106 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, pełnie wyposażenie, klimatyzacja, alum. fel
gi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry; - 28.500 zt Jelenia Góra, 
tel. 0601/71-48-64
AUDI 5000, 1984 r., 2200 ccm, turbo E, granatowy metalic, 
pełne wyposażenie; automatic. - 6.300 zL Zielona. Góra, teł. 
0603/80-49-31
AUDI 80. 1978 r., 1600 ccm, benzyna,'bordowy 4-drzwiowy, .̂ 
4-biegowy, ekonomiczny, przegląd do 11.2001 r., zadbana ka-. 
roseria nowego typu, garażowany, w ciągłej eksploatacji, po
krowce, - 1.600 zl. Lwówek Śląski, tel. 0608/68-75r02 
AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm. zielony, instalacja gazowa, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zl. Lubsko, tel. 
Ó68/372-11 -94, do godz. 18
AUDI 80.1979 r., 1600 ccm, wiśniowy metalic, 5-biegowy, nowe 
opony, po remoncie blacharki i lakierowaniu, hak, zarejestro
wany, • 2.400 zl. Kowary, tel. 075/643-95-86 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, diesel alum. felgi, szyberdach, • 
2.500 zl. Opole. tel. 0608/08-73-47

AUDI 80,1980 r. stan techniczny b. dobry, stan blacharki do
bry, - 3.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-92 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, biały, stan techniczny i blacharki 
dobry, szerokie zderzaki, stan silnika i blacharki dobry, reguł, 
fotel kierowcy RO, ekonomizer, • 3.500 zl lub zamienię na 
Inny samochód. Kłodzko, tel. 074/867-75-94, 0608/13-61-63 
AUDI 80. 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan do
bry, zadbany, techn. sprawny, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, pokrowce, - 3.300 Zl. Wrocław, tel. 0609/47-97-75 
AUDI 80.1980 r , 160 tys. km, 1600 ccm. zielony metalic, stań 
dobry, gażnik od Skody, szyberdach, automatic, alarm, centr. 
zamek, - .3.200 zł. Wrocław, teł. 071/333‘-73-69 
AUDI 80,1980 r . 150 tys. km, 1600 cćm,niebieski, wymienio
na pompa wodna, łożyska, klocki hamulcowe, stan dobry • 
2.200 zl lub zamiana na Fiata 126p, w tej cenie. Wrocław, tel. 
372-02-51
AUDI 80.1980/81 r.; 1300 ccm, benzyna, czerwony.alum. fel
gi, po remoncie blacharki i lakierowaniu, nowe amortyzatory; 
łożyska, tuleje, sworznie, sprężyny, klocki hamulcowe, układ 
wydechowy, Kbńcówki, dodatkowe światło .stop*, konserwa
cja, właściciel niepalący, stan idealny, - 4.900 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/849-60-39
AUDI 80, 1981 r., 186 tys. km, 1600 ccm, benzyna,'śtebmy 
metalic,'centr. zamek, RO, wspomaganie, szyberdach, I wła
ściciel, el. otw. szyby, spoilery, hak, dodatkowe światło .stop’, 
- 5.000 zl. Suleęhów, tel 068/385-57-30 
AUDI 80 D, 1981 r., .1600 ccm, diesel,.zielony, zadbany, w 
ciągłej eksploatacji, po remoncie silnika, ekonomiczny, pod
wozie do poprawek blacharskich, stan techn. i silnika b. do
bry, - 4.100 zł. Wałbrzych, lei. 074/845-53-47 po godz. 17 lub, 
0601/76-55-49 ' ' ' v
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm, benzyna, • 2.800 zl Lubsko, tel. 
068/372-30-43
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, stan techn. 
i ogólny b. dobry, wersja amerykańska, ekonomiczny, hak, za
dbane wnętrze, niepalący właściciel • 4.500 zł łub zamienię 
na uszkodzony VW Golf II, inny uszkodzony, młodszy, diesel. 
Siekierczyn, tel. 075/724-41-51, 0603/32-33-54 
AUDI 80. 1981 r., 1600 cćm, benzyna, zielony, stan dobry, 
zadbany, welurowa tapicerka, konserwacja, po wymianie kloc
ków hamulcowych i łożysk, • 2.500 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-54-44, 0602/75-85-25

AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan blacharki b. 
dobry, - 1.500 zł. Wolibórz, tel. 074/873-37-26,074/872-83-50 
AUDI 80.1981 r., - 1.000 zł lub zamienię na Suzuki, Daihatsu 
lub Fiata (busa). Wrocław, tel. 071/355-99-37 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, automatic, stan 
b. dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/782-68-24 
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, alum. felgi 15*. ciem
ne tylne światła, końcówka ukł. wydechowego, szyberdach,
4-drzwiowy, blacharka do małych poprawek, • 2.500 Zł lub za
mienię na Fiata 126p po 90 r., w tej cenie. Wrocław, tel. 
0502/94-31-83
AUDI 80. 1982 r. alum. felgi, • 3.000. zł: Jawor, teK- 
076/870-65-61
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, oryg. lakier, bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, stan b. 
dobry, - 3.900 zl lub zamienię. Kobyla Góra, tel. 062/731 -64-44 
AUDI 80.1982 r., 139 tys. kjn. 1500 ccm, benzyna, zielony, do 
małego remontu, hak, szyberdach, 4-drzwiowy, • 1.400 zl. Stary 
•Kisielin, tel. 068/320-15-37
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, • 2.650 zl. Wołów, 
tel. 071/389-57-53
AUDI 80, 1982/92 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, blaćbarka b. dobra, szyberdach, ciem
ne szyby, alum. felgi, ł)ak, ekonomiczny, - 4,100 zł. Węgliniec, 
tel. 0606/75-40-76 '  W ąS
AUDI 80,1983 r., 400 tys. km, ,1600. ccm, diesel, srebrny me- 

ćtalik. 5-biegowy, 4-drzwiowy, Tiowy akumulator (gwarancja), - 
3.000 zł. Legnica, tel. 076/887-11-40 lub, 0605/05-44-05 
AUDI 80,1983 r., 1300.ccm, benzyna, - 2.000 zl. Wrocław, ul. 
Karwińska 8
AUDI 80. 1983 r.', 15Ó tys. km̂  1600 ccm, zielony,'po wymia
nie amortyzatorów tylnych, zaclbany, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/45-61-69
AUDI 80..1983 r, 1600’ ccm, benzyna, biały, st8n b. dobry,
5-biegowy obrotomierz, ekonomizer, aluminiowe felgi, welu
rowa tapicerka,'szyberdach z roletą, tylne rolety, nowe amor
tyzatory, zadbany; .oryginalny lakier, bez korozji, • 5.300 zl. 
.Wrocław, teł. 071/348-68-94 po godz. 19
AUDI 80.1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b dobry, alarm * pilot, • 5.500 zł lub zamienię na 
inny,'do remontu. GościCe, tel. 077/431-75-02. 0605/13-60-52 

_ĄUDI 80.1985 r.. 190 tys. km, 1600 ccm, TD, niebieski meta
lic, jnodęl przejściowy, - 8.000 zl. Klaczyna, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0608/38-93-38
AUDI 80, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, zloty metalic? inst. 
gazowa, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
AUDI 80, 1985 r„ 1600 ccm, benzyna model przejściowy, na 
białych tablicach -1.100 DEM. Nową Sól, tel. 0603/26-69-43 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, metalic, model przej
ściowy, 5-biegowy, alum. felgi, RO, ekonomiczny, stan b. do
bry, • 9.500 zł. Kamienna Góra, tel.. 075/744-41 -22 
AUDI 80. 1986 r., 257 tys. km. 1500 ccm. benzyna, zloty me

talic, stan dobry, przegląd dó 04.2002 r., centralny zamek, szy
berdach, 5-biegowy, - 5 500 zl. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-12-20
AUDI 80 CC, 1986 r , 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, stan 
b. dobry, nowe amortyzatory i klocki ham., welurowa tapicer
ka, po badaniu tech, - 6.400 złlub zamienię na tańszego Fia
ta 126p. Leszno, tel. 065/520-20-48, 0600/15-07-49, 
0502/61-39-54
AUDI 80 GT, 1986 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, aluminio
we felgi, model przejściowy, stan techn. dobry, - 5.700 zł. Wro
cław. tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
AUDI 80, 1986 r., 1800 ccm zarejestrowany, ubezpieczony, 
stan dobry, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 071/351-53-81 
AUDI 80,1986 r., 1600 cćm, benzyna, srebrny metalic, model
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przejściowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie zawiesze
nia, nowe amortyzatory, klocki, bębny i tarcze hamulcowe, 
nowa pompa wody, pompa paliwa, gażnik, - 7.500 zl. Wro
cław, teł. 071/357-89-85
AUDI 80, 1987 r., 178 tys. km,. 1800 ccm, wiśniowy metalik, 
garażowany, 2 komplety opon z felgami, stan bardzo dobry, 
przegląd 02.2002 r, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 071/332-58-53 
AUDI 80 B3, 1987 r., 138 tys. km, 1800 ccm, zloty metalic. 
alum. felgi, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry. • 8.900 
zl. Jawor, tel. 0605/10-45-43
AUDI 80 B3, 1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby* alum. felgi, alarm, 
oznakowany, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia. - 9.200 zl. 
Legnica, tel. 076/722-48-68, 0601/84-47-11 
AUDI 80 B3, 1987 r., 175 tys. km. 1600 ccm. diesel, granato
wy, 5-biegowy, hak, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta

cja, RO Kenwood z panelem, przegląd do 06.2002 r, -12.000 
z ł , możliwe raty. Lubin, tel. 076/847-35-61, 0606/44-79-04 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, kolor morski meta
lic, katalizator, szyberdach, wymienione łożyska i amortyza
tory, alarm, dodatkowo alum. felgi z oponami, w kraju od 11.96 
r., garażowany, stan b. dobry, * 10.000 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 0604/98-13-85
AUDI 80 B3, 1987/80 r., 130 tys. km, 1800 ccm oryginalny 
lakier, oznakowany, immobilizer, alarm, 5-biegowy, pełna do
kumentacja, I właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd, stan ide
alny, -'9.700 zł. Paczków, tel. 077/431-76-91. 0606/57-02-08 
AUDI 80 B3,1987/88 r., 165 tys. km, 1800 ccm, gażnik, biały, 
obrotomierz, RM, atermiczne szyby, nowy rozrząd i łożyska, 
0o diagnostyce i przeglądzie, kpi. dokumentacja, ocynkowa
ny, możliwe raty przez komis, - 8.600 zl lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/352-83-90
AUDI 80, 1987/94 r., 180 tys. km, biały, nowe zawieszenie, 
szyberdach, przyciemniane szyby, centralny zamek, zadba
ny, garażowany, - 11.000 zł. Głogów, tel. 0606/83-95-08 
AUDI 80,1987/95 r., 1781 ccm. benzyna, beżowy, alum. felgi, 
spoiler, RO Pioneer, alarm, stan dobry, - 11.200 zl. Bogatynia, 
tel. 075/773-95-75
AUDI 80 B3, OUATTRO, 1987/96 r., 155 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, czarny metalic, 115 KM, ABS, klimatyzacja, alum. fel
gi, alarm, centr. zamek, nowe klocki hamulcowe, amortyzato
ry, tłumik, pasek rozrządu, napinacz, - 11.400 zl (możliwe raty 
przez komis). Lubin, tel. 0603/48-18-25 
AUDI 80 SKŁADAK, 1987/96 r., 1800 ccm, benzyna, biały, im
mobilizer, a larm, alum. felgi, szyberdach, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/326-03-82
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, w kraju od 94 
r., przód Audi 90, 5-biegowy, oryg. lakier, alum. felgi, 
Mul-T-Lock, alarm, centr. zamek (uszkodzony pilot), przegląd 
do 01.2002 r„ ważne OC, maska i błotnik do poprawek, amor
tyzatory i tłumik do wymiany, zaniedbany, .na chodzie', - 6.900 
zl. Lubin. teł. 076/749-61-99, 0604/70-92-56
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LECH WABNIC
Atestowane

wszystkich typów  samochodów  
- rów nież wyczoplane

■ im m obilisery . .
. rad iom onta i M T G H P R H
- znakowani*
- centralna zam ki
- b lokady skrzyń biegów
- rad iopow iadom ienia
- m onta i telefonów 6SM
- elektryczne szyby

Wrocław, ul. Rzeczna 20 
tel. 071/329-71-64, 324-17-15

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

AUDI 80, 1988 r., 14 tys. km, 1800 ccm, jasnoszary, blokada 
skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, nowe klocki ham., dod. świa
tło .stop*, stan dobry, - 11.800 zl. Tadeusz Paszkowski, 59-920 
Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 48A/8 .
AUDI 80,1388 r., 1800 ccm, Wtrysk, czarny, kataOzator, centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, roleta, przyciemnione szyby, 
reg. pasy i fotel, RO, -12.300 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-28-48, 
0503/65-29-05
AUDI 80, 1988 r., srebrny metalic, garażowany, stan idealnŷ  
oznakowany, - 11.500 zl lub zamienię na inny, do 2.000 zl.' 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-93 
AUDI 80 B3,1988 r., 136 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
szyberdach, regulowane pasy przednie, welurowa tapicerka, 
spoiler tytny, oznakowany, radio, inst. gazowa, zadbany, • 11.700 
zl. Kępno, tel. 062/781 -56-44, 0606/27-64-32

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

»napełnianie i montaż * __ 
•  regeneracja sprężarek *
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M M H  2122,0802 67 94 94

AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, wtrysk aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, szyberdach, progi, spoiler, nowy akumulator, za
dbany, przegląd do 02.2002 r, • 10.500 zl. Leszno, tel. 
065/526-68-86
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, hak, 
RM, el. reg. lusterka, sprow. w całości, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel w kraju, zadbany, stan dobry • 10.900 zl. Parowa, gm. 
Osiecznica, teł. 075/731-30-59 po godz.15

lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374t27-97, 
0602/79-49-88 87027041

AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, sprowa
dzony w całości, el. otwierany szyberdach, RO, stan dobry, - 
11.000 zl. Bogatynia, tel. 0503/02-29-26 
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, alum. felgi, spoile* 
ry, centr. zamek, halogeny, sprowadzony w całości, • 13.500 zl 
lub zamienię. Boguszów Gorce, tel. 074/844-94-81, 
0606/91-13-57
AUDI 80 SEDAN, 1989 r., 100 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, stan idealny, garażowany, bogate wyposażenie, - 11.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-40 wieczorem 
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, do
datkowe światło .stop", podwójne zabezpieczenie* reg. wys. 
pasów, • 11.000 zl. Bystrzyca Kłodzka) tel. 074/811-13-03 
AUDI 80,1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, 
oryginalny lakier, stan idealny, - 10.700 zl. Kamiennik, tel. 
077/431-25-60, 0606/24-67-72
AUDI 80 B4 COUPE, 1989 r., 190 tys. km, 2300 ccm, 20V, żółty,
4 WD, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, przyciemnione szy
by, sportowe zawieszenie, obniżony, alum. felgi 225 x 50 x-16, 
skórzana tapicerka, alarm, CD ♦ 8 głośników, 2 x 100 W, białe 
zegary, - 21.700 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27 
AUDI 80 B-3, 1989 r.,. 165 tys. km, 1800 ccm, granatowy, kpi. 
dokumentacja, oryg. lakier, RM, immobilizer, zegarek, nowe 
opony, pokrowce, oznakowany, garażowany, stan b. dobry -
11.500 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48
AUDI 80 B3,1989 r.̂  150 tys. km, 1800 ccm, Pb, granatowy, I 
właściciel, bez wypadku, szyberdach, alarm, podlokietnik, 4 
zagłówki, RM, zielone szyby, nowe opony i amortyzatory, kpi. 
dokumentacja, stan idealny • 9.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-60-09, 0606/50-19-62 
AUDI 80 B3,1989 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na busa. Sieroszowi- 
ce, tel. 076/831-10-39
AUDI 80 B3, 1989 r., 114 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, hak, nadwozie ocynkowane, w kraju od 1997 r., 
welurowa tapicerka, obrotomierz, nowe klocki hamulc., płyny i 
rozrząd, nowy akumulator i amortyzatory, kompl. dokumenta
cja (polska i niemiecka), RM ♦ 4 głośniki, zadbany. Świdnica, 
tel. 0502/62-38-83
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, wszyst
kie el. dodatki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. 
zamek, • 13.500 zl lub zamienię na Mercedesa 124 D, z dopła
tą. Wałbrzych, tel.v074/842-23-65. 0607/38-61-32 
AUDI 80,1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy meta
lic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, przód B4, pełne 
wyposażenie elektryczne, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/26-37-06
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspomaganie 
kier., centralny zamek, szyberdach, alarm, zadbany, pełna do
kumentacja, • 14.500 zł. Kalisz, tel. 062/753-44-50 
AUDI 80 B3,1989/90 r., benzyna, złoty, inst. gazowa, sprowa
dzony w całości, II właściciel, hak, RO, stan b. dobry, -12.300 
zl. Wałbrzych, tel. 074/848-22-99 
AUDI 80 B3,1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, biały, wspomaga
nie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, obniżony, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 13.800 zl lub zamienię. 
Chojnów, tel. 076/819-15-07
AUDI 80 B3, 1990 r., 1800 ccm, granatowy metalic, welurowa
tapicerka, 4 zagłówki, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr.
zamek, alum. felgi, spoiler, alarm, immobilizer, RO, -12.700 zł.
Kępno, tel. 062/781-27-03, 0606/49-89-13
AUDI 80,1990 r, 1900 ccm, diesel, biały, centr. zamek, alarm,
stan b. dobry, • 17.000 zl. Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel.
0502/20-59-08
AUDI 80 B3,1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, TDi. czerwony, 
wspomaganie, przód B4, alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, dodatkowe światło .stop*, RM, zadba
ny, stan b. dobry, - 17.300 zł. Lubin, tel. 076/847-60-36, 
0502/62-38-25
AUDI 80, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
5-biegowy, RO, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, halo
geny, hak, kataOzator, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, -
13.500 zł. Racibórz, tel. 0600/25-66-25, 0607/72-77-65 
AUDI 80 B2,1990 r. alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, alarm, 
- 13.500 zl. Rawicz, tel. 065/545-17-74,0606/85-27-92 
AUDI 80 B3,1990 r., 18 tys. km, 1600 ccm, morska zieleń, szy
berdach, hak, po wymianie paska rozrządu, - 13.000 zl. Żary, 
tel. 068/362-06-03, 0603/50-90-21
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AUDI 80 B3,1988 r., 192 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
oznakowany, szyberdach, RO Pioneer, reguł, fotel kierowcy, 
podlokietnik, spoiler tylny, Mul-T-Lock, reguł. wys. mocowania 
pasów, stan b. dobry, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-02-79 
po godz. 16
AUDI 80, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, - 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-24-21
AUDI 80 B3,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, katalizator, alarm, centralny zamek, szyberdach, styli
zacja na B4, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan ideal
ny, • 12.000 zł lub zamienię na VW Passata TDi. Zloty Stok, tel. 
074/817-34-16
AUDI 80 B3, 1988/93 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, RO, 
centr. zamek, alarm, oznakowany, garażowany, -11.000 zl., teł. 
0608/69-39-14
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, RM, szyber
dach, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 12.800 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 0604/67-86-93, 075/734-72-65 
AUDI 80 B3,1989 r., benzyna, biały, -11.800 zl. Przeworno, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77
O  AUDI 80,1989 r., 2000 ccm, kolor grafitowy me

talic, centr. zamek, wspomaganie kier, • 12.900 zł

AUDI 80,1990/91 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemno
niebieski metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
alum. felgi, dodatkowe światło .stop*, reguł. wys. mocowania 
pasów, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, • 13.100 zł. Ol
brachtów, gm. Żary, tel. 068/374-04-06 
AUDI 80 B4,1990/91 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, szyberdach, inst gazowa, 5-biegowy, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, katalizator, wspomaganie, oznakowany, spo
ilery, hak, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, • 16.500 zł. Racibórz, tel. 0600/65-23-33 
AUDI 80 B3,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, turkusowy meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie, automatic, alum. felgi, stan b. 
dobry, • 14.900 zl. Świdnica, teł. 0605/35-26-21 
AUDI 80 B3,1990/93 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, dobrze utrzymany, garażowany, RO, hak, - 13.200 zl. 
Jelenia Góra, (el. 075/752-61-70 po godz. 16 
AUDI 80 B3,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perto- 
woczarny, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, koła 
zimowe, stan b. dobry, stoi w Niemczech, na gotowo -12.000 zł 
lub 3.700 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-31, 
0603/93-22-63
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, alarm, centr. zamek, I wła-

AUDI 80 GT  .................
CITROEN CK...........................
d ato m  E jrefib .....................
DOOGt CARAVAN........................
r a f iO T R A M S I T . . . ...........
FORD ESCORT ĆAŚńlb................
FORO SIERRA COMBI...................
HONDA C|VI£.........................
HONDA CIVIC  .......................HYUNDAI UUftRA.....................
iVEM5jK12VTDI.......................
Mr^UBliH^ŚLiPŚEśpyM r ó ś ":
NISSAN ALMERA ........................
OPEL ASTRA  ........................... .  .........

1800...... 986
1800......
3000......

.....  Benzyna..........

.....  B̂enzyia .........
997
992

i!88....
2000 ......
1500......1600.....?
1600......

.....Benzyna............
..... Benzyna...... ......
.....  Benzyna..........
.....  Benzyna..........
...... Benzyna....... .

•H!7991
992
992
993

2400 ...... .....  Benzyna..........
991
998

1400......
1600...... .....  Benzyna..........

996
999

i * .... ..... Benzyna.......... 994
996

1
2500......
1600......2200......
1700......

Diesel ............
.....  Diesel ............

996
992

P I L N I E  P R Z Y J M I E M Y  A U T A  W  K O M I S

k re  d y  t ó w g o  t e  w k o w y c  h
n a jw ię k s z y  w y b i r  w e  W r o c ła w iu
■  b e z  p o rę c z y c ie li
■  b e z  z g o d y  w s p ó łm a łż o n k a  --

k r e  d y  ty  s a m o c h o  d o  w e
Wrocław, ul. Św idnicka 19, pole. 221 (wejście w  oficynę od 

^  * > , "  ul. Świdnickiej lufa od ul. Kazim ierza Wielkiego), II piętro
tel, (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpk@amnet.pl

śdciel w kraju, spoiler z dodatkowym światłem .stop', • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-18-67
AUDI 80,1991 r., 183 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, szyber
dach, obrotomierz, wspomaganie, spoiler, zderzaki w kolorze 
nadwozia, oznakowany, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-95-37, 
0606/44-22-73
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, bordowy metalic, • 15.000 zł. 
Żary, tel. 068/375-06-17
O  AUDI 80 B3 ,1991 r., 115 tys. km; 1600 ccm, kolor 

stalowy metalic, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, radio, w kraju od tygodnia, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 13.700 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019031

AUDI 80 B3,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
benzyna bezołowiowa, wspomaganie kier., katalizator, szyber
dach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, 4 zagłówki, hak, RO, alarm, 
reguł. wys. mocowania pasów, tunel na narty, dzielona tylna 
kanapa, ciemne wnętrze, sprowadzony w całości, garażowany, 
zadbany, • 16.000 zl Bolesławiec, tel. 075/732-62-87 
AUDI 80 B3,1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perlowo- 
bordowy, automatic, zabezp. przed kradzieżą (x3), dodatkowy 
kpi. kól (alum. felgi), centr. zamek, przód B4, spoiler ze świa
tłem stop, po wymianie oleju i filtrów, po remoncie zawieszeń, 
aktualny przegląd, - 16.500 zł lub zamienię na inny, automatic. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-01-01 
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie kier., szyberdach, ABS, alum. felgi, el. reg. re
flektory, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, 2 
zabezpieczenia, 4 zagłówki, oznakowany, - 16.300 zl lub za
mienię na Golfa Ili, Audi B4, z dopłatą. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-37-48, 0605/53-23-03 
AUDI 80 B3, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna ♦ gaz, 
grafitowy metalic, wtrysk, inst. gazowa na gwaranqi, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, alarm, stan b. dobry, -14.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-17-69
AUDI 80,1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, zloty metalic, wspo
maganie kier., el. reg. reflektory, alarm, Mul-T-Lock, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 13.900 zl. Lubin, tel. 
076/840-86-59, 0603/17-79-16
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, sprowadzony 6 mies. temu, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, atermiczne szyby, el. reg. reflektory, reg. fotel kierow
cy, RO, immobilizer. 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, - 
15.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/771-93-64, 0606/60-55-83 
AUDI 80 B3,1991 r., 144 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, cenlr. zamek, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
RM, el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
stan idealny, • 15.300 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-35 
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, el. reg. lusterka podgrzewane, regulacja świateł, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, halogeny, tarczowe ha
mulce, dodatkowe zegary, fotele Recaro, skórzana kierownica, 
spoilery i 3 .stop*, lakierowane zderzaki, tunel na narty, • 16.900 
zł. Olszanica, gm. Zagrodno, tel. 076/877-31-05 grzecznościo
wy
AUDI 80,1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, możliwe raty, • 13.800 
zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08 
AUDI 80 B3, 1991 r., granatowy, stan b. dobry, garażowany, 
nowe opony, nowy akumulator, reg. wys. pasów i fotela, -13.000 
zl. Paczków, tel. 077/431-71-94, 0606/13-17-06 
AUDI 80 B3, 1991 r., 103 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony, 
automatic, wspomaganie, szyberdach, zielone szyby, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, • 15.500 zł. Radwani
ce. tel. 0603/20-63-71
AUDI 80,1991 r., 14 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, w kraju od 06.2001 r., opłacone cło i podatek, stan 
b. dobry, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 0609/37-02-84 
AUDI 80 B3.1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
sprowadzony w całości, w kraju od 3 mies., bez wypadku, centa*, 
zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, RM, zderzaki i lusterka 

- w kolorze nadwozia, stan idealny, • 12.900 z l , kupujący nie 
płaci podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
AUDI 80, 1991 r., 157 tys. km, 1600 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, szyberdach, spoiler, alum. felgi, RO, halogeny, • 18.500 
zł lub zamienię na Fiata Punto, Opla Corsę B. Wąsosz, tel. 
065/543-76-34
AUDI 80 L, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, zloty metalic, nowe opo
ny, szyberdach, spoiler, RM, 5-biegowy, podlokietnik, alarm, 
garażowany, sprowadzony w całości, zadbany, stan idealny, •
16.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-25-46
AUDI 80,1991 r., 1600 ccm, turbo D, biały, wszystkie el. dodat
ki, • 17.000 zł. Wrocław, teł. 071/372-42-98 
AUDI 80 B4,1991/92 r.. 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, książki serwisowe, I właści
ciel, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, garażowany, -
19.000 zł. Leszno, tel. 0603/43-81-22
AUDI 80 B4, 1992 r., 2000 ccm. benzyna, biały, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, spoiler, zadbany, hak, -17.500 zł. 
Nowa Cerekiew, tel. 077/486-93-29, 0607/53-62-89 
O  AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, kolor śliwkowy 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, - 18.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026721

AUDI 80, 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
RO, i właściciel, garażowany, - 22.000 zl. Poznań, tel. 
061/438-31-46, 0606/23-16-76
AUDI 80 B3,1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, popielaty metalic, 
wspomaganie, immobilizer • 3.200 DEM + cło i transport, po 
sprowadzeniu - 12.500 zl. Góra, tel. 065/543-33-02 
AUDI 80 B4,1992 r., 191 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony meta
lic, ABS, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, pełne wyposażenie 
elektryczne, welur, alum. felgi, po tuningu w Niemczech, atrak
cyjny wygląd, • 27.900 żk Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/97-93-24
AUDI 80 B4, 1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie, elf reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, szy
berdach, RO Sony, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 21.500 
zl. Kamienna; gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-00-09, 
0606/80-55-14
AUDI 80 B4,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany 

’ szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., atrakcyjny 
wygląd, nie eksploatowany w kraju, - 18.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/55-26-06
AUDI 80 B4,1992 r, 172 tys. km, 1984 ccm, E, wtrysk, jasno
zielony metalic, 115 KM, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, 
alum. felgi, jasna tapicerka, 4 zagłówki, oryginalny lakier, gara
żowany, dzielona tylna kanapa, -18.000 zł lub zamienię na kombi 
albo Inny, w tej cenie. Nysa, tel. 0600/38-99-88 
AUDI 80 B4,1992 r., 118 tys. km, 1900 ccm. TDi, szary metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, - 
24.200 zł. Odolanów, tel. 062/733-38-82 
AUDI 80 B4,1992 r., 210 tys. km, 1900 ccm, TDi wspomaganie

kierownicy, aluminiowe felgi, el. otw. szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, - 23.000 zł. Oleśnica; tel. 
0601/40-99-94
AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspo
maganie, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, • 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
AUDI 80 B4, 1992 r., 94 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, alarm, blokada, garażowany, • 19.900 zł. Po
lkowice. tel. 076/749-71-01
AUDI 80 B4,1992 r.. 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, pełna doku
mentacja, • 23.500 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
AUDI 80 B4, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, 
ABS, szyberdach, wspomaganie, RM, zielone szyby, spoiler, 
zderzaki w kolorze nadwozia, reguł. wys. mocowania pasów, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
alarm ♦ pilot, hak, stan b. dobry, • 25.400 zl. Strzelin, tel. 
071/392-18-19

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych

KLIMATYZACJA
W ENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 0418

AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, nie zarejestrowany w kraju, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-24-25
AUDI 80 B4, 1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
115 KM, aluminiowe felgi, el. szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, - 17.300 zł. Brzeg, tel. 077/411-53-22, 
0602/82-32-92
AUDI 80 AVANT, 1992/93 r.. 150 tys. km. 1900 ccm, TDI, czer
wony, stan idealny, relingi dachowe, roleta, hak, el. otwierany 
szyberdach, aluminiowe felgi, • 27.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-25-86
AUDI 80 B4, 1992/93 r., 107 tys. km, 2000 ccm, burgundowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie*. RM, 
pełny wtrysk, jasna tapicerka, kpi. dokumentacja, bez wypadku 
w Polsce od 12.2000 r., nowy akumulator i opony, stan b. dobry 
- 21.000 zł. Lubin. tel. 076/842-45-08, 0603/77-14-72 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, 
halogeny, dzielona tylna kanapa, spoiler, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, - 20.500 zl. Nowa Ruda, teł. 074/872*28-18, 
0604/26-48-45
AUDI 80 B4,1992/93 r., 147 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
czarny, el. szyberdach, centralny zamek, serwo, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, obrotomierz, hak, 
bez wypadku, zadbany, pełna dokumentacja, • 24.500 zl. Nowa 
Ruda. tel. 0604/46-38-42
AUDI 80 B4 AVANT, 1992/93 r.. 190 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, felgi alum., immobilizer, Mul-T-Lock, cen
tralny zamek, komplet kół zimowych, stan bardzo dobry, - 21.000 
zl. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-82-88, 0600/43-47-21 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 130 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, RO ♦ CD Blaupunkt, alarm, centr. 
zamek, w kraju od ,3 tygodni, • 26.400 zl. Głogówek, tel. 
077/437-20-01
AUDI 80 B4,1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, el. reg. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., 
blokada skrzyni biegów, mało eksploatowany, stan idealny, - 
21.000 zł. Lubin, tel. 076/842-82-85 
AUDI 80 B4,1993 r.. 162 tys. km, 2600 ccm, V6, zielony meta
lic, bez wypadku, dodatkowe koła Borbet 225/45/16, zimowe, 
relingi dachowe, sprzęt audio Blaupunkt + zmieniarka CD na 10 
płyt i wzmacniacz, zadbany, - 27.000 zł. Oława, tel. 
0604/25-19-08
AUDI 80 B4,1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, atramentowy me
talic, 115 PS, książka serwisowa, szyberdach el., alum. felgi, 
ABS, RM, centr. zamek, w kraju od tygodnia, oclony, stan ideal
ny, • 21.400 zl. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 0503/14-48-80 
O  AUDI 80 B4,1993 r., 121 tys. km, 2000 ccm, śnież

nobiały, RM Panasonic, roleta, ABS, wspomaga
nie, drewniane elem. wnętrza, jasna tapicerka, 
alum. felgi Artec (15”, 5-ramienne), stan idealny, 
atrakc. wygląd, kupujący zwolniony z  opłaty skar
bowej, • 21.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-24-74, 
0607/38-00-09 01034141

AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, kolor grafitowy metalic, wspo
maganie, ABS, poduszka pow., szyberdach, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, - 18.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/99-62-90 
AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, wszystkie 
el. dodatki, książka serwisowa, ABS, alum. felgi, obniżony, 
atrakc. wygląd, szyberdach, alarm ♦ pilot, stan b. dobry, • 21.900 
zl lub zamienię na Forda Sierrę, VW Golfa II. Kondratowice, tel. 
071/392-61-94 po godz. 20
AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm, czerwony, klimatyzacja, po

duszka pow., szyberdach, ABS, centralny zamek, alarm, alumi
niowe felgi, • 22.000 zl. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 
0605/69-32-49 >
AUDI 80 B4, 1993 r., 146 tys. km, 2000 ccm, butelkowy, RO, 

a stan b. dobry, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podgrzewane fotele, welurowa tapicerka, • 17.200 
zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, centr. 
zamek, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, • 19.500 zl. Ra
wicz, tel. 0604/58:61-65
AUDI 80 B4,1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, halogeny w zderzaku, 
dzielona kanapa, w kraju od tygodnia, - 24.300 zł. Sobótka, tel. 
071/390-35-96
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granato
wy, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, halogeny, szy
berdach, jasna tapicerka, radioodtwarzacz Gamma, bez wypad
ku, sprowadzony z Niemiec, - 23.500 zl. Syców, tel. 
0503/01-56-88
AUDI 80 B4,1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
centr. zamek, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, RM, - 
18.500 zl. Wrocław, tel. 0609/48-60-05 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, wspomaganie, ABS, webasto, 4 zagłówki, zderzaki i lu-. - 
sterka w kol. nadwozia, od tygodnia w kraju, po przeglądzie, 
tłumaczenia, sprowadzony w całości na kołach, -19.700 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
AUDI 80 B4,1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, poduszka pow. kierowcy, podg. fote
le, komputer, Auto-Check, alarm * centr. zamek* pilot, blokada 
skrzyni biegów, wykończenie w drewnie, RO Gamma, haloge
ny, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0608/59-65-94 
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 130 tys. km, 1900 cćm, turbo D,. atra
mentowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, relingi, alum. felgi, RM, sprow. w 
całości w 2001 r. - 28.800 zl lub zamienię. Głuszyca, tel. 
074/845-93-37, 0600/74-59-62
AUDI 80 B4 KOMBI, 1994 r., 127 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, relingi dachowe, immobilizer, el. reg. lusterka, -#
29.000 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 076/818-95-40
AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, klimatyzacja, ABŚ, 
poduszka pow., RO, do sprowadzenia, • 22.200 zl. Legnica, tel. 
0600/19-29-37, 0608/23-76-74
AUDI 80 B4,1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perłowo- 
zielony, I właściciel w Polsce, udokum. pochodzenie, ABS, po
duszka, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, alum. felgi,
- 24.000 zł. Sulików, tel. 075/778-74-89 
AUDI 80 B4,1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafitowy 
metalic, 90 KM, I właściciel w kraju, ABS, poduszka powietrzna, 
el. otwierany szyberdach, alum. felgi, radio, alarm, centr. za
mek, hak, książka serwisowa, kompletna dokumentacja, - 32.500 
zl. Wrocław, tel. 0601/72-79-53 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. 
reg. lusterka, RM, el. reg. reflektory, serwisowany, alarm + pilot, 
szyberdach, ABS, kpi. dokumentacja, pod. powietrzna, w kraju 
od 4 miesięcy, - 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, bez wypadku, w kraju od 2 miesięcy, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. szyberdach, ABS, poduszka powietrzna, 
pełna dokumentacja, stan idealny, radio, - 22.900 zi. Kłodzko, 
teł. 074/865-80-08 po godz. 19, 0603/50-41-74 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
wozielony metalic, klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi gwiaz
dy, serwo, centralny zamek, alarm, immobilizer, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, - 22.700 zi lub zamienię na tańszy. 
Oława, tel. 071/313-86-58, 0604/70-38-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r.. 121 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 115 KM, sprowadzony w całości, w kraju od 2 tygodni, 
klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alum. 
felgi 16*. RO * RDS, szyby atermiczne, kpi. dokumentacja, - 
23.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
AUDI 80 B4AVANT, 1994/95 r„ 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny metalic, pełne wyp. elektryczne, klimatyzacja, pod. powietrz
na, alum. felgi, soczewkowe reflektory, roleta, białe zegary, za
dbany, w kraju od 3 mies, - 38.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-25-41, 0605/76-65-99
O  AUDI 80 B4 ,1995 r., 2000 ccm, czerwony, wspo

maganie, centr. zamek, poduszka pow., ABS, szy
berdach, alum. felgi, • 24.900 zł lub zam ienię.^ 
Żary, ul. Okrze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026791

AUDI 80 B4,1995 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, ABS, szyberdach el., wspomaganie, stan b. dobry, -
29.000 zł. Trzebcz, gm. Polkowice, tel. 076/847-95-29
AUDI 90,1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, zloty metalic, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, 136 KM, obrotomierz, wspomaganie kier., alu
miniowe felgi, stan b. dobry, - 6.400 zi lub zamienię. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-76, 0602/85-29-65 
AUDI 90 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm. benzyna centr. zamek, 
el. otw. szyby, ABS,'wspomaganie, na białych tablicach • 2.500 
DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0609/62-99-28 
AUDI 90,1988 r., 250 tys. km, 2300 ccm, wtrysk ♦ gaz, zielony 
metalic, spoilery, szyberdach, radioodtwarzacz, alarm, wspo
maganie kier., nowe amortyzatory, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, hak, przegląd do 05.2002 r., atrakcyjny wygląd, obniżo
ny, - 9.500 zl. Mietków, tel. 071/390-77-50. 0608/20-10-34 
AUDI 90 OUATTRO. 1988 r.. 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skórzana tapicerka, ABS, klimatronic, pełne 
wyposażenie elektryczne, RO, alum. felgi, centr. zamek, alarm,
-14.500 zł. Psary, tel. 0501/22-08-69 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00533 www.ayto- 
gielda.com.pl)
AUDI 90,1988 r., 2000 ccm, granatowy, aluminiowe felgi, spo
iler, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy wydech, alarm, 
radioodtwarzacz * pilot, centralny zamek, • 11.500 zł lub za
mienię na Forda Transita, diesla. Wrocław, tel. 0607/76-88-06, 
0607/42-45-67
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 157 tys. km, 2300 ćcm, czarny 
metalik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, ABS, 
klimatyzacja, drewno, szyberdach, alum. felgi 16 cali, • 17.000 
zl. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/62-29-64 
AUDI 90 OUATTRO, 1990/94 r, 180 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
czarny metalic, 137 KM, składak, 4x4, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, wspomaganie kier., podg. fotele, kpi. kół zimowych, RO 
CD Blaupunkt * wzmacniacz Alpine, sportowe zawieszenie, -
16.000 zl. Głogów, tel. 0602/32-88-42, 076/833-88-10 po ' 
godz. 20 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie 
pod numerem - A00543 www.autogielda.com.pl)
AUDI A3, 1996 r., 89 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
klimatronic, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, ABS, peł- 
ne wyposażenie oprócz skóry, - 38.000 zl. Wołów, tel. 
071/389-18-87, 0604/31-75-78
AUDI A3,1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, V5, 20V, perłowoczar- 
ny, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, skó
ra, ksenony, klimatronic, po tuningu, zawieszenie H&R, ospo- 
ilerowany Riger, alum. felgi 9x16 (szeroki rant), w kraju od' 
11.2001 r., atrakcyjny wygląd, - 51.500 zł. Trzebnica, teł. 
0607/30-62-32
AUDI A3.1998 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowobialy, 
pełne wyposażenie, - 44.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
AUDI A3 ,1999 r.. 24 tys. km. 1600 ccm. benzyna, granatowy 
metalic, sprow. w całości, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, I właściciel, ABS, alum. felgi, 
bez wypadku - 38.000 zł. Głogów, tel. 0609/37-17-05 
AUDI A3,2000 r, 23 tys. km, 1900 ccm, TDi. czarny, 5-drzwio- 
wy, pełne wyposażenie, - 64.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/643-88-80
AUDI A4,1994/95 r., 84 tys. km, 1800 ccm. V5, zielony metalic,
2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO ♦ 8 
głośników, nowe opony, zadbany, w kraju 4 lata, szyberdach, 
alarm, stan b. dobry, - 34.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/20-05-51
AUDI A4,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie i elektryka, zadbany, - 39.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Chojnów, tel. 076/817-72-45 lub 0607/37-55-43Wrocław, ul. Strzegomska 201, tel. 354-59-53(72), fax. 354-58-45
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K R E D Y T Y
autokredyt

m m m mk  r a  cflaur *  
J „ 1 J

k w o t a  k r e d y

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

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

- przy 30% wpiaty nie wymagamy 
zaświadczeń o zarobkach

RENAULT
t h a l i a  5 6 3  z ł / m - c
d i o  5 5 6  z ł / m - c
m e g a n e  6 9 5  z ł / m - c

Dzwoń! tel. 0601-566-537

hipoteczny

k w o t a  k r e d y t u

np.t 00.000 zł
m i e s i ę c z n a  r a t a

od 696,00 zł
•  na zakup mieszkania lub budowę domu
•  oprocentowanie od 7,45%
•  możliwość kredytowania 

bez wpłaty własnej
•  okres kredytowania nawet do 30 Lat
•  możliwość spłaty kredytu hipotecznego 

zaciągniętego w innym banku

EXTRA kredyt gotówkowy
do 5 .0 0 0 zł bez poręczycieli 

min. formalności
CENTRALA WROCŁAW ul.Ruska 47/48, tel. (071) 781-70-63, 781-70-65; tel./fax (071) 781-70-61
ODDZIAŁ GŁOGÓW, ul. Rynek 17 (Stare Miasto), tel./fax (D76) 834-05-52, tel.kom. 0605 242129
ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 15 lok. 1, tel. (077) 44-12-121,44-12-122, tel/fax (077) 44-12-123
FIUA NYSA, ul. Grzybowa 7, tel./fax (077) 433-91-94
FILIA OŁAWA, ul. Chrobrego 17/17 III p., tel./fax (071) 303-79-69
FIUA BRZEG, ul. Mleczna 4A, tel./fax (077) 444-30-33 __
FILIA JELENIA GÓRA, ul. Solna 5, tel./fax (075) 767-60-48 Wwww.dgf.pl

AUDI A4 ,1995 r., 154 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, sprowa
dzony w styczniu 2001 r., bez wypadku, klimatyzacja, ABS, -
38.000 zł. Czamowice, teł. 0603/17-87-40

i^TAUDI A4,1995 r., 1800 ccm, turbo, ceglasty metalic, 150 KM, 
pełen tuning optyczny Zender Concept, skóra, klimatronic, ABS, 
centralny zamek z pilotem, SRS, RO, atrakcyjny wygląd, • 55.000 
zł. Nysa. tel. 077/435-22-97, 0604/32-78-64 
AUDI A4,1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perłowoczar- 
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, hak, 
reg. kierownica, I właściciel, w kraju od 6 miesięcy, stan b. do
bry, - 32.000 zl. Góra, tel. 065/543-82-57 
AUDI A4, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 34.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/643-88-80
AUDI A4,1995 r., 100 tyś. km, 1900 ccm, TDI, czerwony, klima
tronic, 2 poduszki pow, - 33.000 zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08 
AUDI A4,1995 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 20V, czarny, klimatyza
cja, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi 16*, 3 zabezpiecze
nia, radio ♦ pilot, ABS, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, 
stan idealny, książka serwisowa, - 39.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-81-03
AUDI A4, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 125 KM, czerwony, 
stan b. dobry, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja, • 35.000 
zl. Trzebnica, tel. 071/312-15-09 
AUDI A4,1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, grana
towy metalic, pełne wyposażenie, po tuningu firmy Rieger, •
36.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-14
AUDI A4,1995 r., 55 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony, klimatro- 
nik, ABS, el. otw. szyby, komputer pokładowy, alum. felgi, kpi. 
dokumentacja, - 37.000 zl. Wrocław, tel. 0601/72-71-41 
AUDI A4,1995/96 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi 16', radioodtwa
rzacz, książka serwisowa, nie używany w kraju, - 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/24-13-73
AUDI A4 KOMBI, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, ABS, poduszki 
pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta, relin
gi dach., nowe opony, stan b. dobry - 43.000 zl. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-31, 0603/93-22-63 
AUDI A4,1996 r., 1900 ccm, ciemnozielony metalic, klimatyza
cja, immobilizer, el. otw. szyby, ABS, wspom. kierownicy, centr. 
zamek, pod. powietrzna, • 42.000 zł. Oława, tel. 0602/15-84-54 
AUDI A4 TDI, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobilizer, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, ABS, - 40.500 zł. Żmigród, tel. 

P 071/385-33-69, 0604/37-67-03
AUDI Ą4,1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm ABS, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, podgrzewane siedzenia, radio, alum. felgi, szyberdach, 
- 42.000 zl. Góra, tel. 065/544-73-48 
AUDI A4 KOMBI, 1996 r, 130 tys. km, 1900 ccm, TDi pełne 
wyposażenie, - 48.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 18Ó0 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatronik, komputer, szyberdach i inne, oprócz 
skóry, • 42.000 zł. Wrocław, tel. 348-51-11 
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobilizer, el. otw. 
szyby, alarm, ABS, centr. zamek, - 40.500 zl. Żmigród, tel. 
071/385-33-69, 0604/37-67-03
O  AUDI A 4 ,1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 

perłowogranatowy metalic, autom, klimatyzacja, 
klimatronic, ABS, ASB, el. reg. reflektory, szyby i 
lusterka, wspomaganie i regulacja kierownicy, 
reflektory soczewkowe, dodatki drewniane, centr. 
zamek, alarm, immobilizer w kluczyku, alum. fel
gi, RO Audi (kodowany), 4 poduszki pow , szyby 
antysolar, blokady (drzwi, skrzyni biegów) i inne. 
Sprzedam lub zamienię, np. na ciężarowy, nacze
pę, tańszy osobowy, tel. 0605/30*78*40, 
0605/58-66-60 woj. lubuskie 87026141 

AUDI A4,1997 r., 90 tys. km, 1800 ccm, bordowy, pełne wypo
sażenie, do sprowadzenia. - 27.000 zł. Głogów, tel. 
0609/17-92-00
AUDI A4,1997 r., 102tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny, 110 
KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, wykoń
czenia w drewnie, stan b. dobry - 46.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-18, 0603/42-76-13
AUDI A4,1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 101 
KM, ABS, serwo, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klima- 

igktyzacja, podgrzewane siedzenia, radio, I właściciel w kraju, stan 
^ndealny, - 41.000 zł. Świdnica, tel. 0600/37-28-12

AUDI A4,1997 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 125 KM, klimatro
nic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, RO, alum. felgi 16", stan b. dobry, • 45.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-28-68, 0600/10-57-00 
AUDI A4,1997 r., 56 tys. knvl800 ccm, turbo, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, alum. felgi, kli
matronic, >ABS, kpi. dokumentacja, - 52.000 zi. Wiązów, tel. 
0605/05-95-26

AUDI A4, 1997/99 r.,. 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, udokum przebieg, ABS, el. reg. lusterka i szyby, 4 pod. 
powietrzne, wspomaganie, el. szyberdach, RO, książka serwi
sowa, - 41.000 zł lub zamienię na mniejszy. Nysa, tel. 
077/433-20-46, 0602/42-75-89
AUDI A4AVANT, 1997/98 r., 1900 ccm, TDi, zielony, el. dodatki, 
nawigacja satelitarna, skóra, klimatyzacja, tempomat, po tunin
gu, do sprowadzenia, cena 18.000 DEM ♦ cło. Wschowa, tel. 
065/540-33-67, 0502/16-15-47
AUDI A4,1998 r., 55 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, stan 
idealny, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, oryginalne radio, serwi
sowany, I właściciel, - 49.000 zl. Brzezia Łąka, tel. 071/315-38-86 
AUDI A4.1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony, pełne 
wyposażenie, - 53.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 - 
AUDI A4,1998 r., 114 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, szary 
metalic, pełna elektryka, immobilizer; ABS, 2 poduszki powietrz
ne, centralny zamek, alum. felgi, szyberdach, serwisowany, I 
właściciel, - 50.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-90-60, 
0607/52-77-24
AUDI A4,1998 r., 81 tys. krn̂  1800 ccm, benzyna, biały, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, szyber
dach, alum. felgi, zadbany, - 48.000 zł lub zamienię na tańszy, 
(możliwe raty). Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
AUDI A4, 1999 r., 23 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
model 2000, automatic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi 17”, RO, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, czujnik cofania, roleta, zadbany, - 65.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-93-62,076/721-76-07 lub, 0601/84-81-14
O  AUDI A4, 2001 r., 3 tys. km, 1900 ccm, TDi, 130 

PS, srebrny metalic, RO, 6-biegowy, katalizator, 
ABS, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. za
mek * pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, komputer pokł., alarm, klimatyzacja, po
duszka pow., kpi. dokumentacja, nowy model - 
39.800 DEM + cło, organizuję wyjazdy po samo
chody, głównie z silnikiem diesla. Nowa Sól, tel. 
068/376-81-37,0608/27-72-93 84018711

AUDI A6,1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, eł. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, reg. kierów., RM, alum. felgi 16”, 
alarm ♦ pilot - 33.500 zł, mogą być raty.-Lubin, teł. 
076/749-46-86, 0601/58-66-03
AUDI A6 AVANT, 1994 r., 198 tys.'km, 2800 ccm, V6, pertowo- 
czarny, I rejestracja w 1995 r., pełne wyposażenie oprócz skó
ry, • 34.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81-01, 0607/64-13-16 
AUDI A6,1995 r., 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, pełne

wyposażenie oprócz skóry, atrakc. wygląd, stan Idealny, - 42.000 
zł li^zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/755-15-81 
AUDI A6,1995 r. el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, alarm, - 37.000 zl lub zamienię na ciężarowy z homologa
cją. Miękinia, tel. 071/ 1̂7-80-76 do godz. 16, 071/795-17-07 
po godz. 18 -
AUDI A6,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automatic, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, radio, l właściciel, wykończe
nia w drewnie, dużo dodatków, atrakcyjny wygląd, • 43.000 zl. 
Oleśnica, tel. 0605/68-81 -77
AUDI A6,1995 r„ grafitowy, pełne wyposażenie, stan dobry, -
49.000 zł. Wrocław, tel. 0604/87-22-91
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 140 
KM, granatowy, Óuattro, 2 poduszki powietrzne, ABS, ksenony, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 6-bie
gowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + pilot, ks. serwi
sowa, 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 A6, 1995/96 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 20V automatic, 
klimatyzacja, aluminiowe felgi, el. otwierani szyby, 2 poduszki 
pow., RM, 2 zabezpieczenia, stan idealny, - 43.000 zl. Oleśni
ca, tel. 071/399-32-44, 0601/71-84-70 
AUDI A6,1995/96 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, srebrny meta
lic, 176 KM, 2 x immobilizer, alarm, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, centralny zamek, soczewkowe reflektory, ater
miczne szyby ciemne, - 42.500 zł. Sobótka, tel. 0602/79-54-84 
AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm. V6, śliwkowy meta
lic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, pełne wyposażenie, -
43.000 zł. Wrocław, tel. 0503/37-57-25
AUDI A6,1996 r., 135 tys. km, 1800 ccm, V5, granatowy, serwi
sowany, w kraju od 5 miesięcy, stan idealny, klimatyzacja, wy
posażenie el, - 53.000 zl. Wrocław, tel. 0603/28-20-32 *
AUDI A6,1996 r., 126 tys. km, 1800 ccm, V5, biały, model przej
ściowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, radio, 
alarm, immobilizer, kpi. dokumentacja, rejestracja do 08.2001 
r, - 39.500 zl. Wrocław, tel. 071/354-27-16, 0503/76-01-52 
AUDI A6, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny metalic, 
klimatyzacja, szyberdach, podłokietniki, aluminiowe felgi 16”, 
regulowana kierownica, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, • 48.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A6,1996 r., 2600 ccm, benzyna, zielony metalic, automa
tic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatronic, kpi. dokumenta
cja, - 32.500 zt. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A6 OUATTRO, 1996 r., 60 tys. km, 2800 ccm, wtrysk ABS, 
klimatyzacja, skórzane dodatki, wykończenia mahoniowe, alum. 
felgi, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-13-02 - 
AUDI A6,1996/97 r., 217 tys. km, 1900 ccm, TDi.,kolor - kość 
słoniowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właściciel, książ
ka serwisowa, stan idealny - 14.000 DEM + cło. Jelenia Góra, 
tel. 075/781-36-87
AUDI A6,1997 r., 135 tys. km, biały, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, - 67.000 zl. Opole, teł. 077/474-38-92 
AUDI A6,1998 r., 108 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi, I właściciel, po małym tuningu, atrakcyjny wygląd, •
66.000 zl. Wolsztyn, tel. 068/384-84-24
AUDI A6, 1998 rn 37 tys. km, 2400 ccm, benzyna, fioletowy 
metalic*'limuzyna, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, książka serwisowa, i właściciel, • 87.000 zł. 
Kępno, tel. 062/781-03-15, 0601/57-82-74 
AUDI A6 ,1998 r., srebrny metalic, klimatyzacja, wyposażenie 
el., Stan b. dobry, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 0601/64-07-44 
O  AUDI A6 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi, 110 PS, 

granatowy metalic, RO, 5-biegowy, katalizator, 
ABS, wspom. i reg. kierownicy, centr. zamek + 
pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
komputer pokł., alarm, klimatyzacja, poduszka 
pow., kpi. dokumentacja • 28.000 DEM + cło, or
ganizuję wyjazdy po samochody, głównie z siln i
kiem diesla. Nowa Sól, tel. 068/376-81-37, 
0608/27-72-93 84018701

AUDI A6,1999 r., 2500 ccm, TDi, brązowy metalic, pełne wypo
sażenie, I właściciel, kupiony w salonie, -110.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-23-84, 844-36-64
AUDI A6,2000 r., 5 tys. km, 2800 ccm, V6 pełne wyposażenie, 
automatic, - 90.000 zł. Dzierżoniów, tef. 074/832-30-29 
AUDI A8,1996 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, we
lurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-15-80
AUDI COUPE, 1982 r. 95 tys. km, 2000 ccm, czerwony, po tu
ningu w Niemczech, rozmiar opon 345/35/15, bez wypadku, stan 
b. dobry, jedyny egzemplarz w Polsce, - 11.900 zł. Nowa Sól, 
tel. 0606/95-32-26
AUDI COUPE, 1982 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, szerokie zderzaki w kolorze nad
wozia, szyberdach, inst gazowa, sportowe zawieszenie, alum. 
felgi, kubełkowe fotele, sportowa kierownica, - 7.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-20-92
AUDI COUPE, 1985 r, 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, 
alum. felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki,

model przejściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
0605/44-20-69
AUDI COUPE OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm, V8 pełne wyposa
żenie, alum. felgi, inst. gazowa, - 22.000 zl lub zamienię na 
mniejszy osobowy albo busa. Środa Śląska, tel. 071/317-45-96, 
0603/56-95-29
AUDI COUPE. 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm. V6 24V, żółty, 
ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby i szyberdach, el. 
reguł. lusterka, kubełkowe fotele, spoilery, duża lotka, alumi
niowe felgi, obniżony, sportowa kierownica i pedały, alarm, stan 
b. dobry, - 16.500 zl. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
AUDI COUPE OUATTRO, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, 136 KM, niebieski metalic, skórzana tapicerka, alum. fel
gi, napęd 4x4t el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, re
flektory soczewkowe, • 20.500 zł. Wschowa, teł.0605/91-88-41 
AUDI COUPE, 1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, obniżony, 
ospoilerowany, alum. felgi (gwiazdy), inst. gazowa, nowe amor
tyzatory i zawieszenie, - 17.900 zł lub zamienię na mniejszy. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
AUDI S2, 1990 r., 2226 ccm, turbo wersja rajdowa, + części 
zapasowe, kola, silnik, - 65.000 zł. Opole, tel. 077/437-17-98, 
077/437-19-47, 0603/19-50-90
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 170 tys. km, 4200 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie, automatic, skóra, klimatyzacja, aluminio
we felgi, komplet kół zimowych, szyberdach, silnik wymieniony 
w październiku w 2000 r. (z Audi A8), - 29.500 zl lub zamienię 
na Mercedesa Vito łub BMW 525. Oleśnica, tel. 071/398-96-48, 
0607/74-04-52

AUSTIN
AUSTIN MINI MKIISPECIAL, 19>6 ri;H00 ccm, benzyna, czar
ny, zarejestrowany, ubezpieczony, sportowa kierownica, alum. 
felgi, zadbany, stan b. dobry, • 6.500 zl. Wrocław, tel. 
0600/55-08-61,

BMW
BMW 315,1984 r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-92-83 
BMW 316,1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, Czerwony, 
ważny przegląd, atrakcyjny wygląd, alum. felgi BBS, otwierany 
dach, - 2.150 zł. Wrocław, teł. 348-44-73, 0604/66-82-03 
BMW 316, 1980 r., 1800 ccm, wtrysk, niebieski, ważny prze

gląd, - 2.800 zl. Brzezinka Średzka, gm. Miękinia, woj. wrocław
skie, tel. 0607/33-71-92
BMW 316,1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, alum. felgi, nowe 
amortyzatory, sprzęgło, opony i ukł. wydechowy, szyberdach, 
lotnicze fotele, garażowany, po remoncie blacharki, zadbany, 
stan b. dobry, - 4.200 zł. Dzierżoniów, teł. 0603/87-99-43 
BMW 316 E-21,1980 r., 2000 ccm, V4, pertowofioletowy meta
lic, po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, ospoilero- 
wany, nowy przegląd, do wykończenia, • 3.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 316,1982/92 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy metalic, .re
kin*, szyberdach, alum. felgi, alarm, - 3.500 zl. Wąsosz, tel. 
065/543-78-57
BMW 316,1983 r., niebieski metalic, stan idealny, na białych 
tablicach -1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0601/75-31-99

BMW 316,1987 r., 192 tys. km, ciemnozielony metalic, składak 
z 1996 r, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centralny zamek, 
RM, el. reguł, lusterka, spoiler na klapie, aluminiowe felgi, kom
plet opon zimowych, blokada skrzyni biegów, zadbany, serwi
sowany, garażowany, stan b, dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/390-68-56, 0602/69-39-44
BMW 316 i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwony, 2-drzwio- 
wy, na białych tablicach • 700 DEM. Zielona Góra, tel. 
0503/74-29-45
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, granatowy metalic, silnik M-40, 
I właściciel w kraju, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, ABS, - 
13.000 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-71-34 
BMW 316 i, 1989 r., 1600 ccm, M-40, czerwony, 2-drzwiowy, 
ospoilerowany, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 349-48-10 
BMW 316, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
4-drzwiowy, 5 biegowy, szyberdach, eł.lusterka, radio, stan bar
dzo dobry, dużo nowych części, zachodnie tablice, - 2.625 zł. 
Zielona Góra, tel. 0600/60-22-16 
BMW 316 i, 1989/90 r., 456 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, oznakowany, •
12.500 zł. Łękanów, tel. 065/543-53-87
BMW 316,1990 r., srebrny, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, Stan 
b. dóbry - 1.900 DEM. Zgorzelec, tel. 0605/91-92-79 
BMW 316 i, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, M-40, biały, 4-drzwio- 
wy, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, alum. felgi 15', welu
rowa tapicerka, zielone szyby, halogeny, atrakc. wygląd, -12.400 
zl. Zgorzelec, tel. 0607/45-43-02 
BMW 316 E-36,1991 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek, wspo
maganie, opony zimowe, stan dobry, - 19.000 zł. Olszyna, tel. 
075/721-26-91, 0606/12-53-50
BMW 3161 E-36,1991/92 r.,' 180 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, I 
właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, -
21.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61
BMW 316 i E-36,1992 r., 104 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, ABS, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., 
5̂-biegowy, stan b. dobry, w kraju od 4 dni, -.17.000 zl. Kępno, 
tel. 062/581-04-18, 0606/3.4-66-37 
BMW 316 E-36,1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
w kraju od mies., kupiony w Niemczech, ABS, poduszka pow., 
szyberdach, el. reg. lusterka i reflektory, skóra w kolorze nad
wozia, alarm, 2 kpi. kół, stan idealny, • 23.000 zł. Środa Śląska, 
tei. 0608/01-13-04
BMW 316 E-30 KOMBI, 1992 r, 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., katalizator, 
światła przeciwmgielne, szyberdach, el. reguł, lusterka, ABS, 
pełna dokumentacja, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-89-91, 
0601/58-61-85

BMW 316 E-36,1992/93 r., 108 tys. km, 1600 ccm, perłowozie- 
lony metalic, ABS, ATE, poduszka pow., .el. reg. lusterka, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, sportowy ukL wyde
chowy, w kraju od roku, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 28.200 
zł. Wrocław, tel. 316-51-96 wieczorem 
BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, szyberdach, Mul-T-Lock, cen
tralny zamek, pilot, alarm, • 25.000 zł. Głogów, tel. 076/834-65-48 
BMW 316,1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, poduszka pow., stan b. 
dobry, - 25.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-13 
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., eł. szyberdach, klimatyzacja, 
• 25.000 zl lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17

BMW 316,1993 r., 155 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy, se
dan, bez wypadku, stan b. dobry - 7000 DEM t cło. Lubań, tel. 
075/646-38-10, 0604/81-51-93
BMW 316,1993 r., 140 tys. km, błękitny metalic, ABS, centralny 
zamek, poduszka powietrzna, - 24.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-23-80, 0502/38-15-03
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, ASC, pod. 
powietrzna, podgrzewane fotele, lusterka i dysze spryskiwaczy, 
tempomat, klimatyzacja, wspomaganie, alarm + centr. zamek, 
skórzana kierownica, zadbany, komputer, kpi. dokumentacja, 
stan t . dobry, - 29.000 zł. Lubin, tel. 076/844-68-79, 
0608/44-45-86
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 91 tys. km, M-43, czerwony, po
duszka pow., ABS, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, szyberdach, aluminiowe felgi 
Borbet 16*, sportowy tłumik, • 23.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-50-15, 0604/36-60*35
BMW 316 CD, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,

ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., stan b. dobry, • 26.500 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-38-61, 0603/78-77-20
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, klimatyzacja, alum. felgi, welurowa tapicerka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, nowe opony, serwiso
wany, w kraju 6 miesięcy, zadbany, - 31.000 zl. Przemków, tel. 
076/831-96-05, 0503/03*15-98
BMW 316,1995 r., 80 tys. km, perłowobordowy, pełne wyposa
żenie oprócz skórzanej tapicerki, • 34.500 zl. Zielona Góra, tel. 
068/323-20-22, 0502/11-29-09
BMW 316 E-36,1996 r., 1600 ccm, czarny metalic, stan b. do
bry, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, regulowane sie
dzenia, I właściciel, ABS, ASD, - 36.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/53-75-30
BMW 316 COMPACT, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, RO, - 29.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-22-31 
BMW 316,1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, kli
matyzacja, ABS, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie elek
tryczne, Immobilizer, alarm, centr. zamek + pilot, RM Blaupunkt 
+ 6 głośników, podlokietnik, kubełkowe fotele, skórzana kierow
nica, wspomaganie, komputer, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, - 35.900 zl lub zamienię na Opla, Seata, Forda Escor- 
ta, VW Golfa III. Kobylin, gm. Krotoszyn, tel. 0604/88-23-28 
BMW 316 i E-36, 1996 r., 72 tys. km,, 1600 ccm, zielony. 102 
KM, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
el.Tegul. lusterka, podlokietnik, wspomaganie kier., radioodtwa
rzacz, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-39-98, 0608/19-21-92 
BMW 316 COMPACT, 1996/97 r., 102 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, podgrz. siedzenia, oryginalny RM BMW, wer
sja Exclusive Edition, w kraju od 2 lat, garażowany, stan b. do
bry, - 32.900 zł. Wrocław, tel. 0602/39-37-41 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 19 tys. km. 1600 cćm, niebieski 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, skóra, komputer, 
podgrzewane fotele, bez wypadku, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, • 39.000 zł. Kalisz, tel. 0606/92-20-21, 
0601/73-81-11
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Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Inspektorat w Jeleniej Góree 

ul. Sobieskiego 27 
tel. 075/764-62-31 do 33 

fax 075/764-66-47
zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu samochodów przejętych 
w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej.
Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2001 r. (sobota) o godz. 12“  w siedzibie Inspektoratu 
PZU SA w Jeleniej Górze.

Do przetargu wystawiamy nw. pojazdy:
lp-
1.

m arka ........................................................................
M e rc e d e s  B e n z  1838  L S , c ią gn ik  s iod łow y ... .... u szkod zony...,... 1995 ..

.. cena wyw. 
... 30.000 ,-

2. C itroen  X sa ra  P ic a s s o  1,8 i, o so bo w y  ..;........ .... u szkod zony.... ..2001  .. ... 35.000 ,-
3 V W  T-4  1,9 T D , o s o b o w y ...................... ... 2000  .. ... 35  000  -
4 . M a zd a  S R  2, c ię żarow y , d ie se l 2 , 2 .................. .... u szkod zony....1 1 9 9 5  .. ..... 9.000,-
b. R en au lt  Trafie, d ie se l, o s o b o w y ........................ .... u szkod zony....... 1994 .. ..... 6 .000,-
6. H onda  P re lu d e  2 ,3  o s o b o w y ............................ .... u szkod zony....... 1995 .. ... 14.000,-
i P e u g e o t 406  S R  kom b i TD , o s o b o w y ............ .... u s z k o d zo n y ....... 1998  .. ... 10.000,-
H F ia t S ie n a  1 ,6  H L  o s o b o w y ................................ ... 1997 8 000  -
9. O p e l O m eg a  C a ra v a n , 2 ,2  d ie se l o sobow y  ... .. ..u szkod zon y ....... 1993 .. ..... 7.800,-
10. F ia t Pun to , o s o b o w y ........................................... .... p o  w ypadku  ... .. 1995 .. ..... 6 .500 ,-
11 O p e l V e ctra  2 , 0 .................................................... .. 1993 6 700  -
12. D aew oo  La n o s  1,6, o s o b o w y ........................... .... po  w ypadku  ...... 1998 .. ..... 8.000,-
13. D aew oo  N u b ira  2,0, o s o b o w y ...... ..................... .... po  w ypadku  ...... 1999 .. ... 13.400,-
14 D aew oo  N u b ira  2.0 . o s o b o w y ........................... ... 1999 .. .... 7 0 0 0 -
15. D aew oo  N u b ira  1,6, o s o b o w y ............................ ... 1998 .. . 7 000  -
16. O p e l V e ctra  sk ła d ak  o s o b o w y .......................... ... 1996 .. ..... 4.000,-
17. C in au e cen to  900  o s o b o w v ................................ ... 1992 .. ..... 5.000,-
18. D aew o o  T ico  o s o b o w y ....................................... ... 1999 .. .....4 .500,-
19. M itsub ish i G a la n t sk ładak , o s o b o w y ............... .... u s z k o d zo n y ...,... 1996 .. .....3 .800,-
20. N is sa n  100  N X  sk ład ak , o s o b o w y ................... .... u s z k o d zo n y ....... 1996 .......  3.500,-
21. R en au lt  1 9 ,1 ,8 , o s o b o w y .................................. .... u s z k o d zo n y ....... 1991 .. ..... 2.000,-
Wszystkie wystawione samochody są  zarejestrowane lub istnieje możliwość ich rejestracji (poz. 11). 
Samochody można oglądać pod adresem:
1. Poz. 1 ciągnik siodłowy Mercedes - 55-080 Kąty Wrocławskie PUHPLKW  Sp. z  o.o. Serwis ul. 1-go 
Maja 88, tel. 071/316-60-63, 316-60-61
2. Poz. 2-21 siedziba Inspektoratu PZU S A  w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 27.
Wszytkie samochody można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia w godzinach od 10.00 -14.00 w dni 
robocze. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej 
oddzielnie na każdy samochód i złożenie pisemnej oferty w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie w kasie 
Inspektoratu. Oferty i wpłaty wadium można wnosić na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu i w dniu 
przetargu do godz. 11;55. Komisyjne otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się o godz. 12.00 
w sali nr 30. Wadium klienta,którego oferta nie została przyjęta, zostanie zwrócone, a oferentowi wygrywa
jącemu zarachowane na poczet ceny zakupu samochodu. W  przypadku zaoferowania tej samej ceny 
decyduje kolejność złożenia oferty i wpłaty wadium. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Inspekto
ratu. Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zapraszamy.

O  BMW 3161, COMPACT, 2000 r., 1900 ccm, fioleto- O  
wy metalic, ABS, ASD, pełne wyposażenie elek
tryczne, klimatyzacja, stan b. dobry, • 49.000 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027051

BMW 318,1978 r., 2000 ccm, benzyna .rekin", tylne szyby uchy
lane, lotka, szyberdach, brak dowodu, • 2.200 zl. Szczepanko- 
wice, woj. wrocławskie, tel. 0600/45-97-69 
BMW 318,1980 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy,' ospoilero
wany, obniżony, spoiler, szyberdach, inst. gazowa, - 4.000 zł 
lub zamienię na Austin Mini Moris, z dopłatą. Olszyna, tel. 
075/721-24-73
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, ciemnoczer
wony, .rekin”, przegląd do 2002 r., po remoncie, po wymianie 
szczęk, cylinderków i ukł. wydechowego, alum. felgi, dod. świa
tło .stop’ , hak, el. zegarek, konserwacja, zadbany, • 3.200 zł 
lub zamienię na Fiata Ritmo, Uno, Mercedesa 200 D, inny. Kłodz
ko, tel. 074/867-50-36
BMW 318,1982 r, 11 tys. km, 1800 ccm, złoty, wymiana uszczel
ki pod głowicą, stan dobry, nowy układ hamulcowy, lusterka 
elektr, • 5.500 zł lub zamienię na 2-osobowy, diesel. Wrocław, 
tel. 071/353-01-84
BMW 318, 1983 r., 220 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 2-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 1.700 DEM. Zasieki, k. Żar, gm. Brody jarskie, tel. 
0600/67-43-51
BMW 318 i E-36,1984 r., 1800 ccm, żółty, obniżony, alum. felgi, 
szyberdach, ciemne szyby, CD ♦ 6 głośników, el. reg. lusterka, 
sportowy ukl. wydechowy, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/854-08-99, 
0607/19-68-53
BMW 318 i, 1985 r., 174 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, ekonomi
zer, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.600 zł. Rawicz, tel. 
0604/33-30-39
BMW 318 E-30,1985 r., 1800 ccm, wtrysk, demnostalowy me
talic, 2-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
5-biegowy, nowe opony, akumulator i katalizator, stan idealny, 
białe tablice, zarejestrowany, - 2.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0606/92-17-52
BMW 318 i, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, atrakc. wygląd,
2-dizwiowy, szyberdach, z urzędu celnego, stan dobry, • 7.600 
zł lub zamienię na Opla Kadetta, GSi, 88-91, uszkodzony. Le
gnica. tel. 076/854-48-59
BMW 318, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, szyberdach, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, RO, • 7.900 zl. Wołów, tel. 
071/389-48-06
BMW 318 i E-30,1986 r., 159 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, nowy akumulator, obrotomierz, szyberdach, sportowy tłu
mik, z przodu lampy soczewkowe, stan b. dobry, • 8.500 zl. 
Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318 i, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 113 
KM, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. lusterka, stan 
b. dobry, • 8.000 zł. Legnica, tel. 076/862-74-34 
BMW 318 i, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, inst. gazowa,
2-drzwiowy, - 9.900 zl lub zamienię na Fiata Cinquecento. Świd
nica. tel. 074/852-15-13
BMW 318 i E-30, 1987/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, automatic, zadbany, atrakcyjny wygląd, zareje
strowany, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 0609/15-60-18
BMW 318,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, szyberdach, centr. zamek, alarm * pilot, 4-drzwio
wy, • 9.000 zl lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0606/62-90-04 
BMW 318 i, 1988 r., 131 tys. km, 1800 ccm, czarny, nowy ukł. 
wydechowy i amortyzatory, stan techn. dobry, • 8.000 zl. Wro
cław, tel. 0503/87-00-53
BMW 318 i, 1988/89 r, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
szyberdach, stan idealny -1.400 DEM. Żary, tel. 0604/20-02-48 
BMW 318 iS, 1989 r., 1800 ccm, 16V, czerwony,,atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, -15.000 zl. Wałbrzych, tel. 0607/74-19-87 
BMW 318,1990 r., 140 tys. km, srebrny, obniżony, - 14.500 zł 
lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/713-03-82, 0604/28-57-55 
BMW 318 IS E-36 COUPE. 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
demnografitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, immobilizer, RO, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, •
32.500 zi. Przemków, tel. 076/831-92-93 
BMW 318 i, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
el. reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, obniżony, centr. za
mek, garażowany, welur, - 25.000 zl. Przyczynai Górna, gm. 
Wschowa, tel. 065/540-24-42

BMW 318,1992/93 r., 110 tys. km, 1800 ccm, po
pielaty metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, ABS, radio, stan b. dobry, • 
21.100 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
84019001

BMW 318 E-36,1992/93 r., 85 tys. km, demnozielony metalic, 
ABS, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, RO 
Pioneer, - 24.000 zl. Opole. tel. 077/454-77-78, 0502/32-77-97 
BMW 318 i, 1992/93 r., 152 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki po
wietrzne, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, welurowa tapi
cerka, halogeny, spoilery, Mul-T-Lock, centralny zamek, alarm 
+ pilot, - 24.700 zł. Paczków, tel. 077/431-68-41,0606/70-18-59 
BMW 318 E-36,1992/93 r., 128 tys. km, czarny metalic, ABS, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, radio, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, • 22.500 zł lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 
076/878-71-29 po godz, 17, 878-22-57 j
BMW 318 i, 1993 r., 122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, szyberdach, alum. felgi, stan b. dobry, • 27.000 zł. Miet
ków, tel. 071/313-91 -98 do godz. 15, 0602/78-02-08 
BMW 318 I E-36, 1993/94 r., 180 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szyber
dach, immobilizer, czarny welur, RO + 6 głośników, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, możl. raty, - 25.900 zł lub zamie
nię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 0607/40-20-17 
BMW 318 iS CABRIO, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk skórzana tapi
cerka, klimatyzacja, alum. felgi 17*, stan dobry, • 40.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0603/46-58-38
BMW 318 COMPACT, 1995 r., 1800 ccm, 16V atrakcyjny wy
gląd, • 33.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/46-71-79 
BMW 318 i, 1997 r„ 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, E-36, automatic, klimatronik, 4 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
alarm, centr. zamek, immobilizer, I właściciel w kraju, komplet
na dokumentacja, - 42.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
354-23-03
BMW 318, 1997 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna. 146 KM, 
perlowoniebieski, peine wyposażenie, nie eksploatowany w kra
ju, - 35.000 zl. Żabice, woj. legnickie, tel. 0607/25-12-98 
BMW 318 TDS, 1998 r., 49 tys. km, periowoczarny, 2 x SRS, 
ABS, ASC, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, halogeny, serwi
sowany, - 49.000 zl. Oława, tel. 0502/39-34-91 
BMW 318,1998/99 r., 32 tys. km, 1900 ccm, benzyna, czarny, 6 
pod. powietrznych, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., RO, 
zadbany, stan idealny, b. atrakc. wygląd, ASC, komputer, b. 
oszczędny, - 61.000 zł. Wrocław, tel. 0607/81-17-11 
BMW 320,1978 r., 20 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny, silnik 
6-cylindrowy, stan dobry, ospoilerowany, stan blacharki dobry, 
po remonde silnika, - 2.800 zl. Wijewo, tel. 065/549-46-46 
BMW 320 E-21,1980 r., 2000 ccm, benzyna, V4, perlowofiole- 
towy metalic, .rekin", nowy lakier, po tuningu optycznym, ospo
ilerowany, czerwone dodatki w środku, obrotomierz, zadbany, 
po przeglądzie, zarejestrowany, do wykończenia, - 3.000 z ł.., 
tel. 0605/66-11-98
BMW 320, 1980 r., 220 tys. km, 2000 ccm, czerwony, po re
monde blacharki, nowy układ wydechowy, szyberdach, • 3.000 
zi. Jutrosin, tel. 0603/92-21 -07
BMW 320,1981 r., 2300 ccm, granatowy, stan b. dobry, • 2.000
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-24
BMW 320,1982 r., 2000 ccm, V6, zloty metalic, inst. gazowa,
hak, szyberdaćh, - 2.800 zl. Głogów, tel. 076/833-28-73,
0603/92-68-30
BMW 320,1983 r. kubełkowe fotele, - 2.500 zł. Biedrzychowi
ce, gm. Lubań, tel. 0608/52-93-21, 0602/48-36-24 
BMW 320 i, 1985 r., 2000. ccm 2-drzwiowy, szyberdach, na bia
łych tablicach, - 1.750 zl. JaWor, tel. 0607/20-95-06 
BMW 320,1987 r., 2000 ccm, biały, aluminiowe felgi, centralny 
zamek, Immobilizer, szyberdach, komputer, radio Sony, obni
żony, sportowy wydech, 140 KM, el. reguł, lusterka, - 9.300 zł. 
Mietków, tel. 071/316-82-26 prosić Marka /
BMW 320, 1969 r , 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, skóra, komputer, el. 
otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna dokumentacja, 
zadbany, stan b. dobry, • 12.900 zł. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
BMW 320,1989 r., zielony metalic, Inst. gazowa, sportowe za
wieszenie, welurowa tapicerka, 2-drzwiowy, alarm ♦ pilot, ospo
ilerowany, ciemne szyby, • 14.000 z\. Świebodzice, tel. 
074/854-10-51, 0502/67-26-49

BMW 320 E-36,1991 r., 2000 ccm; kolor grafitowy, pełne wypo
sażenie, do małych poprawek, - 17.900 zł. Legnica, tel. 

f i  0603/30-48-23 *
BMW 320 COUPE, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, szyberdach, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek -
24.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 i
BMW 320 i, 1992/93 r., 138 tys.km, czarny, alum. felgi Schnl- 
zer 17", obniżony, białe lampy, RO Pioneer + zmieniacz CD, 
atrakc. wygląd, - 25.800 zł. Głogów, tel. 0607/85-03-75 
BMW 320 E-36,1993 r., 2000 ccm, 24V, żółty, lampy ksenono- 
we, pełen pakiet M-3, alum. felgi Schnitzer, demne szyby, RO 
Pioneer + 15 głośników JBL, 2 wzmacniacze (o wartości 7.000 
zł), - 35.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0601/44-17-64 
BMW 320,1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony, klima
tyzacja, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pod. po
wietrzna, 2 napinacze pasów, radio, komplet głośników, kom
plet książek serwisowych, - 37.000 zł. Siedlec, tel. 068/384-8&-11
O  BMW 320 COUPE, 1994/95 r., wtrysk, bordowy 

metalic, jasna tapicerka, pod. powietrzna, klima
tyzacja, ABS, wspomaganie, alum. felgi, szyber
dach, halogeny, centr. zamek, el. otw. szyby, ku
piony w serwisie BMW w Niemczech, stan b. do
bry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
33.500 zł. Gostyń, te l. 065/572-24-74, 
0607/38-00-09 01034091 

BMW 320 TOURING, 1995/96 r., 136 tys. km kombi, RO, 5-błe- 
gowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek ♦ pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. reguł, 
fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, w kraju od miesiąca, - 41.000 zi. Jawor, tel. 
076/870-01-20 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter- 
nede pod numerem - AG0215 www.autogielda.com.pl)
BMW 320 D, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, skórzana tapicerka, alum. felgi, radio, Abs, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
komputer, klimatyzacja, poduszka pow., atrakcyjny wygląd, -
78.000 zł. Legnica, tel. 0607/74-57-00
BMW 323,1980 r., 2000 ccm, wtrysk, stalowy metalic, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, szyberdach, alumi
niowe felgi, • 3.700 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/350-03-87 
BMW 323 i, 1985 r., 230 tys. km, wtrysk, czerwony, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, sportowe zawieszenie, stan 
dobry, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-14 
BMW 323 i, 1985 r., wtrysk, pomarańczowy, silnik 6-cylindrowy, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, spoiler na klapie, kołpaki, obrotomierz, 
stan dobiy, - 4.990 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-69-78 
BMW 323 TOURING E-36,1998 r., 2500 ccm, srebrny metalic, 
w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany w ASO 
BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 poduszki 
powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektryczne, orygi
nalny hak, nowe felgi aluminiowe i opony, - 59.000 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/339-98-53, 0502/34-24-79 
BMW 324 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, czarny metalic, centr. 
zamek, alarm, szyberdach, RM, do małych poprawek lakierni
czych, stan dobry - 7.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-56-29, 
0603/32-11-02
BMW 324 d, 1989 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, RM Gelhard + głośniki, skórzana tapicerka, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, • 11.900 zł lub zamienię 
na inny, nawet uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
BMW 324 KOMBI, 1989 r., 153 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
srebrny, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, centr. zamek f  pilot, 
zabezp. przed kradzieżą, hak, -16.000 zł lub zamienię na mniej
szy, diesel lub małego busa. Bielawa, tel. 074/833-48-36, 
0601/55-22-52
BMW 324,1990/91 r., 160 tys. km, turbo D, granatowy metalic, 
115 KM, w kraju od roku, I właśddel, stan b. dobry, • 15.000 zł. 
Rokitki, tel. 076/817-87-54, 0604/29-78-69 
BMW 325,1985 r., bordowy, 4-drzwiowy, szyberdach, alum. fel
gi, z urzędu celnego, - 5.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
BMW 325 IX, 1986 r., 2500 ccm, wtrysk'4-drzwiowy, szyber
dach, centralny zamek, el. reguł, lusteika, ABS, aluminiowe fel
gi, kubełkowe fotele, lampy soczewkowe, wspomaganie kier., 
instalacja gazowa, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 11.500 
zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel 0608/48-03-46 
BMW 325 i, 1987 r., 2500 ccm, wtrysk, czerwony, 2-drzwiowy, 
aluminiowe felgi, obniżony, lotka tylna, lampy soczewkowe, ABS, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, inst. 
gazowa, - 11.500 zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0607/28-20-78
BMW 325,1988 r. zawieszenie sportowe, 4-drzwiowy, szyber
dach, ABS, alum. felgi, centr. zamek, • 4.200 zł. Opole, tel. 
0604/84-04-45
BMW 325 E-30, 1988/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, 173 KM, komputer, obniżony, sportowe za
wieszenie i wydech, aluminiowe felgi 15", spoilery, szyberdach, 
alarm, el. reguł, lusterka, • 10.000 zł (możliwość rat przez ko
mis). Wrodaw, tel. 071/789-41-67 
BMW 325 E-30,1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny, 4-drzwiowy, szyberdach, ABS, alum. felgi, stan b. dobry, -
11.000 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-69
BMW 325, 1989 r., czarny, aluminiowe felgi, szyberdach, •
10.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/69-86-88
BMW 325 IX, KOMBI, 1990 r, 100 tys. kmi 2500 ccm, kolor 
antracyt metalic, 4x4, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, kubełkowe fotele, welurowe podgrzewane fotele, skórzana 
kierownica, ABS, wspomaganie, - 15.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/69-24-22
BMW 325 E-36, 1991 r., srebrny, wszystkie el. dodatki, alum. 

S; felgi, - 21.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/81-76-80
BMW 325 TDS, 1993 r., czarny, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, alum. felgi, - 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/17-15-17 
BMW 3251 E-36,1993 r., czarny, klimatyzacja, ABS, ASC, kom
puter, immobilizer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka 
powietrzna, aluminiowe felgi, RM, alarm, • 27.800 zł. Lubin, tel. 
0605/37-07-86
BMW 325,1995 r., 80 tys. km, TDS, czarny metalic, pełne wy
posażenie oprócz skóry, • 38.000 zl. Wrodaw, tel. 0503/56-87-96 
BMW 325 TD, 1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, 2 x alarm, 120 KM, -
28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BMW 328 CABRIO, 1995 r., 112 tys. km, 2800 ccm, czarny, 
pakiet M-3, atrakc. wygląd, stan idealny, - 75.000 zł. Wrocław, 
tel. 0609/05-03-82
BMW 328 i M3,1996 r., 123 tys. km, 2800 ccm, ciemnozielony 
metalic, I właśddel, sprowadzony w całości w 1999 r., pełne 
wyposażenie, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szy
berdach, podgrz. siedzenia, skóra + welur, klimatyzacja, alumi
niowe felgi 17", felgi stalowe BMW 15", stan b.. dobry, • 45.500 
zl. Wrocław, tel. 0604/58-23-98 
BMW 518,1980 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski, 
brak OC i przeglądu, do poprawek mechanicznych, stan bla
charki b. dobry, • 1.100 zi. Prudnik, tel. 077/436-54-43 
BMW 518,1993 r. spoiler, obniżony, el. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek + pilot, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., 
stan b. dobry, • 29.000 zi. Nysa, teł 0604/99-26-50 
BMW 520,1975/85 r., • 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 42, woj. 
jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
BMW 520,1981 r., 2000 ccm* srebrny metalic, nowy akumula
tor, pompowane siedzenia, hak, halogeny, tylna szyba ogrze
wana, ważny przegląd i OC, welurowa tapicerka, szerokie li
stwy, - 1.090 zl. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
BMW 520 i, 1984 r , 2000 ccm, wtrysk, biały, 6-cylindrowy, 125 
KM, 5-biegowy, centralny zamek, pełna dokumentacja, pokrow
ce, kołpaki,, radioodtwarzacz, - 3.900 zł. Wrocław, tel.

. 0601/77-87-40
BMW 520 i, 1987 r., 2000 ccm, demnozielony, .rekin", - 6.000 
zł lub zamienię na inny. Wrodaw, tel. 0606/37-82-02 
BMW 520,1988 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, stan dobry, -14.000 zł lub zamie
nię na tańszy, bus, kombi, terenowy albo van. Głogów, tel. 
076/831-59-90, 0502/36-19-78
BMW 520 i, 1988 r„ kolor morski, inst. gazowa, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, zadbany, • 14.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
095/722-03-19
BMW 520,1988 r., 203 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, ABS,

centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, webasto,
2-stopniowy ‘szyberdach, kpi. dokumentacja, zdjęda do wglą
du, stan dobry, - 15.500 zl. Lubin, tel. 0606/64-42-98 '
BMW 520,1989 r., 2000 ccm, benzyna el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, szyberdach, stan idealny, • 16.000 zl. 
Gostyń, tel. 065/572-37-69
BMW 520 i, 1989 r., złoty metalic, el. otwierane szyby, el. regui. 
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, szyberdach, stan idealny, - 16.000 zl. Leszno, tel. 
0605/22-53-65
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, Mul-T-Lock, alum. 
felgi, - 18.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520,1990 r., 24V, złoty metalic, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby (4), centralny zamek, skórzane siedzenia 
(el. regulowane i podgrzewane), 3 żaluzje, klimatyzacja, alumi
niowe felgi, alarm * pilot, szyberdach, • 18.000 zł. Leszno, tel. 
065/544-73-48
BMW 520,1990 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, ABS, RM, obniżony, alum. felgi, spro
wadzony w calośd, I właściciel, stan idealny, - 22.000 zł. Sy
ców, tel. 0603/94-13-87
BMW 520,1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bordowi 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, wspomaganie, alum. felgi, • 18.900 
zł. Wrocław, tel. 0602/60-19-35
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, 24V, szary metalic, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, - 17.500 zł lub zamienię na tańszy, z 
dopłatą do 5.000 zl. Zgorzelec, tel. 0607/51-46-79 
BMW 520, 1990/91 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 24 V, zielony 
metalic, 150 KM, alum. felgi 17", centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, webasto, obniżony, demne szyby, nie składany, 
udokum. pochodzenie, • 20.500 zł. Lubań, tel. 0607/83-65-34 
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24V, bordowy, przywieziony 
w calośd, udokum. pochodzenie, alarm + pilot, centr. zamek, 
szyberdach, wspomaganie, obniżony, - 16.500 zl. Opole, tel. 
0504/95-22-42
BMW 520 i, 1991 r., 188 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony, 
aluminiowe felgi, ABS, el. otwierane szyby, el. otwierany szy
berdach, zadbany, • 20.000 zł. Grodków, tei! 077/415-43-10, 
0606/72-42-35
BMW 520 i, 1991 r., 156 tys. km, 2000 ccm, zielony, I wlaśd- 
del, wspomaganie, schowek na narty, alarm, szyberdach, centr. 
zamek, bez wypadku, - 20.800 z ł , faktura VAT. Niemstów, tel. 
076/749-71-01
O  BMW 520,1992 r., 24V, srebrny metalic, 5-biego- 

wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, ABS, bez wypadku, spro
wadzony w całości, - 25.600 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027021

O  BMW 520 i, 1992 r., 110 tys. km, 24V, bordowy 
metalic, centr. zamek, ABS, RM, kpi. dokumenta
cja, na białych tablicach, • 12.500 zł. Żary, tel. 
0608/73-80-14 01034261

BMW 520,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 24V, granatowy, za
dbany, garażowany, I właśddel, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, - 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51
O  BMW 520 i, 1993 r., 130 tys. km, czarny metalic, 

el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi BBS (17N, 
225/255/17), komputer pokładowy, spryskiwacze 
na reflektory, ciemne oświetlenie Helia, haloge
ny, ramki drzwi w chromie, poduszka pow., centr. 
zamek, bez wypadku, stan idealny, b. atrakcyjny 
wygląd, w kraju od 2 dni, kupujący zwolniony z 
bpłaty skarbowej. • 28.500 zł, Gostyń, tel. 
065/572-24-74,0607/38-00-09 01034111

BMW 520, 1993/94 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, alum. felgi, obniżony, alarm + pilot, ABS, odony w 
calośd, atrakc. wygląd, • 27.000 zl. Legnica, tel. 0600/91 -64-22 
BMW 520 i, 1995 r., 94 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 24V, granato
wy metalic, ABS, RM, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 5-biegowy, aluminiowe fel
gi, halogeny, podlokietniki, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
33.000 zl lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18, 
0606/34-66-37
BMW 520 E-39,1996 r., 118 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, obniżony, garażowany, 
kola zimowe, stan idealny, - 59.000 zł. Świdnica, tel. 
0602/10-32-65
BMW 520,1998 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna pełne wy-, 
posażenie, - 77.000 zł. Leszno, teł. 065/534-09-04 do godz. 18, 
0503/57-01-53
BMW 520 i, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, I 
właśddel, klimatyzacja, automatic, lampy ksenonowe, • 72.000 
zi. Miękinia, tel. 071/317-00-55
BMW 524 TD.1986 r., 220 tys. km, 2400 cćm, turbo D, czarny 
metalic, garażowany, szyberdach, hak, wspomaganie kier., el. 
reg. reflektory, RO, pokrowce, - 7.950 zl. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36
BMW 524,1987 r., 160 tys. km; 2400 ccm, diesel, srebrny me
talic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, hak 
odczepiany, instal. głośno mówiąca do telefonu, stan b. dobry, 
bez rdzy, na białych tablicach • 2500 DM. Zgorzelec, tei. 
075/771-76-60
BMW 524 TD, 1988 r., 2400 ccm, turbo D, granatowy metalic, 
kpi. dokumentacja, silnik stan bardzo dobry, do polakierowania 
prawy błotnik i maska, -10.800 zł. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 
BMW 524 TD, 1989 r., 240 tys. km, demnoniebieski, ABS, wspo
maganie, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, - 17.500 zl. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/482-31-03, 0502/92-50-94 
BMW 524, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, grafitowy 
metalTc, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, el. 
reguł, lusterka, hak, alarm + pilot, radio + CD, drewniana kie
rownica, ospoilerowany, aluminiowe felgi, ABS, roleta, immobi
lizer, stan b. dobry, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-63-29 
BMW 524 TD, 1990 r., biały, ABS, pełne wyposażenie elektrycz
ne, klimatyzacja, aluminiowe felgi, w kraju od roku, bez wypad
ku, i właściciel, dokumentacja, stan b. dobry, • 20.500 zl. Grod
ków, woj. opolskie, tel. 0604/78-35-93 
BMW 524 TD, 1990 r., 2400 ccm, TD, niebieski metalic, szyber
dach, poduszka pow., dzielone tylne siedzenia, RO, centr. za
mek, stan techniczny b. dobry, - 19.200 zl lub zamienię. Prud
nik, tel. 077/437-51-96
BMW 524,1990/91 r., 190 tys. km, 2400 ccm, TD, zloty metalic, 
ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, welurowa ta
picerka, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, RM Pione
er, aluminiowe felgi 16", - 23.500 zi. Lubań, tel. 0603/12-38-26 
BMW 524 td, 1991 r., 169 tys. km, 2400 ccm, turbo D, wiśniowy, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od 1.5 roku, kpi. 
dokumentacja, alum. felgi, zadbany, szary środek, stan b. do
bry, • 24.000 zl. Lubin, tel. 0600/87-75-96, 076/847-50-75 
BMW 524,1991 r., 203 tys. km, 2400 ccm, diesel el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, - 18.000 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/832-30-29
BMW 524 TD, 1991 r., 200 tys. km, 2400 ccm, TD, perlowonie
bieski metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, komplet kół zimowych, alarmy, serwisowany, stan b. 
dobry • 23.200 zł lub zamienię na tańszy: Audi 100, 80, BMW 
525i, Mercedes. Wrodaw, tel. 0503/04-69-47 
BMW 525,1982 r. alum. felgi, welurowa tapicerka, komputer, 
szerokie zderzaki, • ,4.700 zł. Oława, tel. 071/318-36-39 po 
godz. 18, 071/303-21-71
BMW 525,1984 r., 2500 ccm, benzyna, granatowy, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi, komputer, • 4.000 zl. Szprota
wa, tel. 0605/93-75-75
BMW 525,1987 r., 230 tys. km, 2450 ccm, turbo D, kolor grafi
towy, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, alarm + pilot, RM + 4 głośniki, el. otw. szyby, 
stan b. dobry • 10.500 zl. Lubin, tel. 076/749-09^15, 
0600/81-92-14
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czarny, pęlne wypo
sażenie, • 22.000 zi. Pleszew, tel. 062/742-78-17,0604/50-29-38 
BMW 525 i, 1991/92 r., 150 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, w kraju 2 miesiąca, pełne wyposażenie oprócz klima

tyzacji. RM, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, -19.900 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km*2500 ccm, benzyna, 24̂ *̂  
czarny metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamelc 
ABS. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podlokietniki, komputer, 
alarm, - 23.500 zł. Wrodaw. tel. 0601/75-49-79.
BMW 525 TDS, 1992 r., 243 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czarny 
metalic, pełne wyposażenie el., szyberdach, alarm, tempomat, 
automatic, alum. felgi, bez wypadku, stan b. dobry - 26.800 zl. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50, 0602/70-18-39 
BMW 525 TDS,. 1992 r., biały, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, bez wypadku, zadbany, pełna dokumentacja, nie eks
ploatowany w Polsce, • 26.500 zl. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
BMW 525 KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, demnozielony, ABS, 
tempomat, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, alum. felgi, komputer, serwisowany, nowe opo
ny, kpi. dokumentacja, - 26.900 zl. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
BMW 525 tds, 1992/93 r., 131 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metalic, książka serwisowa, w kraju od 12.2000 r., ABS, tempo
mat, poduszka pow., SRS, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, el. otwierany szyberdach, automatic, 6-biegowy, zadbany,
RM BMW, hak, centralny zamek, serwo, stan b. dobry, • 27.400 
zl. Wrocław, tel. 071/316-50-54, 0610/19-93-28 
BMW 525 tds, 1993 r., 232 tys. km, bordowy, do sprowadzenia 
z Niemiec, stan b. dobry • 9.800 DEM + clo lub na gotowo •
26.000 zl. Góra, tel. 065/543-27-90
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 133 tys. km, 2500 ccm. TDS, kolor 
śliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, automatic, wspomaganie, 
el. Otw. szyby, el. reg. i podgrzewane fotele, el. reg. lusterka, 
radar cofania, szeroki grill, relingi dachowe, podlokietniki, role
ta, sprowadzony w calośd, komputer, - 35.900 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-43-42
BMW 525 TDS, 1993t., 152 tys. km, 2500 ccm, turbo D, perto- 
wobordowy, wszystkie el. dodatki, poduszka pow., ABŚ, w kraju 
od roku, kpi. dokumentacja, I właściciel, zadbany, wykończenia 
w drewnie, automatic, - 37.500 zł. Zbarzewo, tel. 065/537-09-45, 
0609/42-03-32
BMW 525,1995 r., 2500 ccm, Pb, kolor grafitowy metalic, kli
matyzacja, el. otw. szyby, ABS, centr zamek, wspomaganie, 
skóra, RM, alarm, alum. felgi, kpi. kól zimowych, drewniane 
dodatki, komputer pokładowy, 3 podlokietniki, kupiony w salo
nie, kpi. dokumentacja - 38.500 zi. Nowa Sól, tel. 068/387-66-61, 
0604/84-67-26
BMW 525 TDS, 1995 r., 82 tys. km, czarny metalic, nie zareje
strowany, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, 143 KM, do- ^  
datki drewniane, RO + CD, alum. felgi 17", - 47.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/788-84-42
BMW 525,1995 r., 148 tys. km, 24V, biały, automatic, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne, komputer, RO, alarm, el. otw. szyby, 
garażowany, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
BMW 525,1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, - 70.000 zl. Opole,- 
tel. 0601/63-72-04
BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, E + gaz, srebrny metalic, inst. 
gazowa na gwarancji, pełne wyposażenie el., skórzana tapicer
ka, kubełkowe fotele, ABS, el. otwierany szyberdach, centralny 
zamek, alarm, wspomaganie kier., regulowana kierownica, alu
miniowe felgi, - 7.200 zl lub zamienię, może być uszkodzony. 
Wrodaw, tel. 071/781-29-88
BMW 528,1985 r., 2800 ccm, grafitowy metalic, inst. gazowa,
ABS, check panel, szyberdach, aluminiowe felgi, 2 kpi. opon, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, ra
dio Pioneer, stan b. dobry, po remoncie silnika i zawieszenia, •
8.400 zł. Wrocław, tel. 0605/20-19-15 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny diament, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, sporto
wy ukl. wydechowy, alum. felgi 17", ciemne szyby z atestem, 
obniżony, poszerzony, • 18.900 zl. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
BMW 530. 1988 r., 220 tys. km, 3000 ccm, grafitowy metalic, 
aluminiowe felgi, otw. dach, centralny zamek, wspomaganie kier,
- 15.000 zł lub zamienię. Wrocław, tei.' 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
BMW 535,1989/90 r., 184 tys. km, ciemnozielony metalic, peł
ne wyposażenie elektryczne, szyberdach, alum. felgi, ABS, ra
dio, podgrzewane fotele, roleta, • 18.500 zl. Grabów, tel. 
062/730-53-23, 0601/70-25-02
BMW 540IA, 1993 r., 130 tys. km, 3000 ccm, srebrny, automa
tic, 8-osobowy, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, szyberdach, 
wykończenia w drewnie, książka serwisowa, • 42.000 zł lub 
zamienię na inny, do 15.000 zł. Wrodaw, tel. 071/350-25-53, 
0606/65̂ 51-02
O  BMW 540 i, 1994/95 r., 3982 ćcm, V8, srebrny 

metalic, ABS, PDC, 2 pod. powietrzne, c za r®  
skórzana tapicerka, klimatronic, szyberdach, te
lefon BMW, pełne wyposażenie elektr., oryg. spo
iler Helia, sprowadzony w całości, i właściciel, 
serwisowany, + komplet opony zimowych, -
53.000 zł (do uzgodnienia). Wrocław, tei. 
071/789-32-70, 071/784-67-75, 0501/57-54-16 
80014601

BMW 635 CS1, 1980 r., 3500 ccm, benzyna, zielony metalic, 
instalacja gazowa, I właśddel w kraju, pełna dokumentacja, nie 
składak, dużo dodatków, bez klimatyzacji, -„12.900 zl lub za
mienię na dostawczy lub osobowy, także droższy. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-30-29 po godz. 20, 0604/50-67-17 
BMW 728,1981 r., 2800 ccm, benzyna, czarny, kpi. dokumen
tacja polska, - 1.000 zł. Opole, tel. 0600/50-51 -29 
BMW 728 i, 1982 r., 240 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie kler., centralny zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, dodatki drew
niane, - 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 728,1996 r., 100 tys. km, 2800 ccm, atramentowy meta
lic, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, ksenonowe reflekto
ry, aluminiowe felgi 17", możliwe raty, • 69.000 zl lub zamienię 
na tańszy. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0602/26-90-03 
BMW 730,1989 r- na białych tablicach • 2.500 DEM. Wrodaw, 
tel. 0601/58-15-11 • .
BMW 730,1992 r., 3500 ccm, benzyna, czarny, pełne wyposa
żenie elektr., skóra, klimatyzacja, • 25.000 zł. Legnica, tel. 
0600/68-05-38
BMW 730 V8,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, bordowy, pełne 
wyposażenie, skóra, kość słoniowa, telefon, pełne wyposaże
nie el., 2 poduszki pow., szyby atermiczne, stan idealny, - 28.900 
zl. Ziębice, tel. 0603/95-34-52
BMW 730,1992/93 r., 220 tys. km< 3000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, w Polsce od pół roku, I właśddel, klimatyzacja, skóra, 
komputer, udokum. pochodzenie, - 28.000 zl. Lubań, tel. W  
0502/23-68-98
BMW 730,1999 r., 10 tys. km, 3000 ccm, czarny, pełne wypo
sażenie el., 6 poduszek pow., alum. felgi, sportowy ukl. wyde
chowy, stan idealny, - 35.000 żl. Wrodaw, tel. 071/373-47-03 
Kamil'
BMW 732, 1985 r., wiśniowy metalic, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, przegląd do
06.2002 r., stan b. dobry, - 8.800 zl. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-6Ź
BMW 735, 1988 r., 165 tys. km, 3500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby i dach, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, centr. zamek, hak odczepiany, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, stan idealny, na białych tablicach - 3500 
DM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
BMW 740,1995 r., 160 tys. km, 4000 ccm, czarny, bezwypad
kowy, telewizor, nawigacja, telefon, ksenonowe reflektory, -
86.000 zl. Wrocław, tel. 0501/58-81-00
BMW 745 i, 1984 r., 200 tys. km, 3500 ccm, turbo, kolor grafito
wy metalic, 280 KM, skóra, automatic; ABS, tempomat, el. reg. 
lusterka i fotele, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, kom
puter, kpi. opon zimowych, • 10.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-35-61
BMW 750,1989 r., 500 ccm, benzyna, biały, el. otwierane szy
by, klimatyzacja, ei. otwierany szyberdach, RO, skóra, automa
tic, 300 KM, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 23.800 zl. Wro
daw, tel. 071/350-16-47, 0604/60-12-00 
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r„ 5000 ccm. benzyna, szary, meta- a .  
lic, peine wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, do- W
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datki el., ABS, alum. felgi * 2; • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/01-82-99

^RMW 850,1991 r., 198 tys. km, 5000 ccm, 12V, zielony metalic, 
wxiimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie el., podgrzewane fote- 
"  łe, - 39.900 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 

0602/29-44-35
BMW M3,1989 r., 160 tys. km, benzyna, żółty, fabrycznie po
szerzony i ospoilerowany, sportowe zawieszenie, obniżony, fel
gi aluminiowe 16 x 9, ABS, wspomaganie, centralny zamek, 
alarm, el.lusterka, stan bardzo dobry, - 19.000 zł. Bardo, tel. 
0601/19-51-52

C H EY R O LET
CHEVROLET CAVALIER KOMBI, 1989 r., 2800 ccm, niebieski, 
Multiport, automatic, klimatyzacja, nowy akumulator, opony, ra
dio, kubełkowe fotele, stan b. dobry blacharki i silnika, dodatko- 
we światło .stop*, • 3.400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-31-06 
CHEVROLET LUMINA APV, 1993 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, zielony metalic, Van, stan b. dobry, ABS, wspomaga
nie kier., reg. kierownica, tempomat, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, katalizator, RO, przyciemniane szyby, relingi dachowe, 
progi zewnętrzne, klimatyzacja, automatic, centr. zamek + pi
lot, alarm, sprowadzony w całości, - 19.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/74-61-19

silnik i skrzynia biegów, bagażnik dachowy, • 5.300 zł.-Dzierżo
niów, tel. 074/831-20-74, 0600/33-28-61 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, srebrny metalic, zadbany, stan 
dobry, szyberdach, tylne szyby uchylane, na zachodnich tabli
cach • 1.200 zł. Wrocław, teł. 0606/49-47-39 
CITROEN AX 11, 1990 r., 152 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
nowe zawieszenie, opony, akumulator, kpi. dokumentacja, -
5.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-01 po godz.20, 
0604/38-72-90
CITROEN AX, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, czerwony, RO, •
6.800 zł. Kępno, tel. 0606/37-95-01
CITROEN AX, 1990 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, udokum. 
pochodzenie, 3-drzwiowy, przywieziony w całości, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RM, białe kierunkowskazy, stan b. dobry, •
6.000 zł. Opole, tel. 0504/95-22-42 
CITROEN AX, 1990 r. na białych tablicach, -1.000 zł. Świdnica, 
tel. 0607/53-59-86
CITROEN AX, 1991 r., 65 tys. km, 1124 ccm, wtrysk, czarny, 
alarm, centr. zamek, nowy akumulator i przednie opony, stan 
techn. bardzo dobry, rej. do 05.2002 r, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 
0607/76-66-65 lub 071/332-52-56 
CITROEN AX, 1991 r . 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwo
ny, zadbany, - 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-43̂ 23 wie
czorem, 0609/24-55-11
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, diesel, srebr- 
no-czerwony, nowe opony, ukł. wydechowy, amortyzatory, kloc
ki ham., rozrząd, łożyska i lakier, pokrowce, RO, dużo nowych
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CHEVROLET VENTURE LSI, 1997 r., 75 tys. km, 3400 ccm, 
brązowy, .minivan, przedłużany, 7 kapitańskich foteli, CD, 2 x 
przesuwane drzwi, el. otw. szyby (ciemne), - 68.000 zł. Warsza
wa, tel. 022/613-58-48, 0604/41-37-77

CH R Y SLER
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, 
grafit metalic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, stan b. 
dobry, • 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r., 90 tys. km, 3000 ccm, 
czarny metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, pełne wyposaże
nie, - 16.500 zl lub zamiana. Jarocin, tel. 062/740-90-63 pó 
godz. 20, 0607/75-65-31
CHRYSLER SARATOGA, 1990 r., 184 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, inst. gazowa, - 7.000 zł. Leszno, tel. 065/529-29-47 
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 zamienię na Mercede
sa. Wrocław, tel. 0607/08-77-19 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem • A00521 www.autogiel- 
da.com.pl)
CHRYSLER STRATUS, 1995 r., 2500 ccm, V6, ciemnofioleto- 
wy metalic, pełne wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię 
na mniejszy. Wrocław, tel. 0607/68-62-62

A U T O M A T Y C Z N E  S K R Z Y N IE  B IE G Ó W
* komplety naprawcze-filtry * skrzynie biegów 
regenerowane i używane * diagnostyka skrzyń, 

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

CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne'wy
posażenie, garażowany, - 33.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-16-82, 0602/77-07-67
CHRYSLER STRATUS, 1997/98 r., 138 tys. km, 2000 ccm, śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie, RM ze zmieniaczem CD, 
kupiony w salonie, wersja europejska, alum. felgi * 2 kpi. kół 
zimowych, bez wypadku, stan idealny, - 36.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-47-64, 0601/77-70?88
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r., 110 tys. km, 3000 ccm, biały, 
ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, serwo, centr. zamek * 
pilot, alarm, immobilizer, el. otw. szyby, RM ze zmieniarką CD, 
przyciemniane szyby, automatic, 7-osobowy • 35.000 z ł.., tel. 
075/764-62-41, 0601/78-52-02
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r., 84 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, zielony, wersja europejska, klimatyzacja, 7 foteli, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, 
oryg. RM, immobilizer, garażowany, sprowadzony w 2000 r., stan 
b. dobry, - 64.000 zł. Leszno, tel. 065/526-87-88,0503/08-16-11 
CHRYSLER VOYAGER, 1998/99 r., 85 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, śliwkowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, 2 pod. po
wietrzne i inne dodatki, wgnieciony błotnik i lewe drzwi, - 39.000 
zł * cło. Świdnica, tel. 0600/10-57-00

CITROEN
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wrocławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033191

CITROEN AX, 1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bordo
wy, kpi. dokumentacja, ekonomiczny, zadbany, przegląd do 2002 
r., nowe amortyzatory I wydech, stan silnika b. dobry + drugi
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MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄKREDYTOWĄ
Wrocław, ul. Betonowa 1 

tel. 071/372-67-37 -

Syndyk Masy Upadłości „Wysowski & Hunker” ABM Sp. z o.o. 
w upadłości
SPRZEDA

w trybie art. 150 prawa upadłościowego
SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN SAXO, 1998 r.,

poj. 1124 ccm, dwumiejscowy, kolor żółty.
Szczegółowe informacje dostępne w biurze syndyka: 

Wrocław, ul. Cybulskiego 8/1 lub pod nr. tel: 329-96-92.

części, zużycie paliwa 41/100 km, aktualny przegląd, stan ide
alny, - 9.000 zł lub zamienię na uszkodzony, może być droższy. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN AX, 1991 r., 150 tys. km, 140Ó ccm, diesel, biały, 
garażowany, alarm, RM, nowe amortyzatory i pompa wtrysko
wa, stan b. dobry, - 9.000 zł. Jelenia' Góra, tel. 0602/82-28-29 
CITROEN AX, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, 
stan b. dobry, • 6.000 zl. Strzelin, tel. 071/392-10-90 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, -
8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1991 r., 100 tys. km 5-drzwiowy, bez wypadku, I 
właściciel, kupiony w salonie, • 7.900 zl. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
CITROEN AX, 1992 r., 97 tys. km, 1000 ccm, biały, nowe opony 
i amortyzatory, centralny zamek, alarm Prestłge, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 7.300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-82-05, 
0606/94-91-28
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 9.500 zl (możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 /
CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy akumulator (gwa
rancja), opony zimowe, przegląd do 03.2002 r, • 11.300 zl. Wro
cław, tel. 071/342-11-16 rano i wieczorem, 0605/61>99-04 
CITROEN AX, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, - 12.500 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-22-85
CITROEN AX, 1996 r., 137 tys. km, 954 ccm, benzyna, zielony

metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, immobilizer, RO, 4 nowe 
opony, II właściciel, • 13.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/07-91-78 
CITROEN AX, 1996/97 r., 68 tys. km, 1500 ccm, diesel, grana
towy, do lakierowania, stan b. dobry, • 12.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-04-94
CITROEN AX, 1997 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czeiwo- 
ny, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, radioodtwarzacz, 
alarm, stan idealny, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 071/317-79*55, 
0606/25-34-13
CITROEN BX TRS, 1983 r., 1600 ccm, zloty metalic, stan do
bry, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, alarm + pi
lot, oznakowany, pełna dokumentacja, radio, pokrowce, rozkła
dana kanapa, pasy z tyłu, - 2.200 zl lub zamienię. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-34-27, 0604/72-19-48 
CITROEN BX, 1984 r., 1800 ccm, diesel, biały, silnik z 1992 r., 
aktualny przegląd, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-98 
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 5.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Oława, tel. 071/311-60-53, 
071/303-71-41 po godz. 16
CITROEN BX GT, 1985 r., 1900 ccm inst. gazowa, ekonomicz
ny, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, serwo - 3.500 zł 
lub zamienię na inny, o malej poj., np. Fiat 126p BIS, Renault 5, 
pilne., tel. 0603/79-79-28
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1360 ccm, czerwony, inśt. gazo
wa, koszt 15 zl/100 km, alarm, relingi dachowe, dźwiękowy 
wyłącznik świateł, lub zamienię na droższy Seat Toledo 1,6 lub 
Fiat Tempra 1,6, Opel Vectra 1,6, 1991-93 r, • 7.500 zl. Wro
cław, tel. 071/341-42-48
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby, szyberdach, stan dobry, na białych tablicach, -
1.600 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm, diesel, brązowy metalic, cen
tralny zamek, nowe opony, relingi dachowe, stan dobry, • 12.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/864-32-83 
CITROEN BX KOMBI, 1989 r., 137 tys. km, 1400 ccm, ćzerwo- 
no-biały, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, -11.300 zł lub 
zamienię na osobowy (Fiat, Peugeot, VW). Wrocław, tel. 
0605/23-67-82
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, .czerwony, odcięcie zapłonu, 
alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, nowe klocki, nowe 
pokrowce, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 5.800 zl 
lub zamienię na sportowy, w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/321-54-92, 0503/91-26-89
CITROEN BX, 1989/90 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, szyberdach, stan b. dobry, na białych tabli
cach, - 1.800 zl. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
CITROEN BX GTI, 1989/90 r., 2000 ccm, czerwony, bogate 
wyposażenie, - 4.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-74 
CITROEN BX, 1990 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, relin
gi dachowe, dzielona tylna kanapa, ciemne szyby, radioodtwa
rzacz * 4 głośniki, hydraulika, stan b. dobry, - 13.000 zł lub 
zamienię na inny. Szczytna, tel. 074/868-31-98 
CITROEN BX KOMBI. 1990 r., 230 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, ABS, dzielona tylna kanapa, ciemne szyby, hydraulikâ  -
13.000 zł lub zamienię na inny. Świebodzice, tel. 074/854-33-23 
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm, czarny, centralny zamek, el.

otwierane szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. do
bry, • 5.200 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
CITROEN BX, 1990 r., 132 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, katalizator, szyberdach, radio, • 5.600 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/327-29-31
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, welyfo- 
wa tapicerka, na białych tablicach, - 2.500 ztrLUbiń, tel. 
076/846-08-63, 0502/36-19-8T
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, diesel, blaly, - 7.500 zł. Żóra
wina, woj. wrocławskie, tel. 0609/51-42-33 
CITROEN BX KOMBI, .1992 r., 1900 ccm, diesel, grafitowy me
talic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
hak, na białych tablicach - 2.000 DEM. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0603/34-43-48
CITROEN BX, 1993 r., 116 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, na białych 
tablicach, - 3.000 zl + cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, instal. 
gazowa, hak, wspomaganie, el. otw. szyby, garażowany, zare
jestrowany, • 4.600 zł. Nówa Sól, tel. 068/387-30-27, 
0603/97-11-60
CITROEN CX. 1986 r., 231 tys. km, 2500 ccm, turbo D, niebie
ski, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, hak, serwisowa
ny, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0501/49-60-02 
CITROEN EYASION, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, relingi, RO, - 34.700 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
CITROEN EVASION, 1998 r., 2100 ccm, TDI, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, - 51.000 zł. Turek, tel. 0604/78-48-10 
CITROEN GSA, 1982 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zarejestrowany, aktualny przegląd, stan dobry, - 750 zł. 
Kostrzyca, gm. Mysłakowice, tel. 075/718-32-13,0605/23-78-60 
CITROEN GSA SPECIAL, 1982 r., • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-11-39
CITROEN SAXO, 1996 r., 1100 ccm, niebieski metalic, el. otw. 
szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, • 14.900 zł. 
Bralin, tel. 062/781-21-72
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, obrotomierz, • 16.800 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
CITROEN SAXO, 1997 r., 32 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordo: 
wy metalic, 3-drzwiowy, pierwszy właściciel w kraju od 08.2000 
r., alarm, blokada zapłonu, radio z CO, atermiczne szyby, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 19.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/28-37-98
CITROEN SAXO, 1997 r., 68 tys. km, 1124 ccm, benzyna, orze
chowy metalic, alarm, el. otw. szyby, poduszka pow. kierowcy, 
blokada skrzyni biegów, kodowany zapłon, dodatkowe światło 
.stop", 6 głośników, I właściciel, centr. zamek, stan b! dobry, •
18.500 zł. Wrocław, tel. 0600/41-42-06
CITROEN SAXO, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, srebrny meta
lic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, RO, • 18.200 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-17-29, 0601/46-70-08 
CITROEN SAXO EXCLUSIVE, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welur, obrotomierz, sprowadzony na nowych wa
runkach, - 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-07-38, 
0606/61-60-42
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, 4-drzwiowy, RM, wspomaganie, nowy model, atrakc. wy
gląd, sprowadzony w całości, immobilizer, - 21.000 zł. Głogów, 
tel. 076/835-22-50, 0601/18-67-66 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, trze
cie światło .stop', wspomaganie kier., stan b. dobry, • 17.200 zł 
lub zamienię na tańszy. Oleśnica, tel. 071/314-37-31 do 
godz. 18, 071/398-87-49 po godz. 19 
CITROEN SAXO, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
mandarynkowy, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, 2 pod. po
wietrzne, oryginalne RO Blaupunkt, atrakc. wygląd, - 22.000 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-70-69 
CITROEN SAXO BIG, 2000 r., 14 tys. km, czerwony metalic, 
nowy model, poduszka pow., wspomaganie, 5-drzwiowy, po 
naprawie, blacharskiej, - 24.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-37-61, 0501/52-60-14, 0606/75-09-61.
CITROEN XANTIA, 1993 r., 1900 ccm, TOi, granatowy metalic, 
- 15.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/854-51-28, 0601/72-41-99 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor perłowobordowy, ABS, dodatki, zabezpieczenia, zawiesze
nie 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, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bu
telkowy metalic, 5-biegowy, RM, el. otw. szyberdach, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. reg. lusterka, im
mobilizer, spoiler, dodatkowe światło .Stop’ , zadbany, kpi. do
kumentacja - 17.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-65-66, 
0608/35-62-25
CITROEN XANTIA, 1994 r., 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, kpi. dokumentacja, tydzień w Polsce, klimatyza
cja, ABS, charakterystyka zawiesz., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, el. reg. foteli, komputer pokładowy, ste
rów. RM w kierów., najbogatsza wersja, stan idealny -15.900 
zł. Legnica, tel. 0602/36-07-03, 076/854-78-08 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 156 tys. km, 1905 ccm, TD. ciem
nozielony metalic, pierwszy właściciel, oclony w całości, rok w 
kraju, możliwość rat, • 19.800 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk klimatyzacja, el. 
otw. szyby, ABS, poduszka pow, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-10-32 ^
CITROEN XANTIA, 1996 r., 58 tys. km, 1589 ccm, granatowy, 
ABS, el. otw. szyby, poduszka powietrzna, wspomaganie i re
gulacja kierownicy, welur, radio, tylny spoiler, szyberdach, -
20.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/323-56-49
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, srebrny, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, wspo
maganie, zadbany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
24.500 zl. Wrocław, tel. 071/398-70-96, 0501/53-31-96 # 
CITROEN XANTIA II, 1999 r.. 19 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, -
35.000 zl. Częstochowa, tel. 0603/44-28-45
CITROEN XM, 1989 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 16.000 zl. Legnica, 
tel. 076/855-01-80, 0606/27-02-97 
CITROEN XM, 1990 r., złoty, inst. gazowa, el. otw. szyby, za
dbany, - 9:900 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
CITROEN XM, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny, klimatyzacja, aluminiowe felgi, centralny zamek, skórzana 
tapicerka, • 10.000 zl. Wrocław, tel. 0609/02-67-26

CITROEN XM, 1991 r., 210 tys. km, 2100 ccm, diesel, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, skóra, el. otw. szyby, halogeny, 
wspomaganie, RO, alum. felgi, reg. kierownica, - 14.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/72-72-20
CITROEN XM, 1993/94 r., 140 tys. km, 7100 ccm, turbo D, czar
ny metalic, Automatic, wspomaganie kier., szyberdach, pełne 
wyposażenie elektr., centralny zamek ♦ pilot, ABS, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, - 23.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0602/55-17-60
CITROEN XM SKŁADAK, 1995 r., 3000 ccm, kolor stalowy me
talic, katalizator, pełna elektryka, ABS, klimatyzacja, skóra, ospo
ilerowany, -11.000 zl lub zamienię na inny diesel. Jelenia Gora, 
tel. 0604/72-15-35
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pi
lot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, haloge
ny, dzielona tylna kanapa, bagażnik dachowy, reguł, fotel kie
rowcy, serwisowany w ASO, kupiony w salonie, - 31.500 zł. Ja
wor, tel. 0608/40-30-96
CITROEN XSARA KOMBI, 1998 r., 1400 ccm, niebieski meta- 

' lic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
książka serwisowa, kupiony w salonie w Polsce, - 25.800 zl.

. Krotoszyn, tel. 062/725-30-46 po godz. 20, 722-62-92 w 
godz. 8-18, 0603/13-68-14
CITROEN XSARA, 1998 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie, pod. powietrzna, centr. zamek, RO, 
kupiony w salonie, I właściciel, - 26.000 zl. Leszno, tel. 
065/526-65-04
CITROEN XSARA, 1998 r., 56 tys. km, 1800 ccm, biały, el. otwie
rane szyby, RM, wspomaganie kier., do lakierowania, - 21.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/73-44-27, 0607/60-62-84 
CITROEN XSARA, 1998 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony z Francji, pełne wyposażenie -̂ 29.500 
zł. Wrocław, tel. 071/368-16-99
CITROEN XSARA, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, tylne szyby uchylane, hak, •
28.000 zl. Poczesna, woj. częstochowskie, tel. 0606/76-98-18 
CITROEN XSARA, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, - 30.000 
zł lub zamienię na busa. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0607/35-01-30 
CITROEN XSARA, 1999 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, klima
tyzacja, 2-drzwiowy, - 33.000 zl. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
CITROEN XSARA, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, RO, centr. zamek, pod. powietrzna, 
welurowa tapicerka, I właściciel, • 29.800 zl. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
CITROEN XSARA, 1999/00 r., 14 tys. km. 1400 ccm, błękitny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek * pilot, el. reg. lusterka  ̂
RO, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, drewniane dodatki, -
34.000 zl. Leszno, tel. 0602/35-47-58
CITROEN XSARA KOMBI. 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm, 
HDi, granatowy, klimatyzacja, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, wszystkie el. dodatki, halogeny, ABS, 4 pod. powietrzne, •
48.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-54-58
CITROEN XSARA, 2000 r., 28 tys. *m, 2000 ccm, HDi kupiony 
w salonie, pełne wyposażenie, • 43.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0608/36-85-03
CITROEN XSARA, 2000 r., 12 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zloty 
metalic, regulowana kierownica, opony zimowe z felgami, ABS, 
wspomaganie elektryczne szyby i prawe lusterko, klimatyza
cja, RO sterowanie w kierownicy, kupiony w salonie, serwiso
wany, - 42.500 zł. Racula, tel. 068/327-58-24 
CITROEN ZX, 1991 r., 123 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, szyberdach, reg. kierownica, welurowa tapicerka, podlokiet- 
nik, w kraju od 01.2000 r., stan b. dobry, • 11.200 zł. Lubań, tel. 
075/721-33-84, 0606/57-52-40
CITROEN ZX, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. 
kierownica, alum. felgi, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, roleta. - 11.000 zł. Karpacz, tel. 0605/61-08-35 
CITROEN ZX, 1992 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RO, hak, 5-drzwiowy, sprowadzony w 01.2001 r, - 9.300 zl. 
Szprotawa, tel. 068/376-74-84, 0603/55-08-54 
CITROEN ZX, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, bez wypadku, stan idealny, na zachodnich tablicach •
6.600 zl. Żagań, tel. 0604/82-86-97 
CITROEN ZX, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, kolor srebrny, 
wspom. kierownicy, el. otw. szyby i reg. lusterka, klimatyzacja, 
alum. felgi, halogeny, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/64-36-86 
CITROEN ZX, 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, katalizator, el. reg. reflektory, im
mobilizer, reg. kierownica, -11.4)00 zł. Jasień, tel. 068/371-00-27 
CITROEN ZX, 1993 r. pełne wyposażenie elektr., wspomaga
nie, • 11.500 zl lub zamienię. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, 
tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r., 1400 ccm, i, biały. 3-drzwiowy, 
5-biegowy, tylne szyby uchylane, RO, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
330-19-29, 0608/84-46-03
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, zielony metalic, nowy akumu
lator, nowe opony, tarcze i klocki, techn. sprawny, bez rdzy, •
11.700 zł lub zamiana na auto innej marki, tańsze. Złotoryja, 
tel. 076/878-28-55, 076/878-76-88 
CITROEN ZX, 1994 r., 110 tys. km szyberdach, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, - 13.500 zł. Leszno, tel. 065/520-58-38 
CITROEN ZX, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zderzaki 
w kolorze nadwozia, na białych tablicach • 1.800 DEM. Choj
nów, tel. 0604/89-53-53
CITROEN ZX, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, kod zapłonu, reg. 
kierów. • 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-50-03,0501/94-54-12 
CITROEN ZX, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, immobilizer ko
dowany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel w Polsce, zareje
strowany, stan b. dobry, garażowany, - 16.200 zł lub zamienię 
na inny. Legnica, tel. 0606/58-36-35 
CITROEN ZX MIAMI, 1996 r., 66 tys. km, .1100 ccm, srebrny 
metalic, centr. zamek, alarm, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, -
17.000 zł. Lubin, tel. 0501/43-39-16 .
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. kmr 1400 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, RO + 
pilot, książka serwisowa, zadbany, • 17.900 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0607/30-88-08
CITROEN ZX, 1996 r., 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, granato
wy metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, im
mobilizer, • 20.000 zl. Wrocław, tel. 0606/88-48-53

DACIA
DACIA 1300,1981 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, w ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, stan 
techn. b. dobry, • 950 zł. Wrocław, tel. 071/332-37-23 po 
godz. 16, 0504/96-66-01
DACIA 1310,1982 r., 1300 ccm, czerwony, hak, w ciągłej eks
ploatacji, techn. sprawny, stan silnika b. dobry, przegląd do
06.2002 r, - 700 zf. Mrozów, tel. 071/317-09-48 
DACIA 1310, 1983 r., 61 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
plastikowe nadkola, halogeny, po remoncie silnika i sprzęgła, 
zadbany, nie wymaga napraw, I właściciel, • 1.200 zl lub zamie
nię na Fiata 126p. Strobice 19b, gm. Pakosławice, tel. 
077/435-76-36

DAEWOO
0  DAEWOO AUTO CENTRUM poleca samochody 

Daewoo z 1997,1998,1999, 2000, 2001 r. - ko
rzystne ceny, raty, zamiana. Wrocław, ul. Rako
wa 16, tel. 071/325-38-30, 0502/56-92-65 
01034051

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, zielony, klimatyzacja, 
elektryka, , stan b. dobry, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GLX, 1996 r., 126 tys. km, V500 ccm, 16V, 
DOHC, 90 KM, szarozielony metalic, el. otw. szyby, centr. za
mek, el. reg. i podgrzewane lusterka, halogeny, RO + 4 głośni
ki, opony letnie i zimowe, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, 
kupiony w salonie, serwisowany, --16.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-76-70, 0603/50-82-95
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., wspo
maganie, centr. zamek, immobilizer w kluczyku, - 16.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/502-58-89
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 64 tys. km, 1800 ccm, ciemnozie
lony metalic, pełne wyposażenie elektr., centralny zamek, I wła
ściciel, kupiony w salonie u dilera, stan idealny, - 16.700 zł. 
Legnica, tel. 0601/71-51-45
DAEWOO ESPERO. 1997 r., 100 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
kolor miedziany metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, kupiony w kraju, bez wypadku, nowe opony, stan b. do
bry, - 14.900 zł. Legnica, tel. 076/722-70-48, 0601/72-33-19 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r„ 65 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, halogeny; wspomaganie, blokada skrzyni bie
gów, pokrowce, RO, kupiony w salonie, bez wypadku, serwiso
wany, stan b. dobry, - 17.800 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-41-13, 0605/56-91-48
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 59 tys. km, 1500 ccm, 16V, benzy
na + gaz, szary metalic, elektr. reg. wyposażenie, alum. felgi, 
wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, przyciemniane szyby, 
garażowany, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 17.800 z). 
Zary, tel. 0609/53-21-55
DAEWOO ESPERO, 1998 r, 28 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, z salonu, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, stan b. dobry, -19.500 zl. Wro
cław, tel. 071/345-71-34
DAEWOO ESPERO, 1998/99 r., 48 tys. km, 1500 ccm, GLX 
DOHC, bordowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka 
(podgrz.), centralny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie 
kier., kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, • 20.500 złŁ 
Wrocław, tel. 071/788-17-87, 0600/54-30-30 
DAEWOO ESPERO, 1999 rr, 23 tys. km, 1500 ccm, 16V DOHC, 
zielony, I właściciel, gwarancja do 03.2002 r., el. otwierane szy
by, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, reg. światła i fotela, • 23.000 zl. Brzeg, tel. 
077/411-44-89, 0608/37-44-54
DAEWOO LANOS, 1998 r., 105 tys. km, 1600 ccm. 16V, sele
dynowy metalic, książka serwisowa, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
alarm + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
halogeny, RM, bez wypadku, garażowany, immobilizer, stan b. 
dobry - 21.000 zl. Jawor, tel. 076/870-28-32, 0604/48-25-47 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 100 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony metalic, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 
alarm, immobilizer, wspom. kierownicy, listwy boczne, kpi. do
kumentacja, nowe opony + kpi. opon zimowych z felgami, •
17.500 zl. Wrocław, tel. 0502/19-12-8/
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, niebieski metalic, I wła
ściciel, - 14.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, II właści
ciel, -17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-78,0501/62-39-30 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 57 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, konserwacja, nadkola, immobilizer, ra
dio z atestem, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, kupiony w 
salonie, garażowany, bez wypadku, stan idealny, • 19.000 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-73 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, oryg. przebieg, stan idealny, -
17.900 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w kol. nadwo
zia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zł lub za
mienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 076/848-56-50 w 
godz. 7-15, 076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS. 1998 r., 80 tys. km. 1600 ccm, fioletowy, 
5-drzwiowy, na gwarancji, immobilizer, poduszka pow., centr. 
zamek, nowe opony, - 19.500 zl- Lubin, tel. 0603/18-29-93 
DAEWOO LANOS, 1998 r., srebrny metalic, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, stan dobry, • 14.000 
zl. Wałbrzych, tel. 0602/34-49-93 
DAEWOO LANOS, 1998 r̂  106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, po wymianie oleju, filtrów i akumulatora. 3-drzwiowy, 
bez wypadku, alarm ♦ pilot, serwisowany, stan b. dobry, • 16.000 
zl (możl. wyst. fakt. yAT). Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 50 tys. km, 1498 ccm; czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, RO, •
18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/75-12-27 - 
DAEWOO LANOS SE SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 
16V, srebrny, drewno, wszystkie el. dodatki oprócz klimatyzacji
1 ABS-u, alarm, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, stan ideal
ny, kupiony w salonie, na gwarancji, - 22.500 zl. Leszno, tel. 
065/526-82-46, 0601/72-61-70
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1 ......
...MARKA.......
.... FIAT..........

.......... MODEL ...
CINOUECENTO ...

... AUT.EXP......... ROK ... 
.... 1995 ...

.........CENA....

....  10200,00 ...
............. KOLOR ..
.....CZERWONY ..

. PRZEBIEG 
......  85000

2 .......... FIAT................ MAREA 1,6 ... ..........A E .... ... 1998 ;......  30 900,00 ... ...... GRAFITOWY .. ......  50 000
3 .........FIAT..................... UNO 0,9 ... ,... 1991 ......... 6100,00 ... ......... NIEBIESKI., ......  89 000
4 .......... FIAT______ CINOUECENTO .............AE .... .... 1998 .......  12 900,00 .............. NIEBIESKI.. ......  39 500
5 .......... FIAT......... . CINOUECENTO ... .... 1995 ......... 10 900,00 ......NIEBIESKI MET..___  77600
6 ..... ...FIAT........... CINOUECENTO .......... . AE .... 1996 ........11 200,00 .......NIEBIESKI MET.. ........ 30900
7...... ...FIAT........... CINOUECENTO .............AE .... ... 1997 .......  12100,00 ... ........MALINOWY .. ...  38 000
8 ..... „... FIAT.......... CINOUECENTO .............AE .... .... 1996 ...___ 11 200,00 .......NIEBIESKI MET.. ____ 30900
9 ..... .... FIAT....................UNO 899 ... ...... . A E ........ 2000 .......  20 600,00 ............WIŚNIOWY ., ..... . 10600
10 ... ...DAEWOO__ ...... TICO NEW... ___S X .... .... 1998 ......... 13100,00.................ZIELONY....... 20000
11.... .... TRABANT.................... 601 ... .... 1986 ....... . 1 200,00 ... ......... NIEBIESKI. ......... 4700
12 ... ...NIEWIADÓW ....... CAMPING ... .... 1989 ......... 5000,00... ...............BIAŁY .
13 ........P. FIAT.......................126 P ... .... 1994 ......... 3200,00 .................. BIAŁY. ....... 69000

w w w .m o to rp o U e g n ica .p l
MOTOR-POL - dealer FIATA

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

JAW OR, ul. Myśliborska 10, tel. 076/870-66-19 
PROCHOWICE, ul. 22 Lipca 11, tel. 076/858-52-21

DAEWOO LANOS, 1999 r., 32 tys. km, 1500 ccm, srebrny me- 
talię, alum. felgi, poduszka pow., wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobllizer, - 21.000 zł. Jawor; tel. 
0609/64-02-26
DAEWOO LANOS, 1999 r., 26 tys. km. 1500 ccm. 16V, czerwo
ny, wspomaganie, RO, • 19.700 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-08-02
DAEWOO LANOS, 1999 r., 25 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebrny 
metalic, na gwarancji, I właściciel, wspomaganie kier., podusz
ka pow., immobilizer, alarm, radio, listwy boczne, bez wypadku,
• 25.000 zl lub zamienię. Radziechów, tel. 076/877-38-05 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 47 tys. km, 1500 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., RM, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, immobilizer, - 22.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/56-04-03
DAEWOO LANOS HB, 1999/00 r., 32 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lustęrka, immobilizer, poduszka pow., stan b. dobry, -19.000 
zl. Jawor, tel. 0601/19-07-52
DAEWOO LANOS SE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
DOHC, fioletowy metalic, 5-drzwiowy, gwarancja do 20.10.2002 
r.; wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
antena, RO, ciemne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, - 
22.300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-43-10 
DAEWOO UNOS, 2000 r., 10 tys. km, 1500 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, • 25.000 zł lub zamienię na Poloneza. Wrocław, tel. 
0502/24-53-42
DAEWOO LEGANZA, 1997 r., 91 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 32.500 zl 
lub zamienię na busa. Sieroszowice, tel.- 076/831-10-39 
DAEWOO LEGANZA, 2000 r., 50 tys. km, zielony, skórzana 
tapicerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, gwarancja 1,5 r. - 
60.000 zł. Lubin, tel. 0604/46-87-17 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 55 tys. km. 800 ccm, kolor srebr
ny, stan idealny, nowe opony, radio, 1. właściciel, - 17.200 zł. 
Lubin, tel. 0607/57-50-00
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 14 tys. km, srebrny, stan b. 
dobry, - 16.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-01-92 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 10 tys. km, 800 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, centralny zamek, el.szyby, immobilizer, podusz
ka kierowcy, 1 właściciel, serwisowany, garażowany, peina do
kumentacja, stan idealny, - 20.500 zł. Oława, tel. 071/313-95-32 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 30 tys. km, 800 ccm, benzyna, srebr
ny, stan idealny, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/359-11-51, 
0604/95-93-70
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ćcm, zielony meta
lic, bez wypadku, RM, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 18 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, alarm, immobilizer, radioodtwarzacz, listwy drzwiowe, ser
wisowany, garażowany, stan b: dobry, możliwe raty, • 17.200 zł 
lub zamienię na uszkodzony. Zawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 17 tys. km, pomarańczowy meta
lic, stan b. dobry, lakierowane zderzaki, centralny zamek, alarm
♦ pilot, radioodtwarzacz, -17.500 zł. Idzików, tel. 074/813-00-56 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999/00 r., 6 tys. km, 800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, spoiler, ciemne szyby, RO, listwy boczne, bez 
wypadku, garażowany, - 19.000 zł lub zamienię na większy. 
Jawor, tel. 076/870-25-16
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 20 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow., 
alarm, el. otwierane szyby, listwy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
kupiony w salonie, - 18.900 zl. Syców, tel. 062/786-90-05, 
062/785-35-03
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 17 tys. km, szary metalic, -18.500 
zł. Wałbrzycft, tel. 0602/45-10-74 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., czerwony, dodatki, mały prze
bieg, - 19.000 zł. Zduńska Woła, tel. 0601/05-41-57 
OAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 16 tys. km, 800 ccm, zloty me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, radio, kupiony w salonie, 
pełna dokumentacja, faktura VAT, - 17.000 zl. Milicz, tel. 
071/384-04-31, 0603/86-83-58
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 18 tys. km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski, alarm, centralny zamek Prestige, radioodtwarzacz Blau- 
punkt z CD, z panelem, głośnik, subwoofer, zadbany, serwiso
wany, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 071/321-24-44 - 
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 3 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, RM Sony, nadkola i pokrowce nie zamontowane, 
garażowany, stan idealny, ubezpieczony, I właściciel, - 20.000 
zł. Strzegom, tel. 074/855-01-70, 0607/62-00-90 
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm, benzyna, złoty metalik, 
nowy, wylosowany, z salonu, przebieg 30 km, dzielone tylne 
siedzenia, immobilizer, wycieraczka tylnej szyby, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-60-43 lub, 0601/72-29-54 
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 1500 ccm, 16V, GTX, srebrny meta
lic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kie
rownica, immobilizer, halogeny, welurowa tapicerka, • 15.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-07-19, 0606/66-19-41 
DAEWOO NEXIA GL SEDAN, 1996 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 
czerwony, kupiony i serwisowany w Polsce, klimatyzacja, cen
tralny zamek, alarm. * 14.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-29-92 
DAEWOO NEM A, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, garażowany, 
alarm, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-57-00 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 80 tys. km 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
poduszka pow., ABS, kupiony w salonie, - 14.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/62-61-24
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, biały, inst. gazowa, stan 
b. dobry, - 12.600 z ł , możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
DAEWOO NEWA SEDAN, 1996 r., 83 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, ra
dio, kupiony w salonie, zadbany, - 15.000 zl. Lubin, tel. 
076/847-11-70 po godz. 20
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, granato- 
wo-zielony metali, I właściciel, serwisowany, stan idealny, ga
rażowany, alarm ♦ radio, • 13.000 zl. Wrocław, tel. 348-57-00 
DAEWOO NEXIA, 1996 r., złoty, 2 kpi. opon, centr. zamek, alarm, 
- 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-39, 0502/85-93-75 
DAEWOO NEXIA GLE, SEDAN, 1996 r., 97 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, wspomaganie, immobilizer, alarm, blokada 
skrzyni biegów, inst. gazowa, el. otw. szyby i antena, RM, halo
geny, zadbany, garażowany, kupiony w salonie, - 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-46-87
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 21 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer, kupiony w salonie, gara
żowany, pierwszy właściciel, - 17.000 zl. Legnica, tel. 
076/855-25-42
DAEWOO NEWA SEDAN, 1997 r., 87 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, granatowy, II właściciel, 4 el. otw. szyby, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, • 15.200 zł. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74 
DAEWOO NEWA, 1997 r., 108 tys. km, 1500 ccm, ciemnozielo
ny metalic, alarm, - 11.500 zł. Leszno, teł. 065/529-58-12 
DAEWOO NEWA GL. 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, kon
serwacja, kpi. dokumentacja, oznakowany, I właściciel, a larm, 
immobilizer, stan b. dobry, • 14.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87
DAEWOO NEWA, 1997 r., 95 tys. km, 1500 ccm, kolor grafito
wy, stan dobry, - 14.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-88-07 
DAEWOO NEWA SEDAN GLE, 1997 r., 53 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szyby, centr.

zamek ♦ pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, halogeny, katali
zator, 4-drzwiowy, 5-blegowy, 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, 64 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, I właściciel, alarm, centr. zamek, szyber
dach, RO, hak, stan dobry, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-65-06, 0601/39-65-41
DAEWOO NEWA GLE. 1997 r.. 55 tys. km, 1500 ccm, granato
wy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, el: otw. 
szyby, RO, kupiony w salonie, I właściciel, RO, elektr. wys. an
tena, bez wypadku, stan b. dobry, • 15.000 zl. Wrocław, tel. 
373-92-06
DAEWOO NEWA, 1997/98 r., 65 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bezawaryjny, serwiso
wany, alarm, RM, bez wypadku, zabezpieczenie p/w, stan b. 
dobry, -15.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-13,076/845-15-06, 
076/847-48-99
DAEWOO NEWA SEDAN, 1998 r, 69 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
biały, el. reguł, reflektory, Mul-T-Lock, rozkładana kanapa, RM, 
kupiony w salonie, atermiczne szyby, zadbąny, stan idealny, •
12.500 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55 
DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO- 
TEC, zielono-czamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, ser- 
wo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, •
21.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r, 99 tys. km, szary metalic, el. reg. 
lusterka, szyby, relingi dachowe, hak holowniczy, ABS, podusz
ki pow, - 21.000 zl. Leszno, tel. 065/529-99-60
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowomorski metalic, sedan, wspomaganie, centr. zamek +' 
pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, poduszka pow., RM 
z RDS ♦ 6 głośników, el. wysuwana antena, bezwypadku, ser
wisowany, I właściciel, stan idealny - 21.900 zl lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 0604/83-26-46 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, ciem- 
nografitowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, I wła
ściciel, serwisowany, ABS, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
0601/54-88-66
DAEWOO NUBIRA KOMBI CDX, 1998 r., 48 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czarny, 4 kola zimowe, nowe wahacze, nowy akumu
lator, I właściciel, garażowany, pełne wyposażenie elektr., stan 
idealny. - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-68-64 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny metałic, poduszka powietrzna, alarm, centralny 
zamek, pokrowce, el. otwierane szyby, radio, stan b. dobry, I 
właściciel, • 29.000 zł lub zamienię na nowszy, chętnie diesel, z 
dopłatą. Wrocław,'tel. 071/372-95-28 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 55 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie, 
poduszka pow., reg. kierownica, el. reg. lusterka, na gwarancji, 
stan b. dobry, • 25.900 zł. Lubin, teL 0604/94-17-70, 
0604/94-17-71
DAEWOO NUBIRA IICDX, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., RM + 6 
głośników, centr. zamek, welurowa tapicerka, kupiony w salo
nie, bezpłatny serwis, na gwarancji do 2002 r, - 35.500 zł. Lu
bin, tel. 076/844-53-84, 0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA II VAN, KOMBI, 1999 r., 64 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, srebrny, kupiony w salonie, I właściciel, na gwa
rancji, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, 
pod. powietrzna, immobilizer, garażowany, zarejestrowany jako 
ciężarowo-uniwersalny, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-41-75 
DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 2000 r., 27 tys. km. 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, najnowszy model, bez wypadku, na 
gwarancji do końca 2002 r, pełne wyposażenie, alarm, ABS, 
klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, immobi
lizer, pakiet bezpłatnej obsługi, kupiony w salonie, stan idealny,
• 38.800 zl lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
075/752-63-48, 0602/34-29-40
DAEWOO NUBIRA II SX, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, bezpłatna obsługa do 02.2004 r., radio
odtwarzacz, poduszka powietrzna, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka (podgrz.), centralny zamek, alarm * pilot, haloge
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, antena w tylnej szybie, I rej.
02.2001 r, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-25-62, 
0603/96-43-49
DAEWOO TICO, 1995 r.t 70 tys. km. 800 ccm przegląd do
05.2002 r., zadbany, - 8.700 zł. Lubin, tel. 076/846-08-91, 
0502/34-66-83
DAEWOO TICO, 1996 r., 60 tys. km, zielony, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 8.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/73-44-27 
DAEWOO TICO DLX, 1996 r., 26 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, stan b. dobry, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RM, - 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 0604/95-93-70
DAEWOO TICO, 1996 r., 65 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, zderzaki w kolorze 
nadwozia, nowe opony, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0603/71-47-08 
DAEWOO TICO, 1996 r., 33 tys. km, 800 ccm, benzyna, szafi
rowy, blokada skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, bez wypad
ku, zadbany, • 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/373-37-40 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 38 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
radio, zadbany, stan b. dobry, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 
071/364-22-49
DAEWOO TICO, 1997 r., 55 tys. km, 800 ccm, wrzosowy meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, RM, stan b. dobry, 
- 10.800 zl. Lubin, tel. 076/846-95-64 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwiso
wany, opony zimowe, - 10.800 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/781-80-96, 0501/23-85-32
DAEWOO TICO, 1997 r., 40 tys. km el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm, - 10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-12 
DAEWOO TICO, 1997 r., 48 tys. km, 800 ccm, metalic, faktura 
zakupu, garażowany, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 
10.300 zl. Lubnów, tei. 074/819-91-32, 0604/62-32-03 
DAEWOO TICO, 1998 r., 28 tys. km, 800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, el. otw. szyby, centralny za
mek, blokada skrzyni biegów, stan bardzo dobry, • 13.200 zł. 
jelenia Góra, tel. 0607/15-29-92 
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 23 tys. km, 800 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, I właściciel, blokada skrzyni biegów, dodatkowe 
światło .stop", - 11.900 zł. Brzeg, tel. 077/412-79-63, 
0605/82-10-21
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 28 tys. km, 800 ccm, ciemnozielo
ny metalic, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, I właści
ciel, stan b. dobry, -13.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0604/46-99-79 
DAEWOO TICO SX, 1998 r.. 10 tys. km, 800 ccm, perłowobor- 
dowy metalic, I właściciel, faktura zakupu, książka gwarancyj
na, serwisowany, immobilizer, kupiony w salonie, nowy akumu
lator, radioodtwarzacz, przegląd do 2003 r., garażowany, stan 
idealny, -12.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-51,0608/22-72-00 
DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, RO, el. otw. szyby, alarm, opony zimo
we, bagażnik dachowy, -12.500 zl. Legnica,’tel. 076/855-05-50 
DAEWOO TICO, 1998 r.,-10 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, ł właściciel, książka serwisowa, faktura 
zakupu, radioodtwarzacz, alarm, garażowany, stan b. dobry, - 
13.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
DAEWOO TICO, 1998 r-., - 15.000 zł lub zamienię na ciągnik
rolniczy. Lubin, tel. 076/843-64-61
DAEWOO TICO, 1998 r., 38 tys. km, 800 ccm, biały, stan b.

dobry, I właściciel, faktura zakupu + książka gwarancyjna, im
mobilizer, odcięcie zapłonu, bez wypadku, garażowany, ater
miczne szyby, radioodtwarzacz, stan idealny, • 11.700 zł. Lufe-' 
nów, tel. 074/819-91-47
DAEWOO TICO, 1998 r., 35 tys. km, 800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, konserwacja, plastikowe nadkola, serwisowany, 
alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, spoiler, radio, - 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-01-79
DAEWOO TICO, 1998 r., 49 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, immobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, 
oznakowany, RO, spoiler, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 
0504/91-89-89
DAEWOO TICO, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, niebieski, za
dbany, pokrowce, centralny zamek, immobilizer, kołpaki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nie używany w mieście, I rej. w grud
niu 1998 r, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-46-17 po godz. 17 
DAEWOO TICO SX, 1998 r, 36 tys. km, 800 ccm, niebieski, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, kupiony w salonie, l wła
ściciel, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-59-27 po godz. 17 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, spoiler 
z tylu, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, stan b. dobry, • 
11.900 zł.-Lubln, tel. 0601/55-71-65 
DAEWOO TICO, 1998/99 r, 26 tys. km, 800 ccm, bordowy 
metalić, kupiony w salonie, RO, Mul-T-Lock, listwy boczne, nad
kola, książka serwisowa, stan b. dobry, • 12.400 zł. Tymowa, 
tel. 076/843-40-31
DAEWOO TICO, 1998/99 r., niebieski, zderzaki w kolorze nad
wozia, pokrowce, kołpaki, centr. zamek, immobilizer, stan b. 
dobry, - 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/349-46-17 
DAEWOO TICO, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, stan b. dobry, el. reguł, reflektory, dodatkowe światło stopu, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 12.900 zl. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-83-65
DAEWOO TICO, 2000 r., 7 tys. km, 800 ccm, bordowy metalic,
I właściciel, centr. zamek, immobilizer, dodatkowe światło .stop’,
- 13.700 zł. Świebodzice, tel. .074/854-32-01, 0605/55-55-37

DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE, 1990 r., 120 tys. km, 150,0 ccm, wtrysk, 
16V, czerwony, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, na białych 
tablicach, stan idealny - -1.550 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 25 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, • 2.500 zł. Wrocław, tei. 333-87-50 
DAIHATSU CHARADE G-11/30,1986/89 r., 993 ccm, diesel 3 
sztuki, 3- i 5-drzwiowe, 5-biegowe, niskie opłaty, zapewniam 
serwis, ceny 3.500 • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1990 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, biały, RO, tylna szyba ogrzewana, b. oszczędny, stan b. 
dobry, - 5.400 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-25-88 
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 138 tys. km, 1300 ccm, 
EFi 16V, czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zapewniam 
serwis, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1300 ccm, 16V, EFI, granato
wy, 3-drzwiowy, alum. felgi, na zachodnich tablicach • 1.300 
DEM. Jawor, tel. 0501/61-84-34 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1000 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, po remoncie, stan 
b. dobry, - 11.600 zł. Sobin, tel. 076/845-96-31 
DAIHATSU CHARADE, 1992'r., 74 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czeiwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, nowe opony letnie, zi
mowe, nowy akumulator (gwaranqa), serwisowany, garażowa
ny, alarm, wyłącznik zapłonu, stan b. dobry, -12.900 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/762-12-67, 0503/78-62-34 
DAIHATSU CUORE, 1988/96 r., 842 ccm, różowy metalic, 
2-drzwiowy, karoseria ocynkowana, kpi. kół zimowych, • 6.800 
zł. Miloszyce, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-77, 
0609/40-35-91

DODGE
DODGE CARAYAN, 1988 r., 225 tys. km. 2500 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, automa- 
tic, wspomaganie kier., reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO 
Sony, szyberdach, relingi dachowe, hak, halogeny, szyby uchy
lane, • 12.800 zl. Wrocław, teł. 328-27-31 
DODGE CARAVAN, 1991 r., 3000 ccm, benzyna, biały,-7-oso- 
bowy, klimatyzacja, instalacja gazowa, automatic, ciemne szy
by, radio + głośnik, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-62-34, 
071/793-59-90
DODGE CARAYAN, 1996 r.. 130 tys. km, 2900 ccm, kolor mor
ski metalic, stan b. dobry, welurowa tapicerka, ABS, centr. za
mek, szyberdach, przyciemniane szyby, • 36.000 zl. Wrocław, 
tel. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
DODGE GRAND CARAYAN, 1997 r., 200 tys. km, 3300 ccm, 
benzyna, fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
el. otw. szyby, katalizator, poduszka pow., RO, - 23.000 zl. Brzeg, 
tel. 077/444-15-96
DODGE INTREPID, 1996 r., 55 tys. km, 3300 ccm, V6, biały, I 
właściciel (niepalący), sprowadzony w całości, zadbany, stan 
b. dobry, automatic, instalacja gazowa (na gwarancji), el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, wspomaganie, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, alarm, nowe amortyzatory i kloc
ki, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-75-44,0606/24-12-55 
DODGE NEON, 1995 r, 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC, zielony, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat, - 
21.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-41-08, 0605/65-49-15

FIAT
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty- 
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033211

FIAT 125p, 1971 r., 1500 ccm, niebieski, stan dobry, - 500 zł. 
Miłoszyce, tel. 071/318-46-42
FIAT 125p, 1977/87 r., 89 tys. km, 1500 cęm, benzyna, biały. I 
właściciel, stan dobry, zadbany, wyłącznik prądu, pasy bezwi., 
aktualne OC, przegląd do 05.2002 r, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-30-18
FIAT 125p, 1981 r. 5-biegowy, • 500 zł. Legnica, tel. 
076/862-58-97
FIAT 125p, 1982 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, za
rejestrowany, techn. sprawny, - 500 zł. Kostrzyca, gm. Mysłako
wice, “tel. 075/718-32-13, 0605/23-78-60.
FIAT 125p, 1982 r., 80 tys. km, 1500 eon, biały, stan dobry, • 
500 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82, 0605/35-93-86 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, zielony, stan silnika dobry, bla- 
charki b. dobry, szyberdach, RO, hak, przegląd do 06.2002 r., 
bagażnik dachowy, • 1.000 zl. Lwówek śląski, tel. 0605/28-69-98 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie sil
nika, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -1.200 zl. Wrocław, tel. 
071/363-93-60
FIAT 125p, 1984 r, 65 tys. km, 1500 ccm, bordowy, silniki skrzy
nia biegów Poloneza, most tylny Poloneza (po remoncie), nowe 
łożyska, klocki ham., tarcza sprzęgła I docisk, nowe teleskopy, 
zegary okrągłe, dodatkowe światło .stop’ , w ciągłej eksploata
cji, zadbany, rej. do 11.2001 r, • 1.200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-54-78, 0607/05-67-22
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, pomarańczowy, ważny przegląd, 
5-biegowy, hak, • 500 zl. Lubin, tel. 076/846-99-30 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, popielaty, techn. sprawny, zare
jestrowany, w ciągłej eksploatacji, RO, pokrowce, konserwacja, 
stan dobry, - 450 zt Wrocław, tel. 071/354-20-34 
FIAT 125p, 1984 r., 60 tys. km, 1500 ccm, beżowy, stan dobry,

przegląd do 10.2001 r, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-10-33, 
843-26-04
FIAT 125p, 1984 r., 74 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, reje
stracja do 10.2001 r, - 1.000 zl. Wolibórz, gm. Nowa Ruda, tei. 
0604/58-21-72
FIAT 125p FSO, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, szary, techn.
sprawny, stan blacharki dobry, przegląd do 03.2002 r., w ciągłej
eksploatacji, • 650 zl. Bolesławiec, tel. 075/735-17-06
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, inst. gazowa, stan
dobry, - 990 zl. Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT 125p, 1985 r. sprawny, - 650 zł. Wrocław, tel.
071/338-00-03, 0606/51-90-42
FIAT 125p, 1985 r., 90 tys. km, 1500 ccm sprawny, dużo no
wych części, - 600 zł. Wrocław, tel. 0605/57-80-42 
FIAT 125p, 1985 r., niebieski, dużo nowych części, sprawny, 
skrzynia biegów Poloneza (4-biegowa), - 360 zł lub zamienię 
na konsolę Sony Playstation. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44 lub, 
0503/75-63-39
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm stan dobry, po remoncie blachar
ki, do poprawek lakierniczych, - 380 zł. Wrocław, tel. 
071/342-45-44, 0609/15-60-17
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, RM, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 0501/79-43-50
FIAT 125p, 1985 r.. - 550 zł. Wrocław, tel. 0606/85-93-60 
FIAT 125p, 1985 r., 69 tys. km, 1500 ccm. Polonez, beżowy, 
garażowany, 5-biegowy, RO, • 1.000 zł. Ząbkowice Śl., tel. 
074/815-3145
FIAT 125p, 1986 r., biały, inst. gazowa, 5-biegowy, stan b. do
bry, - 2.100 zl. Legnica, tel. 076/856-35-34 
RAT 125p, 1986 r., 166 tys. km, 1500 ccm, szary, • 1.500 zl lub 
zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tei. 071/372-65-35 
FIAT 125p, 1986 r., biały, stan dobry, 5-biegowy, przegląd do 
11.2001 r, • 600 zł. Gostyń, tel. 0502/40-38-05 
FIAT 125p, 1986 r., 99 tys. km, 1500 ccm, czerwony, garażowa
ny, bez rdzy, nie wymaga napraw, • 1.100 zl. Sobótka, tel. 
071/316-30-59, 0606/3245-79
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, techn. sprawny, hak, stan 
dobry, bez akumulatora, brak przeglądu techn, - 850 zl. Wał
brzych, tel. 0606/21-7943
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, inst. gazowa, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/0742-53
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan bardzo 
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 325-1848. 0502/61-10-53 
FIAT 125p, 1986 r.. 75 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik Po
loneza, 5-biegowy, el. zapłon, plastikowe nadkola, kołpaki, 
techn. sprawny, do małych poprawek, bez przeglądu, • 350 zł. 
Wymiarki, tel. 068/36046-57
FIAT 125p, 1987 r., 3 tys. km, 1498 ccm, czerwony, po remon
cie kapitalnym, wymieniony silnik, karoseria oraz tapicerka, 
nowe tablice, RO, stan techn. b. dobry, - 1.600 zł. Legnica, tel. 
076/721-95-65
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, kolor - kość słoniowa, do lakie
rowania, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, - 800 zl lub za
mienię na Fiata 126p, 1986/87 r.. Suszki, gm. Bolesławiec, tel. 
075/784-12-02
FIAT 125p, 1987 r., kość słoniowa, silnik Poloneza, 5-biegowy, 
okrągłe zegary, stan dobry, brak przeglądu, - 800 zl. Domanice, 
tel. 071/390-66-10 po godz. 16
FIAT 125p, 1987 r., biały, II właściciel, - 1.300 zl lub zamienię 
na motorower skuter. Dzierżoniów, tel. 0603/52-09-70 
FIAT 125p, 1987 r., szary, inst. gazowa, okrągłe zegary, stan 
silnika dobry, blacharki średni, • 1.800 zl. Lisowice, tel. 
076/858-55-57
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, seledynowy, nowy ukl. wydecho
wy, sprzęgło, drugi silnik na części, blacharka do małych po
prawek, w ciągłej eksploatacji, - 500 zł. Lubin, tel. 076/846-79-87 
FIAT 125p, 1987 r., 91 tys. km, 1500 ccm, benzyna,.biały, stan 
dobry, garażowany, para opon zimowych, • 1.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-54-57 po godz. 16, 0605/98-98-04 
FIAT 125p KOMBI, 1987 r. 5-biegowy, sprawny, -- 400 zł. Wiń
sko. tel. 071/389-95-14
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.200 zl (do uzgodnie
nia). Wrocław, tel. 0603/48-41 -84 
FIAT125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, - 500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1987 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, nowy akumulator i zawieszenie, hak-, zadbany, stan techn. 
b. dobry, -1.200 zl. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-9048 
FIAT 125p, 1987 r., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kremowy, 
hak, felgi w kolorze nadwozia, zadbany, przegląd do 03.2002 r., 
stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/353-32-56 
FIAT 125p, 1987/88 r., 34 tys. km, 1500 ccm, biały, po remon
cie kapitalnym silnika, szeroki zderzak z przodu i felgi'z tylu, 
nowy akumulator, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -1.500 
zl. Jelenia Góra, tel. 0604/82-68-32 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., czerwony, - 1.600 zł. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 125p, 1988 r.. 135 tys. km, 1500 ccm, kość słonioWa, hak, 
spoiler, 5-biegowy, - 900 zł. Wrocław, tel. 0607/41-69-31- 
FłAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna nowy akumulator, tylna 
szyba ogrzewana, hak, halogeny, ważny przegląd f OC, nowe 
opony, techn. sprawny. - 890 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
FIAT 125p, 1989 r., 90 tys. km. 1500 ccm. czerwony, silnik

Poloneza, inst. gazowa, 5-biegowy, po przeglądzie, ważne OC 
+ drugi silnik, dużo części z innego Fiata, - 1.800 zl. Chocia
nów, tel. 076/818-57-25, 0604/68-82-51 
FIAT 125p, 1989 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czarny, 
5-biegowy hak, radioodtwarzacz, obrotomierz, - 1.000 zl. Ja
worzyna Śląska, tel. 0602/28-72-64 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, kość słoniowa, 5-biegowy, silnik 
Poloneza, po konserwacji, nowy ukl. wydechowy, przegląd do 
05.2002 r., stan dobry - 1.200 zł. Lubin, tel. 0603/55-12-37 
FIAT 125p, 1989 r., 71 tys. km, 1500 ccm, niebieski, okrągłe 
zegary, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/373-96-58, 0502/31-58-77 
FIAT 125p, 1989 r„ 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, prze
gląd do 08.2001 r., opony zimowe, okrągłe zegary, silnik i skrzy
nia biegów (4) Poloneza, • 1.150 zl. Wrocław, tel. 348-44-73, 
0604/66-82-03
FIAT 125p, 1989/90 r., 1500 ccm, kość słoniowa, 1 rej. 12.90r, 
silnik Poloneza, skrzynia (5), okrągłe zegary, RM z panelem, 
tylna szyba ogrzewana, welurowa tapicerka, hak, stan dobry, 
przegląd do 02.2002r, - 1.500 zl. Piława Górna, tel. 
074/837-15-59
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowe opo
ny i akumulator, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, - 2.000 zł. 
Jawor, tel. 0605/92-71-02
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 03.2002 r, • 
2.650 zl. Legnica, tel. 076/866-12-24, 0606/36-83-21 
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, AB, benzyna, czerwony, nowy 
lakier, konserwacja, skrzynia biegów Poloneza Caro, pokrowce 
.miś*, kołpaki Daewoo, okrągłe zegary, 4 lata nieeksploatowa- 
ny, stan opon b. dobry, • 3.200 zł lub zamienię na komputer, 
motocykl, rower, inne. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 ^
FIAT 125p, 1990 r., 63 tys. km, 1500 ccm, biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, 5-bie
gowy, silnik Poloneza, welurowatapicerka, • 2.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 104 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
silnik i skrzynia biegów Poloneza, okrągłe zegary, hak, tylna 
szyba ogrzewana, oznakowany, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 
071/324-1646
FIAT 125p, 1991 r., 76 tys. km, 1500 ccm, czerwony, I właści
ciel, bez wypadku, welurowa tapicerka, konserwacja, nadkola, 
garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, • 2.550 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-61-32 
FIAT 126p, 650 ccm, zielony, po remoncie kapitalnym blachar
ki, pasy bezwł., zadbany, • 750 zł. Goworowice, tei. 
077/431-25-14
FIAT 126p, 1975 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do końca 2001 
r., stan dobry, - 600 zl. Sulechów, tel. 068/385-54-00 
FIAT 126p, 1975 r., 600 ccm, czerwony, alternator, zapłon w 
stacyjce, dodatkowe światło .stop’ , - 650 zł lub zamienię na 
vana. Wrocław, tel. 0503/94-36-85 
FIAT 126p, 1975>., 600 ccm po remoncie silnika, lotnicze fote
le, zapłon w stacyjce, - 600 zł lub zamienię na Wartburga. Wro- - 
cław, tel. 0503/94-36-85
FIAT 126p, 1976 r., -100 zł. Opole, tel. 077/454-92-96 
FIAT 126p, 1977 r., 600 ccm, czewóny, stan dobry, przegląd do 
11.2001 r. - 500 zł. Świdnica, tel. 0601/71-42-34 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i malowa
niu, • 650 zł. Domaszowice, woj. opolskie, tel. 077/41945-92 
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm, biały, po wymianie nadwozia (1988 
r.), po remoncie silnika, nowe opony, alternator, • 850 zł. Wro
cław, tel. 071/37347-62, 0607/22-63-06 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie. • 850 zl. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r, 90 tys. km, 600 ccm, beżowy, kpi., zarej., 
brak przeglądu, silnik do remontu, po remoncie skrzyni - 290 zł 

iub zamienię na rower górski, video. Głogów, tel. 076/835-60-37 
FIAT 126p, 1978 r„ 650 ccm, żółty, cabrio, atrakc. wygląd, cały 
środek czarny, wyrej. • 1.500 zł. Gromadka, tel. 0600/13-30-53 
FIAT 126p, 1978 r., biały, po lakierowaniu, brak przeglądu, techn. 
sprawny, • 450 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-86 
FIAT 126p, 1978 r. alternator, po remoncie, nowe opony, I wła
ściciel, • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/749-29-39; 0604/40-14-86 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, żółty, zarejestrowany, .na cho
dzie’ , do wymiany przegub, słabe hamulce, blacharka do .po
prawek, - 330 zl. Legnica, tel. 076/855-25-11 po godz. 17, 
0604/37-15-62 do godz. 17
FIAT 126p, 1978 r. po remoncie, alternator, nowe opony, I wła
ściciel, garażowany, • 800 zl. Polkowice, tel. 0604/40-14-86 
FIAT 126p, 1978 r. nowe szczęki hamulcowe, resor, alternator,
- 550 zl. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 1979 r., czerwony, przegląd do 2002 r., nowa deska 
rozdz., szerokie zderzaki, -1.300 zl. Kiełczów, tel. 071/398-84-77 
FIAT 126p, 1979 r., czerwony, w ciągłej eksploatacji, - 700 zl. 
Łagiewniki, tel. 071/393-96 2̂
FIAT 126p, 1979.r., 650 ccm, czerwony akryl, stan b. dobry, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, techn. sprawny,.- 900 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37, 0605/65-31 -83 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, kotor'wiśniowy, zarejestrowany, 
przegląd do 11.2001 r., hak, po remoncie. - 800 zl. Wrocław, tel. 
071/785-97-14
FIAT 126p, 1979 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski akryl, lotni
cze fotele (rozkładane), po remoncie -blacharki i lakierowaniu,

. H4, napinacze pasów, hak, trzecie światło .stop", szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, po remoncie, przegląd do 05.2002 r..
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ALER ROKU 2000
A D F  A U T O  Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-9388, 366-21-66; SERWIS tel. 366-20-00; 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE tel. 366-21-24; SALON: ul. Szewska 69/70, tel. 344-21-52; 
SALON: Oława - Godzikowice, tel. 313-95-20, 313-51-55 Miru nu, L-_

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

zadbany, radioodtwarzacz.Pioneer + 4 głośniki (300 zl), -1.600 
zl. Wrocław, lei. 0606/73-48-39 

:^KiAT 126p, 1980 r„ 125 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 
po remoncie silnika, • 350 zł. Wrocław, tel. 071/3/3-43-88 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym, nowy typ hamulca, zadbany, estetyczny wygląd, nie wy
maga napraw, przegląd do 04.2002 r, -1.100 zl lub zamienię na 
Poloneza z inst. gazową. Dzierżoniów, tel. 074/832-35*54'
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm stan b. dobry, deska rozdzielcza i 

' siedzenia nowego typu, - 900 zl. Lis, Kaszyce Milickle 34a/9, 
gm. Żmigród
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, turkusowy, deska rozdz. nowego 
typu, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, hak, lampy H4, pasy 
bezwł., szerokie zderzaki, atrakc. wygląd, + silnik, skrzynia bie
gów i dużo części, -1.000 zł. Kluczbork, tel. 0603/41-00-08 
FIAT 126p, 1980 r. przygotowany do rajdów, klatka bezpieczeń
stwa, kubełkowe fotele, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-20 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, alternator, szeroka de
ska rozdzielcza, szerokie zderzaki, b. dobry stan silnika, bla- 
charka do małych poprawek, - 550 zł. Bielanka, tel. 
0608/57-46-89, 075/647-76-80
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym nadwozia i podwozia, wysokie fotele, alternator, zapłon w 
stacyjce, • 1.200 zł. Legnica, tel. 076/722-69-79 po godz.18 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika i 
skrzyni biegów, nowa pompa hamulcowa z cylinderkami i szczę
kami ham-, nowy akumulator (gwarancja), szerokie zderzaki, 
lotnicze fotele, stan dobry, b. pilne, • 1.000 zl. Zgorzelec, tel. 
075/771-79-54
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm przegląd do 04.2002 r., nowy aku
mulator i amortyzatory, - 1.250 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-76-72
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, tylna szyba 
ogrzewana, tylne szybki uchylane, RO, kołpaki, do malej po
prawki lakierniczej, skrzynia biegów i silnik w dobrym stanie, 
dobre opony, stan ogólny i techniczny dobry, - 750 zl lub zamie
nię na inny w tej cenie. Legnica, tel. 076/722-29-16 po godz. 19 
FIAT 126p, 1982 r.. 70 tys. km, 600 ccm, kolor wiśniowy, po 
lakierowaniu, RO, wymieniona karoseria i szczęki hamulcowe, 
po remoncie skrzyni biegów, - 2.200 zł. Pieńsk, tel. 
0501/46-74-1.7
FIAT 126p, 1982 r., 60 tys. km, 600 ccm, kolor piaskowy, nowy 
akumulator i tłumik, brak przgeglądu, stan b. dobry, - 550 zl.' 
Wrocław, tel. 071/352-61-80
FIAT 126p, 1982 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony stan dobry,

\ ważne OĆ, radio, bagażnik dachowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 
W 0501/40-31-35 

FIAT 126p, 1982 r. brak przeglądu, zarejestrowany, stan silnika 
b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 '
FIAT 126p, 1982/94 r., 650 ccm, bordowy, silnik z .1994 r., po 
remoncie skrzyni b., nowy lakier, - .1.100 zl. Oława, tel. 
071/303-43-55
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan b. dobry, - 1.100 zl. Strze
gom, tel. 0607/63-09-43
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, zadbany, atrakc. wy
gląd, kołpaki, RO, - 620 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-35-54 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remoncie Sil
nika, - 600 zi. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-28, 
0604/73-06-18
FIAT 126p, 1983 r., 90 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, bez 
wypadku, garażowany, po przeglądzie, - 750 zł. Krzeczyn Wiel
ki, tel. 076/840-88-36
FIAT 126p, 1983 r, 650 ccm, żółty, ważny przegląd techn., techn. 
sprawny - 500 zł. Nowa Sól, tel. 0607/26-77-67 
FIAT 126p, 1983 r., 72 tys. km, 650 ccm, zielony, zadbany, kon
serwacja, • 1.200 zł. Oława, tel. 071/313-65-96 
FIAT 126p, 1983 r., 69 tys. km, 650 ccm, E, biały, stan b. dobry, 
alternator, lotnicze fotele, szeroka deska rozdz., zapłon w sta
cyjce, nowe opony i tablice, RO + 5 głośników, przegląd do 
08.2001 r. + OC, - 1.400 zl lub zamienię na inny. Prudnik, tel. 
0608/59-31-91
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, lotnicze fote
le, przegląd, OC, - 480 zł. Wrocław, tel. 0511/40-31-54 
FIAT 126p, 1983 r., kremowy, stan dobry, lotnicze fotele, plasti
kowe zderzaki, nowy typ zawieszenia, przegląd, ważne OC, - 
850 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-17 
FIAT 126P, 1983 r., 3 tys. km, 650 ccm, czarno-biały, po remon
cie silnika, blacharki i zawieszenia, hak, halogeny, dmuchawa, 
lotnicze fotele, nowe opony, przegląd do 04.2002 r., atrakcyjny 
wygląd, dużo dodatków, - 1.600 źł. Wrocław, tel. 0607/80-58-02 
FIAT 126p FL, 1983 r., 652 ccm, żółty, po remoncie silnika, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, obniżony, utwardzony, pła- 

Mta klapa, lotnicze fotele, felgi 13 cali, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
'^507/82-97-45 

FIAT 126p, 1983 r., 82 tys, km, 650 ccm, niebieski, po przeglą
dzie do 2002 r., nowe tablice, fotele lotnicze, stan b. dobry, - 
1.050 zi. Wrocław, tel. 0607/12-81-32 
FIAT 126p, 1983 r., 69 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. do
bry, ważne OC i przegląd, - 550 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, kolor brzoskwiniowy, bez ważnej 
rejestracji, - 400 zl. Wrocław, tel. 071/363-23-61, 788-14-04 
FIAT 126p, 1983/84 r., 36 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, 
czarne pasy, silnik z 1991 r, - 900 zl lub zamienię na Fiata 127, 
900 ccm, do 1.100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/87Z-76-09 
FIAT 126p, 1983/85 r., 650 ccm, zielony, I rej. w 1985 r, nowy 
typ kól, szerokie zderzaki, sportowa kierownica, kołpaki, prze
gląd do 07.2001 r., .na chodzie*, ważne OC, stan dobry, - 690 
zl. 59-700 Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 652 ccm, żółty, w dąglej eks
ploatacji, zarejestrowany, immobilizer, hak, bagażnik na dachu, 
fotele lotnicze, uchylane tylne szyby, - 1.000 zl. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, stan dobry, - 600 zł. Polkowice, 
tel. 0609/53-41-12
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, roczny akumulator, nowy
zbiornik paliwa, dobre opony, stan ogólny dobry, - 1.100 zł.
Rudna, tel. 076/843-41-82 po godz. 18
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm alternator, stan dobry, - 900 zl.
Sobin, gm. Polkowice, tel. 0606/5848-68
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, alternator, lotnicze fotele,
nowy akumulator i opony, stan b. dobry, - 1.000 zi. Wrocław, tel.
0503/86-43-21
FIAT 126p ZT-323A, 1984 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki, lakierowaniu, nowe opony, lotnicze fotele, alternator, 
szerokie zderzaki, RM + głośniki, stan dobry, garażowany, -, 
1.350 zł lub zamienię na motocykl, komputer PC Pentium II. 
Wrocław, tel. 071/345-04-23 do godz. 16, 071/372-65-06 po 
godz. 16
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, brązowy, stan b. dobry, po remon-
de silnika, zadbany, garażowany, lotnicze fotele, • 1.500 zł lub
zamienię na Poloneza Caro z 1993/94 r., z gazem. Kłodzko, tel.
074/812-65-03, 0606/63-58-21, 0607/33-17-66
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski, •
550 zł. Lubin, tel. 076/849-35-47 po godz. 19
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm szerokie zderzaki, halogeny, 4
opony .koniczynki*, białe tablice, rozrusznik po regeneracji,
nowy reguł, napięda, czujnik paliwa, pompa paliwa i świece,
przegląd do 11.2001 r, - 1.250 zl. Polanica Zdrój, tel.
074/868-15-83
FIAT 126p, 1984 r., 30 tys. km, srebrny, po remonde, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, nowe opony, - 1.300 zl. Radzie chów, 
gm. Zagrodno, tel. 0606/10-50-61 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, alternator, lotnicze fotele, 
sportowa kierownica i tłumik, blacharka do poprawek, stan do
bry, * przód od eleganta, • 750 zi. Strzegów, tel. 071/392-68-34 
FIAT 126p, 1984 r., 652 ccm. niebieski, aktualny przegląd, w 
dąglej eksploatacji, - 750 zl. Ścinawa, tel. 076/843-64-92 
FIAT 126p FL, 1984 r., 46 tys. km, 650 ccm, czerwony, po re
monde silnika, zapłon w stacyjce, alternator, pasy bezwładno- 
śdowe, RO + głośniki, aktualny przegląd, deska rozdz. nowego 
typu, - 1.000 zł. Walim, tel. 074/845-75-05 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, bialo-zielony, alternator, zapłon w 
stacyjce, szerokie zderzaki, po remonde przedniego zawiesze
nia, desk? rozdzielcza nowego typu, - 1.000 zl. Wołów, tel. 
071/389-18-47
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, pomarańczowy, oryginalny la
kier, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-77-38 
FIAT 126p, 1984 r., 40 tys. km, 650 ccm, E, czerwony, stan

dobry, RM z autorewersem, pokrowce, po remonde kapitalnym 
w 1998 r., nowe progi, nadkola zewn. i wewn., błotniki, podłoga, 
stan dobry, - 1.000 zł. Żelazów, gm. Strzegom, tel. 
074/851-65-91, 0600/80-22-71
FIAT 126p, 1984 r., 37 tys.,km, 650 ccm, biały, nowy ukl. ha
mulcowy, żarówki H4, po regeneracji, nowe łożyska przednie, 
kable, świece, przegląd do 05.2002 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, • 650 zl. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, benzyna, żółty, lotnicze fotele, 
nowy akumulator, nowe opony i łożyska, alternator, szerokie 
zderzaki. - 950 zł. Karpacz, tel. 075/761-60-37,0602/27-73-56 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, srebrny metalic, po kapitalnym 
remonde, - 2.600 zl. Opole, tel. 077/421-51-16 
FIAT 126p, 1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, po remoncie kapitalnym silnika, karoseria po malej po
prawce, deska rozdzielcza nowego typu, alternator, hak, kon-. 
serwacja, RO, - 1.300 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1985 r., 175 tyś. km, 650 ccm, zielony, - 1.200 zł. 
Staniszcze Małe, tel. 077/461-12-63 
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., 80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, alter
nator, po remoncie blacharki i malowaniu, uchylne tylne szyby, 
stan b. dobry, • 960 zl. Biały Kościół,'gm. Strzelin, tel. 
071/392-66-73
FIAT 126p, 1985 r., 650 ćcm, czerwony, w ciągłej eksploatacji,
• 900 zl lub zamienię na inny, uszkodzony. Ciechów, gm. środa 
Śląska, tel. 071/317-47-24
FIAT 126p, 1985 r., 85 tys. km, 650 ccm, brązowy, stan dobry, 
alternator, - 600 zi. Dzierżoniów, tel. 074/832-21-64 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, szałwiowy, deska rozdzielcza 
nowego typu, alternator, nowe opony, RO Opel + głośniki, zwrot
nice po regeneracji, po lakierowaniu i konserwacji, • 1.900 zl. 
Grodków, tel. 0603/36-51-55
FIAT 126p, 1985 r., 84 tys. km, stalowy, I właśddel, ważna re
jestracja i OC, stan b. dobry, - 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-92-91
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, po remonde kapitalnym 
blacharki i silnika, - 1.500 zł. Lubin, tel. 076/842-44-37 po 
godz. 21. 0609/27-13-17
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, alternator, pasy bezwl., 
zarejestrowany, - 850 zl. Lubin, tel. 076/817-42-09, 
0604/26-55-79
FIAT 126p, 1985 r., 650, żółty, żarówki H4, stan opon dobry, 
przegląd do 03.2002 r., lotnicze fotele, alternator, nowy tłumik, 
II wlaścidel, gruba kierownica, nowe przeguby, garażowany, -
1.200 zl. Lutomia Dolna, tel. 0605/93-94-26, 0607/20-08-33 
FIAT 126p, 1985 r. nowe siedzenia lotnicze, nowy akumulator, 
garażowany, ważny dowód rejestracyjny, -1.100 zł. Niwnik, gm. 
Oława, tel. 0601/43-06-52
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, po remonde 
silnika, skrzynia biegów od 800 ccm, lotnicze fotele, alternator, 
żółte zegary, aluminiowe gaiki, halogeny, antena dachowa, opo
ny na gwarancji, plastikowe nadkola, poszerzany tył, • 1.200 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-04-09
FIAT 126p, 1985 r., 71 tys. km, 650 ccm, benzyna,-zielony, stan 
dobry, hak hol., nowy zbiornik paliwa i wskaźnik paliwa, nowy 
akumulator, garażowany, nie zniszczony, pilne, - 1.200 zl. Sta
niszcze Małe, tel. 077/461-12-63 
FIAT 126p, 1985 r., 650 cćm, benzyna, żółty, garażowany, nowy 
akumulator i łańcuch rozrządu, przegląd do 6.2002 r., bagażnik 
dachowy, - 1.200 zł. Stary Węgliniec, tel. 075/771-11-99 
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, po remoncie kapitalnym, - 
1.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-47-03 
FIAT 126p, 1985 r., biały, po lakierowaniu, stan dobry, nowy 
akumulator, ważny przegląd, • 1.200 zl. Wrocław, tel. 
0600/60-08-23
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm, brązowy, sprawny, stan dobry, - 
510 zl lub zamienię na tejpfon komórkowy. Wrocław, tel. 
0501/36-81-96
FIAT 126p, 1985 r., 58 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, gara
żowany, stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0504/96-06-16 
FIAT 126p. 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, .na 
chodzie*, zarejestrowany, na nowych tablicach, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, - 1.350 zl. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 
0604/25-06-84
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 652 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, alternator, nowe opony i deska rozdzielcza, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/16-70-57 .
FIAT 126p, 1985/86 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka 
deska, alternator, stan dobry, • 1.280 zl. Lubin, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p, 1985/86 r., niebieski stan dobry, • 1.100 zl. Oława, 
tel. 071/313-00-62, 0503/08-89-06'
FIAT 126p, 1985/86 r., niebieski, alternator, hak, nowe opony, 
po wymianie zawieszenia, rozrusznik nowego typuj stan dobry,
- 1.200 zl. Przemków, tel. 076/831-98-22 
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/91 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nadwozie z 1991 r, alternator, szeroka deska rozdziel
cza, szerokie wloty powietrza, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r:, - 800 zl. Kosiska, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-45-14 ,
FIAT 126p, 1986 r.r 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki i 
malowaniu, stan b. dobry, - 1.500 zl. Lubin, tel. 0600/28-93-27 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szerokie 
zderzaki, wysokie fotele, pasy bezwl., tylne szyby uchylane, 
gruba kierownica, hak, ważne OC i przegląd, stan blacharki 
dobry, • 1.550 zl. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-21-43. 
0501/61-43-79
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm po remonde blacharki i silnika, 
nowe opony, spoilery, - 2.200 zł. Pisarzowice, tel. 075/742-86-62 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, - 1.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/349-25-28, 0601/44-99-18
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm po lakierowaniu, lotnicze fotele, 
alternator, szerokie zderzaki, • 1.200 zl. Wrocław, ul. Karwińska 
8
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm I właśddel od 1986 r., przegląd do 
10.2001 r, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT J26p, 1986 r., 650 ccm, biały, alternator, zapłon w stacyj
ce, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, po regeneracji zwrotnic, 
w dąglej eksploatacji, - 1.600 zl łub zamienię. Ciechów, gm. 
Środa Śląska, tel. 071/317-47-24 
FIAT 126p, 1986 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, szeroka 
deska, kubełkowe fotele, po remonde silnika, stan b. dobry, •
1.200 zl. Kamieniec Ząbk., tel. 074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, stan średni, - 850 zl. Kąty 
Wrodawskie, tel. 071/390-55-58 
FIAT 126p, 1986 r., 92 tys. km, 650 ccm, żółty, stan b. dobry, po 
remoncie skrzyni biegów, po wymianie amortyzatorów i sprę
żyn, lotnicze fotele, szeroka deska, nowy akumulator, po wy
mianie łańcuszka rozrządu, alternator, garażowany, przegląd 
do 10.2001 r., pasy bezwl, - 1.800 zl. Klaczyna, tel. 
074/850-92-93, 0601/05-47-44

FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, jasnoczerwony,.gara
żowany, etan b. dobry, po remoncie kapitalnym, po wymianie 
amortyzatorów, pompy ham., po remoncie silnika i skrzyni bie
gów, bagażnik dachowy, - 1.750 zl. Kowary, tel. 075/761-42-31 
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, zadbany, tapicerka z wersji el, 
przegląd do 9.2001 r, - 1.200 zł. Krzyżowa, tel. 076/817-31-42 
FIAT 126p, 1986 r., 64 tys. km, 650 ccm, kolor chabrowy, po 
remoncie kapitalnym silnika i blacharki w 2000 r., nowe opony, 
hak, żarówki H4, plastikowe nadkola, szerokie zderzaki, prze
gląd do 02.2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, zadbany, • 
1.650 zł. Legnica, tel. 076/857-51-07, 0603/19-43-16. 
0609/08-43-84
FIAT 126p, 1986 r., 70 tys. km, 650,ccm, niebieski, stan b. do
bry, szeroka deska, kubełkowe foteli}, po remonde silnika, udo
kumentowane pochodzenie, - 1.200 zl. Lubnów, tel. 
074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm stan b. dobry, nowe 
pasy bezwładnościowe, akumulator i inne części, • 1.350 zl. 
Niedźwiednik, gm. Ziębice, tel. 0604/65-58-25 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowy akumula
tor, po remoncie układu kierowniczego, stan blacharki b. dobry, 
stan opon, silnika i podzespołów dobry, alternator, zderzaki pla
stikowe, pasy bezwl., gruba kierownica, • 980 zl. Oleśnica, tel. 
071/315-53-56
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, zapłon w stacyjce, ku
bełkowe fotele, dmuchawa, szerokie zderzaki, alternator, -1.850 
zł. Paczków, tel. 077/431-75-26 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, alternator, gruba kierow
nica, tylna szyba ogrzewana, stan techn. b. dobry, - 1.000 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-47-89
FIAT 126p, 1986 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, zarejestro
wany do 11.2001 r., • 1.200 zl, dodatkowo zapewniam nowemu 
wiaścidelowi kompleksowy serwis ogumienia gratis. Przerze
czyn Zdrój, gm. Niemcza, tel. 074/837-52-01, 0603/11-04-59, 
0601/83-44-43
FIAT 126p, 1986 r.. 17 tys. km, 650 ccm, szałwiowy, po remon
cie silnika, blacharki, zawieszenia, szerokie koła, alternator, RM, 
szerokie zderzaki, po małych przeróbkach, • 2.200 zł. Rogów 
Sobócki, tel. 071/316-36-08
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki, nowa 
deska rozdz., nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do końca 2001 r, • 1.900 zl. Strzegom, tel. 0605/22-21-00 
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, - 1.100 zl. Szewce, tel. 
0603/85-20-78
FIAT 126p, 1986 r, czerwony, po remonde blacharki, deska 
rozdz. nowego typu, alternator, brak przeglądu, stan dobry, - 
1.050 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61-24 
FIAT 126p, 1986 r., 48 tys. km, 650 ccm, żółty, aktualny prze
gląd, deska rozdz. nowego typu, lotnicze fotele, bagażnik da
chowy, nowe przeguby I zbiornik paliwa, tylna szyba ogrzewa
na, nowa blacharka z przodu (przygotowana do lakierowania), 
po remonde silnika, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-12-28 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, stan silnika i blacharki 
b. dobry, deska rozdz. nowego typu, alternator, stan dobry, prze
gląd, OC, • 950 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/342-52-53, 0501/98-13-83
FIAT 126p FL, 1986 r., biały, nowa deska rozdz., do drobnych 
poprawek lakierniczych, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 0606/72-14-47 
FIAT 126p, 1986 r. zapłon w stacyjce, stan dobry, opłacony, 
zarejestrowany, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FIAT 126p, 1986/91 r. do remontu. Oława, tel. 071/302-90-10 
FIAT 126p, 1987 r., 67 tys. km, 652 ccm, bordowy, I właśddel, 
alternator, deska rozdz. nowego typu, gruba kierownica, zapłon 
w stacyjce, nowy tłumik, stan dobry, • 1.600 zł. Dobrzejów 8, 
gm. Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0606/33-13-17 
FIAT 126p, 1987 r., 79 tys. km, 650 ccm, zielony, blacharka po 
remoncie, stan bardzo dobry, - 1.750 zl. Legnica, tel. 
0501/60-30-44
FIAT 126p, 1987 r., 650 ćcm, czerwony, alternator, deska rozdz. 
nowego typu, pasy bezwl., lotnicze fotele, szyberdach, stan b. 
dobry, - 2.100 zl. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
FIAT 126p, 1987. r., 650 ccm, seledynowy, stan dobry, -1.400 zl 
lub zamienię. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
FIAT 126p, 1987 r., 650 eon po remonde silnika, blacharki i 
lakierowaniu, stan dobry, -1.600 zł. Świdnica, tel. 0600/20-24-17 
FIAT 126p BIS, 1987 r., 70 tys. km, 703 ccm, benzyna, czerwo
ny, I rej. w 1988 r., RO + głośniki, bagażnik dachouty, po remon
de nadwozia i skrzyni biegów, stan b. dobry, - 2.500 zl. Wro
daw, tel. 0604/28-89-79
FIAT 126p, 1987 r., 78 tys. km, 650 ccm, czarny, zapłon w sta
cyjce, po remonde blacharki w 1999 r., lotnicze fotele, nowy 
akumulator, tylna szyba ogrzewana, tłumik sportowy, opony - 
stan b. dobry, - 1.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, • 1.300 
zl. Dębno Polskie, gm. Rawicz, tel. 0607/54-59-43, 
0608/22-99-96
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm alternator, kubełkowe fotele, nowy 
akumulator, tylne szyby uchylane, • 1.500 zł. Dobromierz, tel. 
074/858-61-82, 0602/37-67-92
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, niebieski,-stan dobry, po prze
glądzie. - 1.600 zł. Klodźko, tel. 074/867-58-06 
FIAT 126p FL, 1987 r., biały, lotnicze fotele, nowy akumulator, 
halogeny, sportowy tłumik, stan b. dobry, • 1.650 zl. Kowary, tel. 
0604/68-51-74
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, I właśddel, przegląd 
do 06.2002 r., alternator, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, po 
remonde silnika, - 1.500 zl. Lubin, tel. 076/846-95-07 
FIAT 126p, 1987 r, 650 ccm stan b. dobry, zadbany, garażowa
ny, bez wypadku, po kapitalnym remonde silnika, nowe opony,
- 1.600 zl. Niedźwiednik, gm. Ziębice, tel. 0604/65-58-25
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FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, kość słoniowa, deska 
rozdz. nowego typu, lotnicze fotele, alternator, szerokie zde
rzaki, nowe tylne zawieszenie, nowy ukl. hamulcowy, po remon
cie silnika, halogeny z przodu, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, • 1.750 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-70-09
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, alternator, szeroka deska, stan 
dobry, • 1.600 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83 *
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, wysokie fo
tele, enowe opony, po remonde silnika, - 1.600 zl. Parchów, 
gm. Chodanów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, biały, do poprawek lakierni
czych, - 950 zl. Rawicz, tel. 065/546-26-64 .
FIAT 126p, 1987 r., 86 tys. km, 650 ccm, niebieski, zadbany, 
garażowany, I wlaścidel, niepalący, tylna szyba ogrzewana, RO, 
pokrowce, nowe opony, akumulator i ukł. hamulcowy, stan b. 
dobry, - 1.450 zl. Stolec, gm. Ząbkowice śląskie, tel. 
0604/65-58-25
FIAT 126p, 1987 r., 50 tys. km, biały, nowy akumulator, lotnicze 
fotele, alternator, deska nowego typu, silnik po remonde, prze
gląd do 09.2001 r, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 0604/70-54-32 • 
FIAT 126p FL, 1987 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, po remon
de blacharki i malowaniu, sfan silnika dobry, pasy bezwiadno- 
śdowe, wysokie fotele, bagażnik dachowy, plastikowe nadkola, 
alternator, deska rozdz. nowego typu,aktualny przegląd, • 1.350 
zł. Walim, tel. 074/845-75-05

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm stan dobry, bez wypadku, -1.350 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/04-50-99 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, deska rozdz. 
nowego typu, stan silnika dobry, przegląd, OC, -1.100 zl. Wro
daw, tel. 0501/40-31-54 '
FIAT 126p, 1987 r., -1.100 zl. Wrodaw, tel. 071/350-84-25 
FIAT 126p, 1987 r.. - 1.600 zl. Wrocław, teł. 071/361-18-11, 
071/785-54-07
FIAT 126p, 1987 r., 49 tys. km, niebieski, garażowany, lotnicze 
fotele, zadbany, • 1.700 zł. Wrodaw, tel. 071/353-16-36 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tyś. km, 652 ccm, granatowy, szeroka 
deska rozdz., nowe pokrowce, I właśddel, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-16-65, 0606/73-98-09 
FIAT 126p, 1987 r., biały, II wlaścidel, alarm, zapłon w stacyj
ce, alternator, RM, stan b. dobry, • 2.200 zl. Wrocław, tel. 
071/351-28-46, 0602/34-47-25
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, kolor piaskowy, szeroka deska, 
alternator, katalizator, I właśddel, do poprawki ścianka przed-, 
nia, stan dobry, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 0503/58-00-02 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, lotni
cze fotele, zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. do
bry, • 1.800 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, piaskowy, alternator, zapłon w 
stacyjce, duża deska rozdzielcza, atrakc. wygląd, kubełkowe 
fotele, stan techn. b. dobry, - 1.780 zł. Dziewiętlice, tel. 
077/431-37-22
FIAT 126p, 1987/88 r., 85 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe 
opony, akumulator, ukl. hamulcowy, ukl. wydechowy, łańcuszek 
rozrządu, plastikowe nadkola i inne, • 1.400 zl. Głuchołazy, tel. 
077/439-19-87
FIAT 126p FLX, 1987/88 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna Pb, 
biaiy, wersja eksportowa, stan idealny, bogate wyposażenie, • 
2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/06-17-78 
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm oryg. lakier, garażowany, I wła
ściciel, niepalący, nowy akumulator, amortyzatory, bębny, szczę
ki ham., ukl. hamulcowy, pasy i opony, stan b. dobry, - 1.500 zl. 
Osina Wielka, gm. Ziębice, |el. 0604/65-58-25 
FIAT 126p, 1987/88 r, 650 ccm, benzyna, biały, alternator, de
ska rozdzielcza nowego typu, lotnicze fotele, pasy bezwl., po
krowce, po remoncie silnika, blach, i skrzyni biegów, stan b. 
dobry - 2.100 zl. Wałbrzych, tel. 0503/39-63-31 
FIAT 126p, 1987/88 r., 89 tys. km, czerwony, zadbany, nadwo
zie z 1990 r. (po wymianie gwarancyjnej), fotele lotnicze, ża
rówki H4 (nowe), pierwszy właśdedel, - 2.500 zl. Ząbkowice 
Śląskie, lei. 0608/66-70-63
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm szeroka deska rozdzielcza, al
ternator, dmuchawa, lotnicze fotele, pokrowce, kołpaki, stan 
dobry, -1.650 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93, 0608/49-74-01 
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opony 
i akumulator, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, RO, 
głośniki, stan techniczny dobry, - 1.800 zi. Biskupice k. Syco
wa, tel. 0502/40-09-97.
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, zielony, alternator, zapłon w sta
cyjce, szeroka deska rozdz., tylna szyba ogrzewana, szerokie 
zderzaki, żarówki H4, -1.900 zl. Mysłakowice, tel. 075/713-18-95 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, piaskowy, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, • 1.750 zl. Zgorzelec, tel. 
075/775-38-30, 0603/22-50-23
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, szeroka deska, lotnicze fotele, 
szyberdach, stan dobry, -1.200 zł. Bierutów, tel. 071/314-61-78, 
0601/71-99-01
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opo
ny, nowy akumulator, tylna szyba ogrzewana, boczne szybki 
uchylne, RM + głośniki, stan dobry, - 1.800 zł. Biskupice k. Sy
cowa, tel. 0502/40-09-97
FIAT 126p FL, 1988 r., 25 tys. km, 650 ccm II właściciel, po 
remoncie kapitalnym silnika, garażowany, alarm + pilot, 4 nad
kola plastikowe, bez wypadku, stan b. dobry, • 1.480 zl. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-87-29
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po remonde blacharki, 
alum. felgi, stan b. dobry, • 3.000 zł lub zamienię na VW Golfa. 
Bolesławiec, tel. 075/784-11-81 .
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, kubełkowe fotele, nowe pro
gi, tylne szyby uchylane, - 1.900 zl. Goworowice, tel. 
.077/431-25-14
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, jasnożólty, I właściciel, wysokie 
fotele, RM, po remonde silnika, po wymianie przednich błotni
ków, progów, podłogi, stan techn. dobry, przegląd do 2002 r., 
lampy H4, pełny lifting, zapłon w stacyjce, -1.700 zł. Jawor, tel. 
076/870-25-47 •
FIAT 126p, 1988 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, deska rozdz. 
nowego typu, zapłon w stacyjce, nowy akumulator (gwarancja), 
po remoncie zwrotnic, nowe szczęki ham. i tłumik, alternator, 
szerokie zderzaki, bagażnik dachowy, pasy bezwł., garażowa
ny, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, - 1.800 zi. Kwietno, gm. 
Malczyce, tel. 071/317-64-39
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, demnoniebieski, deska rozdz. 
nowego typu, alternator, dmuchawa, lotnicze fotele, szerokie 
zderzaki, • 1.900 zl. Lubin, tel. 076/846-82-24 .
FIAT 126p BIS, 1988 r., 70 tys. km, 703 ccm, seledynowy, stan 
b. dobry, nowe opony, lotnicze fotele, przegląd do 06.2002 r., 
szyberdach, - 2.200 zl. Paczków, tel. 077/431 -79-64 
FIAT 126p, 1988 r„ 48 tys. km, 650 ccm, jasna zieleń, siedze
nia lotnicze, rozrusznik nowy oraz nowe lusterka, cena 1800 zl. 
Pieszyce, tei. 074/836-72-56, 0603/52-2149 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, nowy przegląd, gażnik, nowe ta
blice, lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, RO, - 2.000 
zł tub zamienię na przyczepę. Syców, tel. 062/785-65-62 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do 
09.2001 r., stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, ciemne szyby, ha
logeny, kubełkowe fotele, - 1.450 zł lub zamienię na maszyny 
stolarskie. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/37-73-41 
FIAT 126p FL. 1988 r.. - 1.200 zl. Świdnica, tel. 074/851-23-66 
FIAT 126p, 1988 r., 17 tys. km, 650 Qcm, czerwony, po remon

de silnika, skrzyni biegów, zwrotnic, rozrządu, sprzęgła, hamul
ców, konserwacja, nadkola, hak, RO, lotnicze fotele, nowy aku
mulator, szeroka deska, alternator, zadbany, dobre opony, stan 
b. dobry, - 1.950 zl. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p FL, 1988 r., 76 tys. km, 650 ccm, niebieski, szerokie 
zderzaki, nowy rozrusznik, zapłon w stacyjce, wnętrze od ele
ganta, silnik od eleganta, stan techn. bardzo dobry, • 1.650 zł. 
Wisznia Mala, woj. wrocławskie, tel. 071/312-42-02, 
0502/33-73-79
FIAT 126p, 1988 r. garażowany, stan b. dobry, - 2.000 zl. Wro
daw. tel. 071/328-97-45. 0600/69-04-38 
FIAT 126p, 1988 r., 30 tys. km, 650 ccm, bordowy, bez opłat, po 
remonde blacharki i silnika, rozruśznik na linkę, -1.500 zl. Wro- 

. claw, tel. 0604/90-41-7.7
FIAT 126p BIS, 1988 r., 73 tys. km, 700 ccm, czerwony, nowa 
przekładnia kierownicza, końcówki, akumulator, ładny lakier, 
zadbany, stan b. dobry, po przeglądzie, - 1.300 zl. Wrocław, tel. 
071/32749-02, 0501/81-53-62
FIAT 126p BIS, 1988 r. zadbany, stan b. dobry, - 2.850 zł. Wro
daw, tei. 0609/02-67-26
FIAT 126p FL, 1988 r., 61 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, szerokie wloty powietrza, - 1.100 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, I wła
ściciel, garażowany, alternator, deska rozdz. nowego typu, pla
stikowe nadkola, pokrowce, stan b. dobry, • 2.500 zl. Wrodaw, 
tel. 071/354-61-21. 0606/61-88:99 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, lotni
cze fotele, garażowany, bez korozji, - 1.750 zl. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-33-43, 0603/31-20-64 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, sze
roka deska rozdz., alternator, zapłon w stacyjce, nowe lotnicze 
fotele i akumulator, po remonde podwozia i nadwozia, bagaż
nik dachowy, atrakcyjny wygląd, - 2.100 zl. Jelenia Góra, tel. 
0607/48-30-13 -
FIAT 126p, 1988/89 r., 95 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, lotni
cze fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska rozdz., 
zapłon w stacyjce, halogeny, żarówki H4, garażowany, -1.200 
zl. Ludgierzowice, gm. Zawonia, tel. 071/399-77-08 
FIAT 126p FL, 1988/89 r., -15 tys. km, 652 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, I wlaścidel, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, dmu
chawa, garażowany, zadbany, bez korozji, nadkola, stan b. do
bry, - 1.800 zł. Nysa, tel. 0600/43-27-65 
FIAT 126p, 1988/89 r., 652 ccm, niebieski, garażowany, zadba
ny, nowe opony, przegląd do 2002 r., nie wymaga napraw, stan 
b. dobry, - 2.200 zł. Paczków, tel. 077/431-69-82 
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, .650 ccm, biały, oryg. lakier, do 
malowania, przegląd do 06.2002 r., stan dobrym, * silnik, zbior
nik paliwa i inne, - 1.700 zl. Baszków 47, gm. Zduny, woj. kali
skie, tel. 0603/81-99-88 wieczorem 
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
dmuchawa, nowy rozrząd, stan dobry, -2.100 zł. Bielawa, tel. 
074/645-52-10 lub, 0602/87-02-08 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, czerwony, oryg. lakier, przegląd 
do 05.2002 r., zadbany, • 1.950 zl. Brzeg, tel. 077/411-90-08, 
0503/84-86-50
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, szary, I właściciel, kpi. doku
mentacja, do poprawek lakierniczych, • 1.850 zł. Głogów, tel. 
07)6/834-53-32, 0603/62-83-42
FIAT 126p, 1989 r̂  75 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, 2 
nowe opony, nowy akumulator, alternator, dmuchawa, tylna szy
ba ogrzewana, garażowany, lotnicze fotele, bagażnik dachowy, 
stan dobry, - 2.000 zl. Ratno Górne, gm. Radków, woj. wałbrzy
skie. tel. 0601/08-69-85
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, piaskowy, nowe opony, zapłon w 
stacyjce, spoiler, stan dobry, - 1.800 zl lub zamienię. Rawicz, 
tel. 065/548-25-37
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, przy
ciemniane tylne światła i kierunkowskazy, przednie światła H4, 
alternator, lotnicze fotele, podgrzewana tylna szyba, głośniki 
(trójdrożne), - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-73-86, 
0601/55-53-69
FIAT 126p, 1989 r„ 650 ccm, pomarańczowy, techn. sprawny, 
zarejestrowany, przegląd do 08.2001 r., na białych tablicach, 
lotnicze fotele, pasy bezwL, alternator, stan silnika dobry, bla
charka do małych poprawek, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0607/28-20-82
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, siwy, atrakc. wygląd, lotnicze fo
tele, szerokie zderzaki, plastikowe nadkola, stan b. dobry, • 2.200 
z l.., tel. 0600/83-51-07
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, pomarańczowy, • 1.500 zi. Biela
ny Wrodawskie, tel. 071/311-04-71, 0603/98-21-35 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, czerwony, oryg. lakier, zadbany,
• 2.100 zl. Brzeg, tel. 077/411-90-08 
FIAT 126p FL, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryginal
ny lakier, bez wypadku, lotnicze fotele, nadkola, konserwacja, 
garażowany, stan b. dobry, - 2.650 zl. Grodków, woj. opolskie, 
tel. 0608/02-64-74
FIAT 126p, 1989 r., 107 tys. km, 650 ccm, beżowy, lotnicze fo
tele. -1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-10-36,0602/30-22-73 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm dobre opony, ważny 
przegląd i OC, lotnicze fotele, pełny lifting, po remonde, stan b. 
dobry, - 2.000 zi. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73 
RAT 126p, 1989 r., 35 tys. km, 650 ccm, czerwony, stań b. do
bry, lotnicze fotele, zagłówki na tylnych fotelach, zapłon w sta
cyjce, • 2.200 zl. Kłodzko, tel. 074/867-99-28 
FIAT 126p FL, 1989 r., 72 tys. km, biały, -2.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/87146-59
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany do 
03.2002 r., stan dobry, nowe tablice rejestracyjne, uchylne szy
by, dmuchawa, lotnicze fotele, - 1.550 zl lub zamienię na przy
czepę lawetę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor kremowy, po remoncie kapi
talnym nadwozia i podwozia, po malowaniu, pełny lifting, za-
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plon w stacyjce, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, prze-, 
gląd do 05.2002 r„ RO, stan silnika b. dobry, • 2.800 zl. Leśńa, 
tel. 075/721̂ 15-41.
FIAT 126p FL, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, beżowy, przegląd 
do 2002 r., stan b. dobry, - 2.100 zl. Lubin, tel. 0605/64-85-53 
RAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, II właściciel 
(od 4 lat), alternator, pasy bezwl., fotele lotnicze, stan b. dobry,
• 1.950 zl. Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
FIAT 126p FL, 1989 r., 26 tys. km, beżowy, nowe opony, hak, 
przegląd do 05.2002 r., stan dobry, • 2.400 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-58-60
FIAT 126p, 1989 r., 125 tys. km, 650 ccm, biały, stan blacharki 
Idealny, - 1.500 zł. Lęka Opatowska, tel. 062/781-43-40 
FIAT 126p FL, 11989 r., czerwony, po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, • 2.300 zł. Namysłów, tel. 077/410-27-42, 
0604/12-82-15
FIAT 126p, 1989 r., 153 tys. km, 650 ccm, benzyna, granatowy, 
plastikowe nadkola, stan dobry, - 1.900 zł. Nysa, tel. 
077/435-38-24 po godz. 18
FIAT 126p, 1989 r. garażowany, stan dobry, • 2.000 zł. Ogrodni
ca, gm. Środa śląska, tel. 071/317-41-00 
FIAT 126p, 1989 r., 110 tys. km, 652 ccm, niebieski, nowe tabli
ce, przegląd do 05.2002 r., alternator, dmuchawa, lotnicze fote
le, RO z panelem + 4 głośniki, pilne, - 2.000 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-64-44
FIAT 126p, 1989 r., 79 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor pia
skowy, zadbany, po wymianie szczęki hamulcowe, ważny prze
gląd, stan techn. dobry, • 1.980 zl. Prochowice, tel. 
076/858-40-27, 0603/51-19-41
FIAT 126p, 1989 j., 650 ccm, czerwony, stan techniczny i bla
charki b. dobry, garażowany, RO, • 2.300 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, żółty, 1. właściciel, po remoncie 
zawieszenia, silnika, skrzyni biegów, nowy gażnik, ekonomicz- 
ny, atrakcyjny wygląd, • 1.700 zl. Przeworno, tel. 074/810-24-42 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, techn. sprawny, po wy
mianie silnika, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, tylne 
szyby uchylane, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-71-86 
FIAT 126p, 1989 r., 85 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, alternator, szyberdach, nowy akumulator (gwaran
cja), konserwacja, RM, zadbany, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-70-82
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, po remoncie silnika, nowe 
zwrotnice, ukł. hamulcowy po remoncie, roczne amortyzatory 
tylne i akumulator, alternator, zapłon w stacyjce, przegląd do
02.2002 r, - 2.100 zl. Wrocław, tel. 0502/09-48-76 
FIAT 126p FL, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, szeroka 
deska, dmuchawa, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-00-42 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, po re
moncie kapitalnym silnika, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, 
nowy akumulator, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-63, 
0501/75-65-89
FIAT 126p, 1989 r., 15 tys. km, 650 ccm, jasnogroszkowy, -
2.800 zl. Wrocław, tel. 0607/83-06-60 
FIAT 126p, 1989 r, czerwony, po remoncie silnika i układu ha
mulcowego, garażowany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewa
na, przegląd do 2002 r, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-61-90, 
0605/65-58-22
FIAT 126p, 1989/90 r., 76 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
oryg. lakier, lotnicze fotele, RM, przegląd do 06.2002 r., stan b. 
dobry, - 1.950 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1989/90 r., 96 tys. km, 652 ccm, czerwony, szeroka 
deska rozdzielcza, alternator, zapłon w stacyjce, bagażnik da
chowy, pokrowce, roczny akumulator i opony, dmuchawa, RO, 
tylna szyba ogrzewana, przegląd do 10.2001 r, - 2.100 zł. Iłowa 
Żagańska, tel. 068/377-41-94
RAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, seledynowy, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.500 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, 
tel. 077/431-69-94
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, kolor groszkowy, lotnicze 
fotele, halogeny, sportowy tłumik, plastikowe nadkola, garażo
wany, stan b. dobry, • 3.200 zl. Sobótka, tel. 071/316-20-05 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 70 tys. km, 650 ccm, zielony, orygi
nalny lakier, bez wypadku, garażowany, lotnicze fotele, dmu
chawa, pasy bezwl., tylna szyba ogrzewana, nowe zwrotnice, 
nowy akumulator i hamulce, przegląd do 06.2002 r., zadbany, 
stan b. dobry, - 2.450 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-34, 
0602/80-16-13
FIAT 126p, 1989/90 r., 82 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, RO, dmuchawa, pokrowce, 
konserwacja, zadbany, garażowany, lifting, stan b. dobry, - 2.500 
zł. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, 
alarm ♦ 2 piloty, szeroka deska, szerokie zderzaki, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, nowe progi, błotniki, po lakierowaniu, 
zadbany, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16, 
0603/29-53-50
RAT 126p, 1990 r., 92 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, skrzyni biegów, - 2.400 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 0608/48-16-09
RAT 126p BIS, 1990 r., 56 tys. km, 700 ccm, biały, nowe amor
tyzatory, sprzęgło i opony, stan dobry, - 2.390 zł. Wrocław, tel.
352-90-60
FIAT 126p BIS, 1990 r., 77 tys. km, 703 ccm, cytrynowy, brak 
przeglądu, stan dobry, - 1.600 zl. Wrocław, tel. 071/783-87-35 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, garażowany, 
oryg. lakier, rozkładane siedzenia, zapłon w stacyjce - 3.000 zł. 
Dąbrowa, gm. Polkowice, tel. 076/847-95-42 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, szero
kie zderzaki, pasy bezwładnościowe, tylna szyba ogrzewana, 
tylne szyby uchylane (przyciemnione), dmuchawa, ospołlero- 
wany, nowe opony, lotnicze fotele, alternator, w ciągłej ekspło- 
atacji, stan idealny, • 2.700 zł. Dębno Polskie, gm. Rawicz, tel. 
0607/54-59-43, 0608/22-66-69
FIAT 126p, 1990 rM zielony, garażowany, zadbany, oryg. lakier, 
zadbany, stan b. dobry, - 2.700 zł. Domanowice, tel. 
071/312-87-14 wieczorem
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, brązowy, II właściciel, nie wyma
ga napraw, stan silnika i nadwozia b. dobry, w ciągłej eksplo
atacji, ważne OC i przegląd, • 2.600 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-16-09
FIAT 126p, 1990 r., niebieski, lotnicze fotele, ogrzewana tylna 
szyba, uchylne tylne szyby, przegląd do 05.2002 r, - 2.700 zl. 
Imbramowice, gm. Żarów, tel. 074/850-71 -68 
RAT 126p, 1990 r., 60 tys. lun, benzyna, żółty, techn. sprawny, 
przegląd do 2002 r., lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, tyl
na szyba ogrzewana, - 2.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiec
ka, tel. 076/818-01-39
FIAT 126p, 1990 r., 78 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, garażowany, atrakc. wygląd, nowe fotele, sportowe zderza
ki (niskie), plastikowe nakładki na nadkola, zapłon w stacyjce,, 
alternator, • 2.300 zł. Leszno, tel. 0607/24-85-25 
FIAT 126p, 1990 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zapłon w stacyjce, alternator, lotnicze fotele, plastikowe nadko
la, po remoncie silnika (rachunki), nowy akumulator (gwaran
cja), resor, lampy H4, - 2.450 zł. Lubiń, tel. 076/847-38-54, 
0606/61-45-30
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do 12.2001 
r., lotnicze fotele, alternator, dmuchawa, -1.600 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-33-45, 0600/18-17-59 
FIAT 126p, 1990 r., 78 tys. km, 650 ccm, benzyna, żółty, świeżo 
lakierowany akrylem, stan lepszy niż typowy dla tego rocznika, 
do odbioru w komisie w Kłodzku, • 2.950 zł (możliwe raty). Łap- 
czyce, gm. Żmigród, tel. 0608/42-76-70 
FIAT 126p, 1990 r., 95 tys. km, czerwony, II właściciel, lotnicze 
fotele, nowe opony, stan b. dobry, nie wymaga napraw, - 3.200 
zł. Oleśnica, tel. 0609/37-05-16 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, sportowe zawieszenie 
(obniżony), kierownica sportowa, sportowy ukl. wydechowy, lot
ka, tylne szyby przyciemniane uchylne, siedzenia lotnicze, RM, 
feigi 13", nowe opony, przeguby, zabieraki, ukł. rozruchowy, dużo 
części, atrakc. wygląd, - 3.000 zł. Oława, tel. 0501/45-22-72, 
071/313-52-69
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, zadbany, •
2.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-69-94

RAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, ządbany, stan dobry, lotni
cze fotele, - 1.900 zł. Paczków, tel. 0600/194445,
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, niebieski, nowe opony, RO, stan 
b. dobry, - 2.300 zl. Prochowice, teł. 076/858-56-14, 
0604/18-74-12
FIAT 126p, 1990 r., 71 tys. km, 700 ccm, biały, bez wypadku, 
dodatkowe światło .stop', zadbany, stan dobry, • 2.500 zł. Pru
sice, tel. 071/312-50-03
FIAT 126p, 1990 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, po wymianie progów, halogeny H3, do lakierowania, -
1.950 zł. Strzegom, tel. 074/855-24-43 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, alternator, dmucha
wa, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, uchylne tylne szyby, 
lotnicze fotele, przegląd do 05.2002 r., bez wypadku, oryg. la
kier, stan b. dobry • 2.550 zl. Ścinawa, tel. 076/843-60-63, 
0607/67-47-27
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alterna
tor, lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, szerokie zderza
ki, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, - 2.500 
zl. Ścinawa, tel. 076/843-65-65 
FIAT 126p BIS, 1990 r. po remoncie kapitalnym, • 2.500 zl. 
Świdnica, tel. 074/852-08-24, 074/852-19-50 po godz. 20 : 
FIAT 126p, 1990 r., piaskowy, zadbany, użytkowany przez ko
bietę, garażowany, stan dobry, - 2.500 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-18-61
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, dmu
chawa, hak, stan dobry, • 3.000 zl. Trzebnica, tel. 071/387-23-10 
FIAT 126p, 1990 r., 82 tys. km, 650 ccm, jasny, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, lotnicze 
fotele, przegląd do 2002 r, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, tylne szyby uchylane, 
tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, nowy akumulator (gwaran
cja), nowe opony, stan techn. b. dobry, - 2.400 zl. Wołów, tel. 
071/389-15-35
FIAT 126p FL, 1990 r., czerwony, kubełkowe fotele, szeroka 
deska rozdz., zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, stan b. do
bry, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 0600/60-08-23 
FIAT 126p FL, 1990 r., 33 tys. km, 650 ccm, beżowy, nowy aku
mulator Bosch, alarm, konserwacja, bez wypadku, - 2.950 zl. 
Wrocław, tel. 0605/67-65-50 po 15 
FIAT 126p FL, 1990 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, dmuchawa, 2 
nowe opony i akumulator, alternator, zapłon w stacyjce, dodat
kowe światło .stop”, szerokie zderzśki, zadbany, - 2.650 zl. 
Wrocław, tel. 071/357-35-68
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, zielony, dmuchawa, tylne szy
by uchylane, zapłon w stacyjce, nowy aparat zapłonu, ważny 
przegląd, - 2.300 zl. Wrocław, teł. 071/353-45-10,0503/07-67-61 
FIAT 126p FL, 1990 r., 78 tys. km, 650 ccm, biały, po remoncie 
kapitalnym, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/329-71-79, 
0607/59-62-28
FIAT 126p FL, 1990 r„ 75 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, oryginalny lakier, I właściciel, garażowany, bez korozji, •
2.450 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43,0603/31-20-64 
FIAT 126p, 1990/91 r., 30 tys. km, 650 ccm nowe opony (karta 
gwarancyjna), nowy akumulator, oryginalny lakier, tapicerka z 
materiału, po remoncie silnika, skrzyni biegów, układu hamul
cowego i kierowniczego, przegląd do 05.2001 r, • 2.650 zl. Strze
lin, tel. 071/796-22-54
FIAT 126p, 1991 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, w dobrym sta- 
nie, garażowany, - 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-84-14 
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
hak, lotnicze rozkładane fotele, szerokie zderzaki, dmuchawa, 
zapłon w stacyjce, - 2.800 zl. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0600/45-05-88
FIAT 126p, 1991 r., biały, • 3.200 zl. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-34
RAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały akryl, po remoncie blachar
ki, nowy rozrząd, nadkola plastikowe, garażowany, konserwa
cja, wysokie fotele, zapłon w stacyjce, przegląd do 04.2002 r., 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-92 
po godz. 16
RAT 126p, 1991 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne szyby 
uchylane, rozkł. siedzenia, blokada zapłonu, nowy akumulator, 
zadbany, garażowany, zapłon w stacyjce, blokada kierownicy, 
przekl. kier., listwa zębata, - 2.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-30-32
FIAT 126p, 1991 r., 40 tys. km, niebieski, po remoncie blachar
ki i lakierowaniu, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, koła 13", 
stan b. dobry, • 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, demnomorski, uchylane szy
by, nawiew, zapłon w stacyjce, hak, nowe opony, nowy Ifumik, 
po wymianie uszczelek, stan idealny, - 3.300 zl. Legnica, tel. 
0504/85-02-15
FIAT 126p FL, 1991 r., 68 tys. km, 650 ćcm, czerwony, szyber
dach, lotnicze fotele, radioodtwarzacz, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, lotka tylna, • 2.600 zł. Legnica, tel. 0603/51 -33-45 
RAT 126p, 1991 r., kolor groszkowy, plastikowe nadkola, po 
regeneracji zwrotnic, nowe szczęki hamulcowe i końcówki, za-, 
dbany, garażowany, lotnicze fotele, stań b. dobry, - 3.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/17-96-45 
FIAT 126p, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li
fting, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, oryg. la
kier, nowe opony, garażowany, II właściciel, stan b. dobry, • 2.900 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/316-36-03, 0608/35-76-99 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, stan dobry, • 2.550 zl. Szpro
tawa. tel. 068/376-76-30
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, zwrotnic, rozrządu, sprzęgła, hamulców, kon
serwacja, nadkola, nowy akumulator, resor, lotnicze fotele, za
dbany, garażowany, zapłon w stacyjce, dmuchawa, alternator, 
stan b. dobry, • 2.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, nowy akumulator (gwarancja), aktualny przegląd, dodat
kowo zimowe opony, po remoncie silnika i zawieszenia, zadba
ny, • 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
RAT 126p, 1991 r., 75 tys. km, czerwony, bez wypadku, lotni
cze fotele, II właściciel, dmuchawa, żarówki H-4, pasy bezwład
nościowe, RM, oryginalny lakier, szerokie zderzaki, pełny lifting, 
stan b. dobry, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/782-98-58, 
0603/08-79-04
FIAT 126p FL, 1991 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, •
1.500 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991/92 r., 53 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypad
ku, zadbany, garażowany, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-75-89, 0607/42-80-96
RAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, kolor morski, stan techn. b. 
dobry, wersja eksportowa, ukl. kierowniczy łistwowy, po remon
cie silnika, nowe opony, uchylne szyby, alternator, światła H4, •
3.700 zl. Wilków Sredzki, lei. 071/795-19-15 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wy
padku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, dmu
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, - 2.350 zl. Wrocław, teł. 071/357-69-81 po godz. 20, 
0607/82-97-45 *
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, oryginalny lakier, bez wypadku, garażowany, kubełko
we fotele, radioodtwarzacz, nowe sprzęgło, bez korozji, • 3.450 
zl. Ząbkowice Śląskie, lei. 074/815-55-46 
RAT 126p FL, 1992 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, 1. właści
ciel, garażowany, alternator, zapłon w stacyjce, uchylne i ogrze
wane szyby, pasy bezwładnościowe, listwa kierownicza, radio, 
blacharka w stanie idealnym, zadbany, komplet nowych opon 
zimowych, nowe opony, akumulator i amortyzatory, • 3.200 zł. 
Gliwice, tel. 032/435-47-04 po 18, 0602/15-62-94 
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, nowe opony, dodatkowe światło .Stop*, bez wypadku, oryg. 
lakier, lotnicze fotele, pasy bezwł., kołpaki, zadbany • 3.300 zł. 
Lubin, tel. 076/846-70-98
RAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe opo
ny, szyberdach, stan idealny, • 3.200 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-90-86
FIAT 126p FL, 1992 r., 652 ccm, benzyna, czerwony, bez wy
padku, I właściciel, nadkola, dmuchawa, pasy bezwt., zegar, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, szyberdach, RM, 
boczne listwy, alternator, - 3.000 zl. Głuszyca, tel. 074/845-64-34 
FIAT 126p, 1992 r., 38 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. dobry, 
radio, głośniki, II właściciel, - 3.400 zl. Kłodzko, teł. 
074/867-12-04 wieczorem ,

FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, zielony, odcięcie zapłonu, pla
stikowe nadkola, - 3.000 zl. Lipniki, tel. 077/431-49-01 
FIAT 126p, 1992 r., 68 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, -
3.500 zl. Lubin, tel. 076/749-62-80 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski, - 3.400 zl lub zamienię na Opla 
Kadetta z blacharką do remontu. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
oryginalny lakier, bez wypadku, garażowany, nowe opony, szy
berdach, lotnicze fotele, przegląd do 2002 r, • 3.300 zl. Pacz
ków, tel. 077/431-79-64
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, alternator, 
hak, tylna szybą ogrzewana, nowe opony, dmuchawa, zapłon w 
stacyjce, rozkł. siedzenia, - 3.500 zł. Lubań, tel. 075/646-18-71 
FIAT 126p, 1993 r., 55 tys. km, zielony, - 3.500 zl. Góra, tel. 
065/543-45-13
FIAT 126p, 1993 r.. 61 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-65-33, 
0604/28-30-12
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, lotnicze fotele, alternator, nowy 
akumulator i tłumik, - 3.200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-44-35, 
0607/23-18-35
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, dmuchawa, al
ternator, pełny lifting, 2 nowe opony, RO, II właściciel, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, przegląd do 05.2001 r, • 3.300 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-61 
FIAT 126p FL, 1993 r., 85 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze 
fotele, pasy bezwl., dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, bez 
wypadku, oryg. lakier, rozkładane siedzenia, alternator, gara
żowany, - 3.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-61-95 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm sportowy, aluminiowe felgi, spoile- 
ry, wzmocniony silnik, sportowy wydech, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 4.400 zl lub zamienię na zachodni. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-41-37
FIAT 126p, 1993 r., 79 tys. km, 650 ccm, jasnoczerwony, oryg. 
lakier, zagłówki, pasy bezwł., rozkładane siedzenia, RO, alter
nator, tylna szyba ogrzewana, elektr. odcięcie zapłonu, prze
gląd do 03.2002 r., garażowany, - 3.750 zł. Skarbimierz, gm. 
Brzeg, tel. 077/415-61-68 po godz. 17 
FIAT 126p, 1993 r., 86 tys. km, czerwony, RO, lotnicze fotele, -
3.300 zł. Świdnica, tel. 074/858-34-38
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd do
03.2002 r., zadbany, stan techn. b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-21-95
FIAT 126p, 1993 r., biały, stan dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
FIAT 126p, 1993 r., 41 tys. km, 650 ccm, czerwony, blokada 
kierownicy, pompka akumulatorowa, zadbany, stan idealny, •
3.900 zl. Zawidów, tel. 075/778-84-26 
FIAT 126p, 1993 r., 600 ccm, jasnogroszkowy, I właściciel, za
dbany, bez wypadku, mało używany, • 3.200 zl. Ziębice, tel. 
074/819-13-63 wieczorem
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 650 tys. km tylna szyba ogrzewana, 
nadkola, alarm, garażowany, książka serwisowa, stan b. dobry,
- 3.200 zł. Nysa, tel. 077/448-37-57, 0604/09-16-43
FIAT 126p, 1993/94 r., 40 tys. km, 650 ccm, turkusowy, lotnicze 
fotele, tylne szyby uchylane, nadkola, dmuchawa, stan b. do
bry, garażowany, • 4.200 zł. Żarów, tel. 074/858-90-01, 
0607/68-03-41
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, czerwony, lotnicze fotele, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 3.800 zł. Brzeg, tel. 
077/411-90-08
FIAT 126p, 1994 r, 52 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
dodatkowe reflektory, żarówki H4, alternator, tylne szyby uchyl
ne, dmuchawa, przegląd do 04.2002 r, • 3.600 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-15-72
FIAT 126p EL. 1994 r., 48 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadba
ny, RO. blokada skrzyni biegów, - 4.100 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-22-70
FIAT 126p EL, 1994 r., 73 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, 
garażowany, tapicerka boczna z materiału, zagłówki, II właści
ciel. - 3.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-47-78 
FIAT 126p SX, 1994 r., 55 tys. km. 650 ccm, czerwony, stan 
bardzo dobry, RO, lotnicze siedzenia, - 4.000 zl. Wrocław, tel. 
0604/91-40-43 '
FIAT 126p EL,. 1994 r., 650 ccm, zielony, alarm, RO, dmucha
wa, uchylane tylne szyby, tylna szyba ogrzewana, nadkola, -
5.300 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 0604/71 -27-36
FIAT 126p FL, 1994 r., 43 tys. km, niebieski, nowy akumulator, 
garażowany, alarm, uchylne tylne szyby, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, • 4.500 zl. Długołęka, tel. 071/315-24-16 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, zadbany, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, garażowany, nadkola, - 4.000 
zl. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
FIAT 126p FL, 1994 r., 85 tys. km, 650 ccm, seledynowy, za
dbany, garażowany, - 3.600 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-70-34 po godz. 17
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, zielony, oznakowany, nadkola, I 
właściciel, garażowany, - 3.500 zł. Lipniki, woj. opolskie, tel. 
0605/29-58-24
FIAT 126p, 1994 r., 35 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, pełny lifting, oznakowany, - 3.700 zl. Milicz, tel. 
0603/61-84-27
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, garażowa
ny, fabryczny lakier, nowe amortyzatory i łańcuszek rozrządu, 
bogata wersja, oryg. fotele, oznakowany, blokada skrzyni bie
gów, RO ♦ 4 głośniki, • 4.300 zł. Wińsko, tel. 071/389-62-73 
FIAT 126p el, 1994 r., 650 ccm, czerwony, alarm, radioodtwa
rzacz,- - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/348-59-75 po godz. 19 
FIAT 126p, 1994 r., 88 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
światła do jazdy dziennej, plastikowe nakładki na progach i 
nadkolach, 2 nowe opony, pasy ż przodu i tyłu, przegiąd do 
03.2002r, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 0600/38-34-16 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, bez wy
padku, I właściciel, oryg. lakier, konserwacja, bez korozji, stan 
b. dobry, pasy bezwł., blokada skrz. biegów, atrakcyjny wygląd,
- 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/352-63-88
FIAT 126p, 1994/95 r., 70 tys. km, czerwony, • 4.200 zl. Chełm
sko Śl.. tel. 075/742-21-74
FIAT 126p ELX, 1994/95 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer- 
wony, oryg. lakier, książka serwisowa, boczne szybki uchylne, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, fotele rozkładane, garażo
wany, stan b. dobry • 4.700 zl. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT 126p elx, 1994/95 r., 52 tys. km, zielony, przegląd do
05.2002 r, garażowany, II właściciel, stan b. dobry, • 4.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-44-35
FIAT 126p EL, 1994/95 r., zielony, pełne wyposażenie, - 4.700' 
zł. Szklarka Przygodzka, tel. 062/730-77-65, 730-77-22 
FIAT 126p EL, 1994/95 r., 62 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, blokada skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, garażo
wany, stan idealny, zadbany, • 4.600 zl. Świdnica, tel. 
0502/17-57-86
FIAT 126p el, 1995 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, blokada 
skrzyni biegów, fotele z zagłówkami, pasy przednie i tylne, -
4.700 zł lub zamienię na większy. Lubin, tel. 076/846-82-24 
FIAT 126p EL, 1995 r., czerwony, stan b. dobry, - 4.600 zł. Wro
cław, tel. 0603/54-16-91
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, żółty, po tunłngu, lotnicze fotele, 
halogeny, dodatkowe światło .stop*, stan b. dobry, • 4.300 zl lub 
zamienię. Chojnów, tel. 076/818-66-63 po godz. 16 
FIAT 126p el, 1995 r., 56 tys. km, 650 ccm, czerwony, najbogat
sza wersja, pełna dokumentacja, lotnicze fotele, tylne szyby 
uchylane, zegarek, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, tapi
cerka z materiału, nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 4.400 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-75-05
FIAT 126p el, 1995 r., 49 tys. km, 650 ccm, biały, alarm * pilot, 
blokada skrzyni biegów, blokada kół, lotnicze fotele, tylne szy
by uchylane, tylna szyba ogrzewana, elektr. dmuchawa, RM, 
nowe opony, - 5.200 zł. Lubin, tel. 076/846-26-48.0603/70-83-16 
FIAT 126p el, 1995 r., 108 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe 
opony tylne, tylne szyby uchylane, po remoncie hamulców, pla
stikowe nadkola, stan dobry, • 4.000 zl. Lubin, tel. 0604/25-74-93 
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, wysokie 
siedzenia, nowe opony, nowy akumulator, - 5.000 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-19-90
FIAT 126p el, 1995 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, dmucha
wa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, lotnicze fo-

icie, piuBiiKuwu nauKuia, iapicerna z materiału, garażowany, 
zadbany, radioodtwarzacz, stan b. dobry, • 4.700 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-19-39, 0503/76-13-80 
FIAT 126p el, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, konserwacja, nadkola plastikowe, garażowany, dodatko
we światło .stop’, bagażnik dachowy, • 4.000 zl lub zamienię na 
inny. Strzelin, tel. 071/392-22-80, 0607/82-88-62 
FIAT 126p el, 1995 r., 58 tys. km, niebieski, bez wypadku, II 
właściciel, - 5.000 zl. Strzelin, tel. 071/392-37-22 w godz. 9-17 
FIAT 126p el, 1995 r., 64 tys. km, biały, I właściciel, lotnicze 
fotele, garażowany, 2 nowe opony, • 4.300 zl. Ścinawa, tel. 
076/843-73-17, 0604/77-71-39
FIAT 126p el, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, faktura zakupu 
z Polmozbytu, - 5.200 zl. Wałbrzych, tek 074/844-27-80 
FIAT 126p el, 1995 r., 650 ccm, ciemnożółty, lotnicze fotele, 
welurowa tapicerka, szybki tylne uchylne, owiewki na szybach, 
- 4.800 zł. Zloty Stok, tel. 0600/85-16-94 
FIAT 126p el, 1995/96 r., 42 tys. km, 650 ccm, E, zielony, stan 
b. dobry, zadbany, garażowany, - 4.900 zl. Konary, woj. legnic
kie, tel. 0606/36-48*12, 0603/21-50-54 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, oryginalny lakier, kpi. wyposażenie, RM, garażo
wany, plastikowe nadkola, dodatkowy .stop*, - 4.600 zl lub za
mienię na diesla. Strzelin, tel. 071/392-22-80, 0607/82-88-62 
FIAT 126p EL, 1996 r., 49 tys. km, 650 cćm, czerwony, immobi
lizer, szyby oznakowane, serwisowany, konserwowany, stan 
idealny, - 6.000 zł. Kobierzyce, tel. 0607/30-80-24 lub 
071/390-86-63
FIAT 126p EL, 1996 r., 26 tys. km, 652 ccm, zielony, I właści
ciel, garażowany, bez wypadku, konserwacja, stan b. dobry, •
6.000 zł. Legnica, tel. 076/721-66-01 
FIAT 126p el, 1996 r., 650 ccm, zielony, - 4.600 zł. Lipniki, woj. 
opolskie, tel. 0608/72-56-19
FIAT 126p, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, bez 
wypadku, garażowany, blacharka do małych poprawek, - 4.300 
zł. Lubawka, tel. 0603/47-19-43, 0603/22-64-11 
FIAT 126p EL, 1996 r., 43 tys. km, 650 ccm, zielony, nóWe opo
ny, plastikowe nadkola, blokada skrzyni biegów, elektrowenty- 
lator, materiałowa tapicerka, rozkł. siedzenia, oryg. lakier kon
serwacja, garażowany, stan b. dobry, - 5.600 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-37-01
FIAT 126p EL, 1996 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, nadkola, szyberdach, garażowany, hak, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 5.800 zl. Miechcin, tel. 065/573-07-60 
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
stan b. dobry, • 6.000 zł. Milicz, tel. 0608/59-33-41 
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 25 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, garażowany, konserwacja, ważny przegląd, oznako
wany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, nadkola, stan ide
alny, • 6.000 zl. Paszowice, tel. 076/870-29-85, 0607/78-46-52 
FIAT 126p EL, 1996 r., 80 tys. km, 652 ccm, zielony, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, 
kierowca niepalący, - 5.200 zl lub zamienię na inny, powyżej 90 
r.. Rogowo, tel. 065/571-15-33
FIAT 126p EL, 1996 r, 30 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
konserwacja, plastikowe nadkola, hak, bagażnik dachowy, ga
rażowany, światło .stop*, alarm, bez wypadku, - 6.000 zl. Rze- 
szotary, tel. 076/857-02-51 po godz. 17 
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, garażowany, zadbany, bez korozji, nie wymaga napraw, 
stan b. dobry, tylne pasy bezwl., wysokie fotele, - 5.100 zl. Wią
zów, tel. 0605/05-93-66
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, tylne szyby uchylane, tylna szy
ba ogrzewana, immobilizer, oznakowany, kola zabezpieczone 
przed kradzieżą, książka serwisowa, f-ra zakupu, dmuchawa, 
przegląd do 06.2002 r„ RO Sony, pasy z tyłu, - 5.300 zł. Wro
cław, tel. 322-37-63
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony, stan b. dobry, • 5.300 zl. Wrocław, tel. 
0604/51-08-03
FIAT 126p, 1996 r., turkusowy, składak, -1.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/29-36-29
FIAT 126p el, 1996 r., zielony, konserwacja, nadkola od nowo
ści, nie wymaga napraw, bez korozji, tapicerka w kolorze nad
wozia, - 5.100 zl. Ziębice, tel. 0600/16-57-08 
FIAT 126p el, 1996 r.t 27 tys. km, 650 ccm, Pb/, czerwony, ory
ginalny lakier, książka serwisowa, garażowany, stan idealny, -
5.500 zl lub zamienię na droższy. Zloty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p el, 1996 r., 650 ccm, czerwony, zadbany, pełne wy
posażenie, nowe opony, przegląd do 05.2002 r., stan b. dobry, -
5.200 zl lub zamienię. Zloty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
FIAT 126p, 1996/97 r., 37 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan- 
idealny, I właściciel, pełna dokumentacja, - 5.600 zł. Lubiąż, 
tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 
FIAT 126p elx, 1997 r., 35 tys. km, 652 ccm, Pb/, zielony, kata
lizator, alarm, przegląd do 02.2002 r., 2 opony na gwarancji, 
stan b. dobry, - 6.500 zl lub zamienię na większy. Kłodzko, teł. 
074/867-55-64
FIAT 126p el, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, bez 
wypadku, alarm, radio, kupiony w salonie, garażowany, II wła
ściciel, stan b. dobry, - 6.000 zl. Kłodzko, tel. 0607/36-32-73, 
0601/89-39-79
FIAT 126p etx, 1997 r., 30 tys. km, zielony, nadkola, czujnik 
temperatury, halogeny, dodatkowe światło .stóp*, dmuchawa, •
6.100 zl. Legnickie Pole, tel. 0600/18-18-74 
FIAT 126p eta, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, kolor wrzosowy, I 
właściciel, bez wypadku, nowe opony, stan b. dobry, - 5.800 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-29
RAT 126p elx, 1997 r, 38 tys. km, 652 ccm, granatowy, II wła
ściciel, bez wypadku, oznakowany, dmuchawa! boczne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, katalizator, pasy bezpieczeń
stwa z tyłu, radioodtwarzacz, plastikowe nadkola, tapicerka z 
materiału, hak, przegląd do 2002 r, - 6.800 zł: Ostrzeszów, tel. 
062/732-75-58
FIAT 126p ELX, 1997 r., 42 tys. km, 650 ccm serwisowany, ka
talizator, garażowany, stan techn. b. dobry, - 5.700 zl lub za
mienię na Fiata 126p. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
0604/65-71-42
FIAT 126p EL, 1997 r., 33 tys. km, granatowy, I właściciel, gara
żowany, zadbany, - 6.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-83-12 
FIAT 126p EL, 1997 r., 38 tys. km, 650 ccm,' zielony, tylne szy
by uchylane, konserwacja, plastikowe nadkola, zabezp. przed 
kradzieżą, RO, głośniki, stan b. dobry, zadbany, - 6.200 zł lub 
zamienię na Poloneza od 1994 r.. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadba
ny, katalizator, alarm * 2 piloty, tylna szyba ogrzewana, konser
wacja, nadkola, dmuchawa, rozkładane siedzenia, RM + gło
śniki, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0608/77-54-07 
FIAT 126p elx, 1997 r., 20 tys. km, 650 ćcm, czerwony, bez 
wypadku, I właściciel, garażowany, konserwacja, radioodtwa
rzacz, dmuchawa, właściciel niepalący, dobrze utrzymany, ory
ginalny lakier, stan idealny, w rozliczeniu starszy Fiat 126p, •
6.200 zl. Ziębice, tel. 074/819-91-41
FIAT 126p SX, 1997/98 r., 45 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
immobilizer, RO Pioneer, tylne szyby uchylane, tapicerka z 
materiału, zadbany, I właściciel, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
071/373-83-71 po godz. 17, 0601/31-30-38 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 37 tys. km, 650 ccm, granatowy, gara
żowany, nadkola, bogata wersja, stan techn. b. dobry, • 6.500 
zł. Droszów, tel. 071/387-18-91
FIAT 126p, 1998 r., 17 tys. km, 650 ccm, zielony, stan idealny,
• 7.600 zł. Góra, tel. 065/544-15-66 
FIAT 126p, 1998 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez wypad
ku, I właściciel, stan idealny, • 6.500 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-24-16, 431-21-79
FIAT 126p elx, 1998 r., 23 tys. km, granatowy, I właściciel, peł
na dokumentacja, serwisowany, garażowany, • 6.000 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-80-88
FIAT 126p ELX, 1998 r., 30 tys. km, zielony, welurowa tapicer
ka, konserwacja, nadkola, alarm, - 7.200 zl. Legnica, tel. 
076/851-12-12, 854-74-91 po godz. 15 
FIAT 126p, 1998 r., 34. tys. km, 650 ccm, zielony, przegląd do
17.12.2001 r., katalizator, nadkola od nowości, konserwacja, RO, 
wymieniony olej, łańcuszek rozrządu • 7.700 zl lub zamienię na 
Poloneza z inst. gazową, od 1994 r., Skodę Favorit, Opla Ka
detta, • 7.700 zł. Lubań SI., tel. 075/646-28-22

FIAT 126p, 1998 r., 36 tys. km; 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, uchylne tylne szyby, oryg. lakier, tapicerka z materiału. -
6.500 zł. Otmuchów, tel. 077/431-24-16,
FIAT 126p, 1998/99 r., 25 tys. km, 650 ccm, zielony, I właści-1̂ ^ 
ciel, nadkola, konserwacja, RO Philips, głośniki, blokada skrzy
ni biegów, dmuchawa, stan b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-34-93
FIAT 126p TOWN, SX, 1999 r., 11 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
garażowany, faktura zakupu, karta pojazdu, • 10.000 zł lub za
mienię na zagraniczny, do 1500 ccm, możliwa dopłata. Borów, 
tel. 071/393-33-62
FIAT 126p ELX, 1999 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan idealny,
- 7.500 zl. Kożuchów, tel. 068/355-34-94 
FIAT 126p, 1999 r., 26'tys. km, 650 ccm, zielony, - 7.500 zl. 
Oława, tel. 071/313-00-53 po godz. 17 
FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
alarm, dmuchawa, 4 zagłówki, tylne szyby uchylne, bez wypad
ku, garażowany, - 7.700 zl. Trzebnica, tel. 071/387-19-57, 
0602/30-11-80
FIAT 126p, 2000 r., 21 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, Im
mobilizer, I właściciel, bez wypadku, - 9.300 zł. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT 126p elx TOWN, 2000 r., granatowy, klimatyzacja, faktura 
zakupu, książka serwisowa, bez wypadku, przegląd do 06.2003 
r., stan idealny, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 0607/56-71-37 
FIAT 127,1974 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, silnik z 1984 r., 
lotnicze fotele, obrotomierz, drugi silnik na części, • 600 zł. Ja
sień, woj. zielonogórskie, tel. 0603/22-97-45 
FIAT 128, 1976 r., 1300 ccm, biały, - 200 zł lub zamienię na 

\ telefon GSM. Wrocław, tel. 0501/80-64-31 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1980 r., 140 tys. km, 1600 cćm, benzyna, 
granatowy, 2 walki rozrządu, stan b. dobry, w ciągłej eksploata- 
cji. - 800 zl. Brzeżnik, tel. 075/736-96-82 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1984 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, hak, •
2.200 zl. WroclaW, tel. 071/368-82-05 
FIAT 132 ARGENTA, 1984 r., 150 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, blacharka 
do małych poprawek lakierniczych, - 2.000 zl lub zamienię na 
inny uszkodzony .albo sprzęt komputerowy. Brzeg, tel. 
077/411-96-32, 0600/61-78-86
FIAT BRAVA, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V, perlowomysi 
metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, ABS, RM, welu
rowa tapicerka, w kraju od 2 dni, bez wypadku, przegląd tech
niczny, - 21.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/545-45-81, 546-20-56 po godz. 20, 0606/71-03-52 . ~
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, wspo- 
maganie, 2 poduszki pow, - 21.900 zl lub zamienię, możliwe 
raty przez komis. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zloty metalic, 
katalizator, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, alarm, zderzaki w kolo
rze nadwozia, regulowana kierownica, garażowany, • 19.500 zł. 
Praszka, tel. 034/359-19-94
FIAT BRAVA, 1996 r., 104 tys. km. 1600 ccm, 16V, ciemnozie
lony metalic, I właściciel, garażowany, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., centralny zamek, alarm, - 22.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-15-65
FIAT BRAYA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-88-11, 090/27-87-16
FIAT BRAYA, 1997 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO, reg. kierownica, w kraju od 1998 r, - 22.000 zl lub 
zamienię na tańszy, do 12.000 zl. Lubin, tel. 076/749-55-53, 
0608/07-12-96
FIAT BRAYA, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, TD, grafitbwy me
talic, 100 KM, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, centr. za
mek, RO, wspomaganie, regulacja wysokości fotela i kierowni
cy, zadbany, - 25.000 zl. Wrocław, tel: 071/355-77-02 lub 
0604/57-75-53
FIAT BRAYA, 1997 r., 32 tys.' km, .1600 ccm, 16V, wrzosowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, klimatyzacja, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reguł. wys. moco
wania pasów, RM, stan b. dobry, • 23.900 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-91, 0602/89-20-52 i 
FIAT BRAVA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fioletowy 
metalić, kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, 
garażowany, bez wypadku, - 23.500 zl. Gola, tel. 062/783-66-10 
FIAT BRAVA, 1997 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, stan techniczny idealny, klimatyzaqa, el. reg. światła, el. 
otw. szyby, centr. zamek + pilot, wspomaganie kierownicy, reg. 
wys. kierownicy, reg. fotel kierowcy, RM, immobilizer, alarm 
pilot, halogeny, alum. felgi, oszczędny, - 23.500 zL Legnica, tel. 
076/862-79-23 wieczorem, .0603/43-92-05 
FIAT BRAVA, 1997 r, 67 tys. kra, l400pcm, 12Y, zielony meta
lic, kupiony w salonie w Polsce, el. otwierane szyby, alarm, cen
tralny zamek, immobilizer, bez wypadku, .serwisowany, pełna 
dokumentacja, stan idealny, • 23.500 zl lub zamienię na Rata 
Punto. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06, 0607/04-39-05 
RAT BRAYA ELX, 1997 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. za
mek, wspomaganie, welurowa tapicerka, halogeny, - 24.300 zl. 
Leszno, tel. 065/529-46-48, 0603/13-81-23 
RAT BRAYA, 1997 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie,- centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO, reg. kierownica, • 22.000 zł lub zamienię na tańszy, 
do 12.000 zl. Lubin. tel. 076/749-55-53 
FIAT BRAYA, 1997 r., 44 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor per- 
łowoczamy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, wspo
maganie kier., ABS, RO, alum. felgi, halogeny, alarm, - 29.500 
zł. Obra, gm. Wolsztyn, tel. 0606/44-97-97 
FIAT BRAYA SX, 1997 r., zielony metalic, el. otw. szyby, bloka
da skrzyni biegów, centr. zamek, RM, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, - 24.500 zl. Oleśnica, tel. 071/398-42-50, 
0609/51-30-50
FIAT BRAYA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, grafitowy metalic, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, klimatyzacja, alarm, haloge
ny, centralny zamek, radioodtwarzacz, el. reguł, lusterka, -
23.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-03-37,0607/53-05-81 
FIAT BRAYA, 1998 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., opony zimowe,
RO, bez wypadku, I właściciel, garażowany, • 27.000 zł. Zgo
rzelec. tel. 0606/81-22-44
FIAT BRAYA, 1998/99 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, stan idealny, bez wypadku, el. otw. szyby, centr. za
mek, immobilizer, alarm, kupiony w salonie, serwisowany, gwa
ranta do 50 tys. km, wspomaganie kier., poduszka powietrzna,
I właściciel, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 344-30-03,0501/30-88-50 
RAT BRAYA, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, 16V, 103 KM, błę- 
kitny metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. reg. re
flektory, reg. kierownica, pasy pirotechniczne, el. otw. szyby, -
37.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-57-62 po godz. 17 
FIAT BRAVA 2000 r., 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., el. reg. lusterko, 
podgrz. fotele, pól roku gwarancji, alum. felgi, • 38.800 zł. Sy
ców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
FIAT BRAYA, 2000 r.( 3 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony meta
lic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, ABS, reg. kierownica, wspomaganie, blokada skrzyni 
biegów, alarm, - 32.000 zł. Żmigród, tel. 0607/21-16-71 
FIAT BRAYO, 1997 r., 51 tys km, 1370 ccm, 12V, czerwony, 
stan idealny, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach el. 
otwierany, - 22.500 zl. Konin, tel. 0605/25-20-63 
FIAT BRAYO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja. 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, zadbany, - 29.000 zl. Oleśnica, teł. 071/314-91-86. 
0601/72-56-81
FIAT BRAYO, 1997 r., 1600 ccm, 16V, niebieski metalic, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, do malowa
nia, • 18.000 zl. Opole, tól. 077/421-44-16 
FIAT BRAYO, 1997/98 c. 29 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor mor
ski metalic, centr. zamek; el. reg. reflektory, reg. kierownica, 
wspomaganie, el. otw. .szyby, RO z RDS, immobilizer FIAT 
CODE, oznakowany, sportowe zawieszenie, stan b. dobry, -
22.500 zl. Głogów, tel. 076/834-55-45 
FIAT BRAVO, 1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, el.

A U Ta  GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA- *40 spisyreśrGh+piiWrstftm&itffrozM&dcrwii^ 19.06.2001



PPUH MPOL-MOTORSM
Sp . z  o.o. - A U T O K O M IS  

50-545 Wrocław, ul. Kamienna 145, tel./fax 071/369-75-43,369-75-44 
og łasza  P R Z E T A R G  N R  12/2001 w  dn. 20.06.2001 p isem ny ofertowy n ieog ran iczony 

na sam o cho d y  pow ypadkow e  na  z le cen ie : P Z U , T U iR  W A R T A  i INNE:

1.... ... DAEWOO LUBLIN 3. -ciężarowy................................
2..... ......... 1999 .......
3.... ... OPEL KADETT - po kradzieży - wyrejestrowany................ ........  1983 ........ ........1187.... .................800.-
4 ... DAEWOO LANOS.............................................. ..............  9.000.-
6.... ...DAEWOO TICO...................................................
6,., , ......... 1997 ........
7.... ... JELCZ 437 D ......................................... .......
8 ...POLONEZ TRUCK.................................... ..............
9.... ... NACZEPA LOHRA.................................................
10... ... PRZYCZEPA LAWETA N LC 2000 ............................... ...'....... 1996 ........ ..............  3.500.-
11, ...WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A .......................... .............. 6.500.-
12..,....WÓZEK WIDŁOWY DV1792...................................... .............. 8.500.-
13 ... POMPA SMAROWNICZA................................ ..............  1.200.-
14, ... FORD ESCORT VAN EXPRESS (ładów. 750kg)............... .........  1998 ........
15....... KABINA VOLVOF12.................... ............................. ................. 350.-
16....... FORD MONDEO - kombi, ciężarowo-uniwersalny, -niebieski..........  1999 ................1796....
17 , ?.... 19.800.-
18....... FIAT SEICENTO -VAN - ciężarowo-uniwersalny. - biały...... .........  1998 ....... ..........899....
19.,.. .........  2000 ....... ............ 17.600.-
20 ,
21....... DAEWOO LANOS. - ciężarowo-uniwersalny. - biały........... ......... 1999 ....... ........1498....
22,... ......... 1998 .......
23.... .........  2000 ....... ........2290....
24 .........  1993 .......
25....... FORD FIESTA. • srebrny met.................................................. 1998 ....... ........1299.... ............. 15.600.-
2fi ......... 1991 .......
27 ... MERCEDES E-300 TD, - zielony met.............................. ......... 1999 ....... ........ 2996.... .............59.000.-
28 ... FORD ESCORT, CL -combi, -biały....... ...................................  1996 ................ 1597 ...

JAZDY PRÓBNE -AUTA DEMO
Cena wywoławcza

..............  7.800,-

1 ... 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. o godz. 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 wylicytowana jest ceną brutto sprzedaży. Na pozycje 7 -2 2  oraz 29 wystawiamy faktury 
VAT z  wyszczególnieniem wartośónettotowaruorazwartośdpodatkuVATwgstawki22% ;napozyqę 
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 gwarancją, ani rękojmią. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn. Po wydaniu pojazdu 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.

Następny przetarg planowany jest 04.07.2001 
- O F E R U J E M Y  W  S P R Z E D A Ż Y  N O W E  P R Z Y C Z E P Y  F A B R Y K I N IE W IA D Ó W  - 

- U W A G A  IM P O R T E R Z Y !  P ro w ad z im y  sk ład  C e ln y  tel. 369  75  85  -
- C A Ł O D O B O W A  P O M O C  D R O G O W A  - 0502  343  689  - 0 P M 6092

__________em a il:kom is@ po lm o to rs .w roc .p l in te rne t w w w .po lm otors.w roc.p l__________

reg. lusterka, radioodtwarzacz, - 24.500 zl. Kalisz, tel. 
062/763-29-65, 0602/60-38-06
FIAT BRAW, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, ABS, 
wspomaganie kler., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, - 22.000 zl , kup. zwoln. z opl. skarbowej. Leszno, tel. 
065/571-22-88, 0607/38-00-40
FIAT BRAW, 1998 r., 32 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM, nie
bieski metalic, poduszka powietrzna, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, • 26.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-03-95, 0607/57-63-66
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 94 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, RM, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, • 26.500 z l, kup. zwoln. z opl. 
skarbowej. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 0603/85-26-46
O  FIAT CINOUECENTO, 700 lub 900 ccm lub FIAT 

UNO, kupiony w Polsce, od I właściciela KUPIĘ. 
Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
84018601

FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km, 900 ccm, biały, stan 
dobry, - 8.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 51 tys. km, 704 ccm, biały, pla
stikowe nadkola, radioodtwarzacz, zadbany, garażowany, prze
gląd do 03.2002 r., zegarek elektroniczny, nowy akumulator, stan 
b. dobry, • 7.400 zł lub zamienię na diesla, z dopłatą. Paczków, 
teł. 077/431-77-72 po godz. 15
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 67 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metalic, bogate wyposażenie, zadbany, • 7.700 zł. Wrocław, tel. 
071/327-41-74 po godz. 21, 0607/17-99-33 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 75 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 2.000 DEM. Bogatynia, tel. 
075/773-82-21, 0600/12-82-54
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 53 tys. km, 900 ccm, zielony, el. 
otw. szyby, szyberdach, centralny zamek, ocynkowana blachar
ka, zegarek, uchylane tylne szyby, radio z kieszenią zadbany, 
- 9.500 zł. Lubawka, tel. 075/741-13-45 
O  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 59 tys. km, 700 ccm, 

biały, bez wypadku, garażowany, bez korozji, ze
garek, tylna szyba ogrzewana i z  wycieraczką, 
boczne - uchylane, Mul-T-Lock, oznakowany, 
stan b. dobry, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/11-13-44 02027171

O  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 80 tys. km, 700 ccm, 
zielony metalic, radio, tylne szyby uchylane, ze
garek, alarm, stan b. dobry, - 7.100 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019051

FIAT CINOUECENTO, 1993 r, 68 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
biały, konserwacja, nadkola, listwy boczne, kanapa dzielona, 
radio, nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, kupiony w salo
nie, garażowany, bez wypadku, stan idealny, - 8.000 zł lub za
mienię na Fiata Cinąuecento, 900 ccm. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-96-66
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 83 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, 
szyberdach, koła zimowe, bagażnik dachowy, • 9.800 zl. Gło
gów, tel. 076/832-14-00
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 130 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, tylne szyby uchylane, zegarek, stan do
bry. - 7.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/95-35-10 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 108 tys. km, 700 ccm, turkuso

wy, I właściciel, kupiony w salonie, zegarek, atermiczne szyby, 
tylne szyby uchylane, stan dobry, - 8.000 zl. Syców, tel. 
062/785-29-95 po godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
faktura zakupu, bez wypadku, immobilizer, tylne szyby uchyla
ne, zegarek, atermiczne Szyby, dodatkowe światło .stop', nad
kola, garażowiany, stan b. dobry, • 9.700 zl lub zamienię na Fia
ta 126p. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm szyberdach, alarm, stan 
b. dobry, • 7.800 zł lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/311-15-95, 
0605/68-58-85
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, przegląd do 05.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 8.400 
zl. Lubin, tel. 076/724-68-23, 0607/13-36-14 
FIAT CINOUECENT0 170,1993 r., 73 tys. km, 704 ccm, niebie
ski metalic, radioodtwarzacz, tylne szyby uchylane (atermicz
ne), zegarek, oryginalny lakier, po wymianie oleju i klocków 
hamulcowych, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-24-46
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 63 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, • 7.500 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-83, 
0606/60-94-30
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 49 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, wersja eksportowa, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm, szyberdach, nowy akumulator, garażowany, stan 
b. dobry, tylne szyby uchylane, tylna wycieraczka, • 9.500 zł. 
Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66

RZECZOZNAW CY
samochodowi, maszyn i urządzeń 
W Y C E N Y , K O S Z T O R Y S Y  8 

O P IN IE  T E C H N IC Z N E  S
45-231 Opole, ul. Oleska 125 o

tel. 0-601 545 263, tel./fax 077/456-94-49

FIAT CINOUECENTO, 1993 r.. 67 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czarny, stan dobry, RM, tylny szyby uchylane, dzielona tylna 
kanapa, zegarek, II właściciel, garażowany, zadbany, tylna szy
ba ogrzewana, - 7.700 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/349-43-93
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 97 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centralny zamek, alarm, tylne szyby uchylane, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 11 właściciel, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-42-85, 0600/51-86-07 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 95 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, szyberdach, nowe opony, stan b. dobry, - 9.500 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-50-07
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 102 tys. km, 700 ccm, benzy
na, biały, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, RO, zegarek, 
tylne szyby uchylane, oryg. szyberdach, nadkola, dzielona tyl
na kanapa, alarm, nowy akumulator, 2 nowe opony i pompa 
paliwa, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-66-58, 
0604/25-47-82
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, zadbany, garażowany, RO, dodatkowe światło .stop', 
przegląd do 04.2002 r., zegarek, oznakowany, stan b. dobry, 
bez wypadku, - 9.500 zl. Bartnica, tel. 074/871-11-24 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 900 ccm, biały, stan b. dobry, 
tylne szyby uchylane, dzielone tylne siedzenia, silnik po tunin- 
gu, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-33-55

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ęcm, srebrny metalic, za
dbany, stan b. dobry, bagażnik dachowy, dzielona'tylna kana
pa, zegar cyfrowy, tylne szyby uchylane, nowe amortyzatory, 
tylna szyba ogrzewana, - 8.500 zl. Wrocław, teł. 0606/11 -63-64, 
071/328-33-02 (k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km. 900 ccm, -10.000 zł. 
Gracze, tel. 077/460-98-66
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 50 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
garażowany, - 9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-70 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys.lon, biały, nowy akumula
tor i opony, stan b* dobry, dodatkowe światło .stop', • 13.000 zl. 
Kowary, tel. 075/718-26-84
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, biały, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, oryginalny lakier, garażowany, 
nadkola, konserwacja, alarm ♦ pilot, oznakowany, odcięcie za
płonu, RO, listwy boczne, stan b. dobry, - 9.300 zl lub zamienię 
na Fiata 126p. Legnica, tel. 076/852-59-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, • 9.900 z l , możliwe raty lub zamiana. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 55 tys. km, 704 ccm, akrylo- 
wo-granatowy, oryg. lakier, bez wypadku, RO, odcięcie paliwa, 
tylne szyby uchylane, pokrowce, inne dodatki, przegląd do
06.2002 r, - 8.600 zl. Nysa, tel. 077/433-07-95 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 67 tys. km alarm, - 8.600 zl. Ole
śnica, tel. 071/399-95-17
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km. 704 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, stan idealny, garażowany, tylne szyby uchy
lane, tylna wycieraczka, • 10.000 zł. Oława, tel. 0603/09-95-63 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm, jasnozielo
ny metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, atermiczne szyby, 
radio, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, stan b. do
bry, - 10.000 zl. Syców, tel. 062/785-29-95 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, • 8.700 zl. Syców, tel. 
062/785-46-36 do godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 28 tys. km, 7Ó0 ccm, E, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, ater
miczne szyby, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, napi- 
nacze pasów tylnych, garażowany, tylna szyba ogrzewana ♦ 
wycieraczka, stan b. dobry, mało eksploatowany, • 11.500 zł. 
Świebodzice, tei. 074/854-73-06 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 67 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, II właściciel, alarm, stan dobry, - 8.200 zl lub 
zamienię. Wałbrzych, tei. 074/844-27-29, 074/843-97-99 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
niebieski, - 8.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/311-91-91, 071/311-80-44, 0501/34-42-12 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 900 ccm, czarny, 
boczne listwy, oznakowany, nowy akumulator, nowe opony, •
9.500 zł. Wrocław, tel. 0602/64-43-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km. 900 ccm I właściciel, 
kupiony w salonie, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-88-42, 
0603/13-91-80
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 66 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, atermiczne szyby (tylne uchylne), nadkola plastikowe, 
oznakowany, Mul-T-Lock, zegar, tylna szyba ogrzewana (z wy
cieraczką), • 7.800 zl. Wrocław, tel. 0605/05-01-45 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, zielony metalic, bez 
wypadku, z salonu, cyfrowy zegar, dzielone tylne siedzenia, tyl
ne szyby uchylane, nadkola, zadbany, garażowany, stan b. do

bry, - 8.900 zl (możliwość rat lub zamiany na Fiata 126p). Złoty 
Stok, tel. 074/817-52-21, 0604/17-92-85 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 59 tys. km. 700 cćm, chabro
wy, stan b. dobry, alarm, oznakowany, nadkola, bez wypadku, 
oryginalny lakier, szyby atermiczne, dodatkowe światło .stop*, 
garażowany, - 8.500 zł. Lubnów, tel. 074/819-91-47 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 700 ccm, czerwony, 5-biego
wy, RO Blaupunkt, nowe opony i amortyzatory, komplet kół zi
mowych, zegarek, tylne szyby uchylane, listwy boczne, stan b; 
dobry, - 8.000 zł lub zamienię na większy samochód. Strzelin, 
tel. 071/392-28-35, 0503/65-89-31 
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 75 tys. km, 700 ccm, benzy
na, srebrny metalic, nowe opony, RO, szyberdach, I właściciel, 
• 8.900 zł lub zamiana na Lanosa. Zgorzelec, teł. 0603/24-07-76 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, biały, szyberdach, im
mobilizer, zadbany, - 9.300 zl. Legnica, tel. 076/854-09-95 po 
godz. 15
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 57 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
I właściciel, bez wypadku, garażowany, nadkola, dzielona ka
napa, tylna szyba ogrzewana, blokada biegów, nowe opony, RO 
I głośniki, stan b. dobry, - 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-84-76
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czerwony, boczne listwy, plastikowe nadkola, boczne szyby 
uchylane, alarm, tylna szyba ogrzewana, • 9.400 zl. Ciechano- 
wice, tel. 075/741-06-86
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, stan b. dobry, - 9.800 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-23-05 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 44 tys. km, 900 ccm, wtrysk, biały, 
katalizator, garażowany, oznakowany, nadkola od nowości, tyl
ne szyby uchylane, pokrowce, owiewki, konsola środkowa, okła
dziny wewn. drzwi, nowy ukl. wydechowy i amortyzatory, stan 
b. dobry, zadbany, mało używany (przez emeryta), - 12.300 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-81-31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 73 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
radioodtwarzacz, tylne szyby uchylane, alarm, garażowany, 
zadbany, - 8.700 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-56-42 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 51 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
bez wypadku. - 11.000 zl. Lubin, tel. 076/844-47-47 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys; km, 704 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, pilot, blokada skrzyni biegów, tylne 
szyby uchylane, alarm, listwy boczne, nadkola, pokrowce, ze
garek cyfrowy, + 2 opony zimowe,, rej. do 05.2002 r, - 8.900 zl 
lub zamienię na Forda Fiestę, Opla Corsę o poj. 1.1,1.2. Nysa, 
tel. 077/435-80-84
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czarny, garażowany, nowe opony, • 9.700 zl. Opole, tel. 
077/453-87-00
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 74 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
kolor stalowy metalic, wyłącznik zpłonu, alarm + pilot, RO, po
krowce, hak, • 9.500 zł. Płóczkł Dolne, tel. 075/784-60-87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 62 tys. km, 704. ccm, czarny, 
listwy boczne, atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, tylne 
szyby UGhylane, zegar, RO, - 9.700 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-27 po godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 40 tys. km, 700 ccm, malinowy, 
i właściciel, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, tylne szyby 
uchylane, zegarek, atermiczne szyby, książka serwisowa, stan 
idealny, - 8.800 zl. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 45 tys. km, 700 cem, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, zegarek, garażowany, - 9.600 zl. Sy
ców, tel. 0504/93-62-82
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
biały, nowe amortyzatory, opony i klocki, instalacja radiowa, 
uchylne szyby, tylna wycieraczka, Immobilizer, plastikowe nad
kola, bez wypadku, konserwacja, stan b. dobry, - 12.600 zł lub 
zamienię na większy. Świdnica, tel. 074/853-02-57, 
0502/42-44-41 -
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, blokada 
skrzyni biegów, RM, tylne szyby uchylane, pasy z tylu, szyber
dach. oryginalny lakier, • 8.900 zl. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 55 tys. km. 704 ccm. czerwony, 
atermiczne szyby, owiewki, tylne szyby uchylane, tylna wycie
raczka, alarm, RO, zimowe opony, oznakowany, - 9.900 zl. Wro
cław, tel. 071/783-98-49, 0605/08-15-54 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 82 tys. km, 899 ccm, czarny, 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, el. otwierane szyby, aluminiowe 
felgi, sportowy układ wydechowy, dużo dodatków, atrakcyjny 
wygląd, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-14-29.0601/05-05-66 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 700 ccm, czarny, garażowany, 
hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 704 ccm, czarny, 
bez wypadku, oryginalny lakier, blokada skrzyni biegów, dzie

lona tylna kanapa, uchylne tylne szybki, 4 zimowe koła, - 9.500 
zl lub zamienię na Fiata 126p. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 
0600/81-45-48
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, Pb/, zielony metalic, 
oryginalny lakier, bez korozji, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, alarm, boczne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, 
nadkola, konserwacja, garażowany, zadbany, • 8.900 zl lub za
mienię na droższy, kombi, diesel. Zloty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 54 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, tylne szyby uchylne, stan b. dobry, możliwe raty, • 9.200 zl. 
Paczków, tel. 077/431r70;29
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r„ 50 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, oryginalny lakier, bez wypadku, garażowa
ny, faktura zakupu, alarm, serwisowany, zadbany, stan idealny, 
- 9.350 zł. Strzelin, tel. 071/392.-38-34, 0602/80-16-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 66 tys. km, 704.ccm, czerwo
ny, 1. właściciel, bezwypadkowy, kupiony w salonie, alami, cen
tralny zamek, ciemne szyby, obniżony, bardzo atrakcyjny wy
gląd, - 10.300 zl. Świdnica, tel. 0603/64-16-21 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 55 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, pasy bezwł., obrotomierz, ciemne szyby, dod. 
światła .stopu*, alarm, Mul-T-Lock, centralny zamek + pilot, •
11.500 zł. Wrocław, tel. 0604/28-26-80 , f
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 70 tys. km, 900 ccm, biały, alarm, 
immobilizer, tylne szyby uchylne, dzielona kanapa, -10.900 zl. 
Oława, teł. 071/313-93-90, 0502/59-07-81 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, niebieski, atermiczne 
szyby, oryg. lakier, ważny przegląd, faktura zakupu, garażowa
ny, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-92, 0605/52-34-13
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 47 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, pełna dokumentacja, bez wypadku, garażo
wany, atrakcyjny wygląd, zadbany, ważny przegląd, - 9.900 zl 
lub zamienię na Fiata 126p + dopłata, możliwe raty (komis). 
Brzeg, tel. 077/416-51-41, 0604/95-94-62 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, srebrny metalic, I wła
ściciel, zegarek, boczne szyby uchylane, alarm, 4 zagłówki, bez 
wypadku, szyby atermiczne, • 9.900 zl lub zamienię. Brzeg, tel. 
077/416-11-05, 0604/44-18-52
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 704 ccm, biały, ory
ginalny lakier, bez wypadku, garażowany, pełna dokumentacja, 
tylne szyby uchylane, RO, zegarek, tylna wycieraczka, stan 
techn. b. dobry, - 9.400 z). Kłodzko, tel. 074/867-89-94 po 
godz. 21, 0603/70-33-56
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 704 ccm, wtrysk, biały, 
bez wypadku, stan b. dobry, radioodtwarzacz, odcięcie zapło
nu, - 9.700 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-82 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 50 tys. km, 700 ccm, szary me
talic, oryg. lakier, bez wypadku, oznakowany, nadkola, konser
wacja, garażowany, stan idealny, - 9.900 zł. Oława, tel. 
071/313-89-27, 0503/92-35-11
FIAT CINOUECENTO, 1996 r, 704 ccm I właściciel, faktura 
zakupu, książka serwisowa, zegarek, tylne szyby uchylane, 
dzielona kanapa, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan ideal
ny, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-72, 0607/78-69-08 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 54 tys. km. 700 ccm. niebieski, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, zegarek, radioodtwarzacz, 
ogrz. tylna szyba, - 10.500 zl. Syców, tel. 062/785-28-95 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 74 tys. km, 704 ccm, czarny. II 
właściciel, stan b. dobry, blokada skrzyni biegów * opony zimo
we, • 9.800 zl. Świebodzice, lei. 074/854-09-17 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 74 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
niebieski, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 11.300 zl. Wro
cław, tel. 0605/08-56-31
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 87 tys. km, 899 ccm, bordo
wy metalic, stan średni, katalizator, bogata wersja, * 12.300 zl 
lub zamienię na Citroena Saxo lub Rovęr 214, w cenie ok. 19.000 
zł. Wrocław, tel. 351-95-53
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.. 60 tys. km. 704 ccm. czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ciemne szyby, alum. 
felgi, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/72-93-90 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czarny, I właściciel, bezawaryjny, stan techn. b. dobry, 4 opony 
zimowe, - 11.900 zl. Wrocław, tel. 0501/18-53-16 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996‘r., 70 tys. km. 900 ccm. bordo
wy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakizator, 
dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwarancji, -
14.900 zl. Wrocław, tel. 0606/37-31-93, 351-95-54 
FIAT CINOUECENTO VAN, 1996 r.. 80 tys. km, 700 ccm, nie
bieski, tylna szyba ogrzewana, tylna wycieraczka, nowy lakier, 
atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 7.900 zł. Żary, tel. 
068/374-23-91, 0603/13-78-83
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 52 tys. km, ciemnoniebieski,
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immobilizer, komplet opon zimowych, kupiony w salonie, -
10.500 zł. Legnica, leL 076/722-17-74 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 46 tys. km, 900 ccm, czerwo
ny, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, centralny 
zamek, garażowany, zegarek, stan b. dobry, -11.900 zl. Polani
ca Zdrój, tel. 074/819-91-41
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r.. 52 tys. km. 704 ćcm. czerwo
ny, tylne szyby uchylane, zegarek, garażowany, stan b. dobry, -
9.300 zl lub zamienię na Fiata 126p. Strzelin, tel. 071/392-19-39, 
0503/66-98-74
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 72 tys. km. 900 ccm. biały, 
alarm, Mul-T-Lock, zadbany, • 11.300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-95-01 wieczorem
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 52 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, -10.500 zl. Oleśnica, tel. 0601/14-38-79 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 75 tys. ton, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, cent. zamek, immobilizer, el. reg. reflek
tory, szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, zegarek, RM, I 
właściciel, kupiony w salonie, - 13.500 zl. Henryków, tel. 
074/810-53-95, 0602/89-26-27
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 80 tys. km, 700 ccm. niebieski, 
dzielona kanapa tylna, zegarek, tylne szyby uchylane, immobi
lizer, - 11.000 zł. Leszno, tel. 0503/02-33-17 
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1997 r . 30 tys. km. 704 ccm, 
malinowy me tafie, alarm, blokada, bez wypadku, I właściciel, -
11.300 zL Oleśnica, tel. 071/399-36-39
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r, 49 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, alum. felgi, immotŃfizer, pilot, konserwacja, 4 plastikowe 
nadkola, RM ♦ 4 głośniki, atermiczne i uchylane szyby, skórza
na kierownica i lewarek zmiany biegów, demna tapicerka, kompl. 
dokumentacja, stan idealny, - 17.300 zl. Strzelin, tel. 
071/392-26-29
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 37 tys. km. 704 ccm. niebieski, 
serwisowany, stan b. dobry, nadkola, fartuchy przedwbłotne, -
11.700 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 85 tys. km, 900 ccm, biały, RO, 
nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), I właściciel, kupio
ny w salonie, zadbany, stan techn. b. dobry, - 12.000 zł. Wro
cław, lei 0601/93-36-69
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 17 tys. km, 704 ccm, czerwony 
mełafic, atermiczne szyby, dzielona kanapa, tylne szyby uchy
lane, alarm ♦ plot, tylna wycieraczka, zegar cyfrowy, I właści
ciel, kupiony w salonie, stan idealny, - 13.700 zl. Wrocław, tel. 
071/363-37-40
FIAT CINOUECENTO YOUNG. 1997 r., 700 ccm. niebieski, 
alarm, RO, 4 zagłówki, pasy bezwł., ciemne szyby, szerokie 
opony, garażowany, serwisowany, I właściciel, atrakcyjny wy
gląd , stan b. dobry, - 11.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/365-77-50, 0501/57-17-86
FIAT CINOUECENTO. 1997A8 r.. 700 ccm, srebrny me tafie, I 
właśddeł, książka serwisowa, alarm, blokada skrzyni biegów, 
4 zagłówki, garażowany, nowe opony, zadbany, stan b. dobry, -
10.700 zL Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 47 tys. km, 700 ccm. czerwony, 
I właściciel, zadbany, -14.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-30 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 53 tys. km. 900 ccm. czerwony, 
alarm + pilot, immobifizer, nowe opony, stan b. dobry, • 13.200 
zł. Krotoszyn, teł. 062/588-00-97
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 44 tys. km, 704 ccm. czerwony. 
Immobilizer, bogate wyposażenie, garażowany, stan idealny, -
11.900 zL Lubawka, teł. 075/741-13-24 
FIAT CINOUECBfTO VAN, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm. biały, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 12.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01, 0601/70-49-87
FIAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km. 900 ccm, biały, 
katafizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 12.000 zl. 
Ścinawa, teł. 076/843-63-39.0604/36-94-31.
FIAT COUPE, 1996 r., 74 tys. km, 2000 ccm, żółty, sportowy 
model, alum. felgi, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, kpi. dokumentacja, • 30.500 zl. Wro
cław, lei. 0501/25-47-55
FIAT CROMA, 1990 r., 134 tys. km. 2500 ccm. turbo O, ciemno
zielony metalic. 5-biegowy, wspomaganie, cen Ir. zamek, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, reg. kierownica, - 8.000 zł. Nowa 
Sól, teł. 068/387-54-92,0603/65-33-25 
FIAT CROMA, 1992 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary, 
wspomaganie Ider., centr. zamek, el. otw. szyby i lusterka, moż
liwość odliczenia VAT od paliwa, - 12.800 zł. Wrocław, teł. 
0604/97-98-07
FIAT CROMA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, zielony, cenfr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, zadbany, -
12.200 z l.., tel. 0604/97-98-07
O  FIAT DUCATO MINI, 2001 r.f 1900 ccm, diesel, 

żółty, przeb. 14.500 kro, wyprod. w  maju, wspo
maganie, kpi. dokumentacja -11.500 DEM ♦ cło, 
organizuję wyjazdy po samochody, głównie z s il
nikiem diesla. Nowa Sól, tel. 068/376-81-37, 
0608/27-72-93 84018721

FIAT MAREA KOMBI, 1997 r.. 117 tys. km. 1900 ccm, TDi. per- 
łowosrebmy, roleta, refingi dachowe, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, alum. felgi 15”, podłokietnik, alarm, 
wspomaganie, lampy soczewkowe, reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, cenfr. zamek, oryg. radio, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Zielona Góra. lei. 068/324-16-32, 0600/32-89-91 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16Y, 
zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, 
poduszki pow., wspomaganie, cenfr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, RM, refingi dachowe, hak, nowe opony, serwiso
wany, zadbany, - 28.900 zl lub zamienię na tańszy. Syców, teł. 
062/785-35-03
FIAT MAREA, 1997/98 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO, kupiony w 
salonie, • 24.500 zl lub zamienię., teł. 0604/60-81-13 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r. 80 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, jasna tapicerka, poduszka pow., centr. 
zamek, reguł, fotel kierowcy. I właśddeł, wspomaganie, hak, 
inst. gazowa, zarejestrowany jako uniwersalny, zegar, obroto
mierz, radio, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-12-78, 
0601/77-80-46
O  FIAT MAREA WEEKEND KOMBI, 2000 r., 32 tys. 

km, 1600 ccm, 16V, ceglasty metalic, 4 pod. po
wietrzne, automatyczna klimatyzacja, el. otw. 
szyby, radio, ABS, centr. zamek, serwo, haloge
ny, kpi. dokumentacja, - 37.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-26-51,0601/70-22-45 81013831

FIAT MULT1PLA, 1999 r„ zielony metalic, z salonu, 6-osobowy, 
bogate wyposażenie, - 45.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-16-88 po godz. 18
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, JTD, granato
wy me tafie, pełne wyposażenie, kfimatyzacja, możliwość sprze
daży na raty, - 43.000 zł. Jarocin, tel. 062/747-48-37 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 50 tys. km. 1400 ccm, zielony, 
bez wypadku, po przeglądzie, • 22.000 zł. Przewóz, tel. 
068/375-10-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, eL 
otw. szyby, alarm, centralny zamek, refingi dachowe, - 21.000 
zł. Głogów, tel. 0608/74-62-87, 0600/30-94-67 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm. czerwo
ny, kupiony w salonie, I właśddeł, garażowany, wspomaganie 
kier., relingi z bagażnikiem, bez wypadku, immobiizer, stan ide
alny, - 23.000 zl. Nysa, tel. 077/431-00-57 
FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r, 44 tys. km, 1400 ccm kupiony 
w salonie, centralny zamek, el. otwierane szyby, alarm, immo
biizer, garażowany, - 19.500 zl. Rzepfin, tel. 071/316-48-99, 
0604/95-09-15
FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r.. 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, centratoy zamek, eł. otwierane szyby, wspo
maganie kier., Muł-T-Lock, refingi dachowe, serwisowany, moż
liwa faktura VAT, • 22.900 zl. Wałbrzych, teł. 0502/57-16-65 
FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r.. 57 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, alarm, Immobiizer, zadbany, stan b. dobry, • 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/360-1644
FIAT PAUO WEEKEND. 1998 r.. 42 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, zderzaki w kolorze nadwozia, refingi dachowe, alarm, centr. 
zamek, zadbany. -17.200 zl * VAT. Wrocław, tel. 071/372-68-84, 
0606/34-52-37
FIAT PAUO WEEKEND. 1998/99 r., 25 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, serwisowany, kupiony w salonie, garażowany.

RM z panelem, relingi dachowe, alarm, oznakowany, stan b. 
dobry, - 23.000 zl tub zamienię. Legnica, teł. 0502/15-76-33 
FIAT PALIO WEEKEND. 1999 r., 1600 ccm, benzyna insL ga
zowa, 100 KM, hak, 5-osobowy, homologacja, el. otwierane szy
by, RO, stan b. dobry, - 28.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/754-31-71, 0601/57-12-07
FIAT PAUO WEEKEND. 1999 t, 20 tys. km. 1242 ccm. 75 KM. 
srebrny metalic, centr. zamek, poduszka pow., reg. kierownica, 
napina cze pasów, alum. felgi, I właśddeł, - 26.000 zl. Wałbrzych, 
teł. 074/840-04-70
FIAT PAUO WEEKEND 75,1999 r„ 1200 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, serwisowany, I właśddeł, stan b. dobry, - 22.200 
zl. Wałbrzych, tel. 074/852-30-95. 0601/40-51-05 
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 14 tys. km, zielony, el. otw. 
szyby, halogeny, refingi dachowe, immobilizer, wspomaganie, 
alarm, centr. zamek + pilot, - 25.000 zl. Witkowo k. Konina, tel. 
063/277-33-23, 0608/35-44-48
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, zielony, 
75 KM, relingi dachowe, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, I właśddeł, stan b. dobry, - 33.000 zl. Wro
cław, tel. 071/350-22-52
FIAT PAUO WEEKEND, 2000 r.. 15 tys. km. 1200 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, immobiizer, poduszka pow., atermiczne szy
by, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, reingi dacho
we, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, pasy bezwł., kupio
ny w salonie, stan idealny, - 33.500 zl. Wrocław, tel. 
071/314-28-27
FIAT PANDA, 1987/93 r., 900 ccm, czarny, • 3.500 zl. Wrocław, 
teł. 071/325-39-73, 0605/62-11-12 
FIAT PANDA 1989/90 r., biały, 5-biegowy, na białych tablicach 
- 900 DEM. Żary; tel. 0602/67-33-28 
FIAT PANDA 1991 r., 800 ccm, benzyna stan idealny, na za
chodnich tablicach • 1.300 zł. Chojnów, teł. 0600/16-48-26 
FIAT PUNTO, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski metalic, I 
rejestracja w 1994 r., el. otw. szyby, centr. zamek, 3-drzwiowy, 
dzielona tylna kanapa, -13.800 zl., tel. 0604/89-42*14 
FIAT PUNTO ełx, 1993 r., 150 tys. km, 1242 ccm, benzyna, zie
lony. welurowa tapicerka. oznakowany, 5-drzwiowy, RM Sony, 
komplet opon zimowych, przegląd do 05.2001 r„ immobilizer, - 
16.500. zł. Syców, teł. 062/582-04-36, 0603/95-17-24 
FIAT PUNTO, 1994 r., 58 tys. km, 1100 ccm, Gil, czerwony, 
szyberdach, tylne szyby uchylane, welurowa tapicerka, tylne 
zagłówki, fotele Recaro, nowe opony (4 szt.), I właśddeł, w kraju 
od 9 miesięcy, stan b. dobry, poduszka powietrzna, aluminiowe 
felgi. - 13.700 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 0608/74-02-04 
FIAT PUNTO 55.1994 r, 60 tys. km, 1100 ccm, zloty metalic, 
poduszka pow., w kraju od 2 miesięcy, zadbany, garażowany, 
3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, - 15.900 zł lub zamienię na 
inny. Legnica, teł. 0604/78-91-81
FIAT PUNTO ELX, 1994 r., 1400 ccm. niebieski metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm 
z pilotem, welurowa tapicerka, eL otw. szyby, - 15.200 zl. Roz- 
stępniewo, gm. Miejska Górka, teł. 065/547-49-99 
FIAT PUNTO, 1994 r., 51 tys. km, 1100 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, alarm, oznakowany, listwy boczne, kupiony w salo
nie (faktura), serwisowany, stan idealny, radioodtwarzacz, -
15.900 zł. Wrocław, tel. 071/322-2647 
FIAT PUNTO, 1995 r., 57 tys. km, 1100 ccm, bordowy metalic, 
el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, kpi. opon zimowych, gara
żowany, serwisowany I właśddeł, -17.800 zł. Bolesławiec, teł. 
075/736-97-71
FIAT PUNTO, 1995 r., 44 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, wiśniowy 
metafic. 75 KM, ABS, serwo, 5-drzwiowy, RM, el. otw. szyby, 4 
zagłówki, centr. zamek, obrotomierz, zegarek, reguł, fotel, dzie
lona tylna kanapa, książka serwisowa, w kraju od 2 dni. bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, stan idealny, -17.700 zł. Bolesła
wiec, teł. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
FIAT PUNTO, 1995 r., 57 tys. km, 1100 ccm, bordowy metalic, 
el. otwierane szyby, alarm, centralny zamek, komplet opon zi
mowych, garażowany, serwisowany, I właśddeł, - 17.800 zł. 
Bolesławiec, teł. 075/736-97-71 
FIAT PUNTO, 1995 r., 85 tys. km, 1108 ccm, benzyna, bordowy, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, 5-biegowy, el. reg. reflektory, 
tylne szyby uchylane, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
sprowadzony w całośd, kodowany khicz, zadbany, właśddeł 
niepalący, -15.700 zł łub zamienię na inny z dopłatą. Jelenia 
Góra, teł. 075/767-13-17 wieczorem, 0607/57-91-88 
FIAT PUNTO, 1995 r., 88 tys. km, 1100 ccm. niebieski. 2 pod. 
powietrzne, RM, centr. zamek, alarm ♦ pilot, bez wypadku, I 
właśddeł, książka serwisowa, - 16.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/24-40-42
FIAT PUNTO, 1995 r., 80 tys. km, 11Ó0 ccm oclony w całośd, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właśddeł, welurowa tapi
cerka, RO, książka serwisowa, stan idealny. -15.500 zl. Legni
ca. tel. 076/862-69-12
FIAT PUNTO, 1995 r, 68 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, alum. felgi, 2 poduszki pow., regulowane świaBa, książka 
serwisowa, -15.000 zł. Legnica, teł. 0604/61-62-72 
FIAT PUNTO ELX, 1995 r., 96 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny metafic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, gara
żowany, welurowa tapicerka, halogeny, zderzaki w kolorze nad
wozia. el. otw. szyby, - 16.500 zł. Łagów, tel. 075/771-59-97, 
0501/22-40-53
FIAT PUNTO, 1995 r., 92 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, model z grudnia, stan idealny, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, radioodtwarzacz + 4 głośniki, - 18.400 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-35-08 do godz. 18, 
0501/72-73-41
FIAT PUNTO, 1995 r., 1300 ccm wspomaganie, obrotomierz, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, -14.500 zł. Ostrów 
Wlkp., teł. 062/593-03-75
FIAT PUNTO, 1995 r., 40 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, radio, zadbany, garażowany, -17.000 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 
062/736-06-29, 0503/58-89-47
FIAT PUNTO, 1995 r., 63 tys. km, 1108 ccm, benzyna, czerwo
ny. 5-drzwiowy, - 15.800 zł. Piaski, tel. 0606/50-28-17 
FIAT PUNTO, 1995 r„ 1700 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, • 17.500 zł. Rawicz, tel. 
0604/58-61-65
FIAT PUNTO ELX, 1995 r., 90 tys. km. 1242 ccm, turkusowy, 
kupiony w salonie, II właśddeł, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, ha
logeny, reg. reflektory, garażowany, zadbany, - 17.200 zł lub 
zamienię na większy, do 20.000 zł. Rudna, tel. 076/843-50-68, 
0608/50-37-21 j
FIAT PUNTO. 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm. czarny, -14.500
zł. Świdnica, teł. 074/852-09-64 po godz. 16
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 99 tys. km, 1100 ccm, biały, centr.
zamek, alarm, immobifizer, 3-drzwiowy, tytoe szyby uchylane.,
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 16.500 zł. Wrocław, tel.
071/373-71-28
FIAT PUNTO SL, 1995 r., złoty metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szy
by, RM. • 16.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-33-63,0606/81-29-27 
FIAT PUNTO. 1995 r, 1100 ccm, wiśniowy metalic, stan b. do
bry. -15.600 zł. Wrocław, tel. 0606/95-26-51 
FIAT PUNTO SX. 1995 r.. 59 tys. km. 1108 ccm. niebieski meta
fic, bez wypadku, oryg. lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy. szyby 
atermiczne, zadbany, garażowany, sprowadzony w całośd, 
centr. zamek, -16.500 zl. Żmigród, tel. 071/385-36-80 
FIAT PUNTO, 1996 r., 85 tys. km, 1250 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, RM, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, książka serwisowa, I właśddeł, zadbany, -
18.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 
0600/21-55-74
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio- 
wy. centr. zamek, alarm, stan b. dobry, - 17.800 zł. Oława, teł. 
071/313-24-87, 0609/48-60-00
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 75 tys. km, 1200 ccm, śliwkowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, welur, 5-drzwiowy, eł. reg. 
świateł, kupiony w salonie w Polsce, -16.900 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 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, wspomaganie kier., 
obrotomierz, immobiizer, kompletna dokumentacja, • 17.900 zl. 
Ostrów Wlkp., teł. 062/738-04-79 
FIAT PUNTO. 1996 r.. 59 tys. km. 1242 ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy metafic, automatic, centr. zamek, el. otw. szyby (przy
ciemnione), wspomaganie, RO. Wrocław, teł. 349-42-91 
FIAT PUNTO SX, 1997 r, 50 tys. km. 1100 ccm. bordowy, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, immobiizer, obrotomierz, ga

rażowany, II właśddeł, z salonu, - 18.000 zł. Krosno wice, teL 
074/868-51-42 '
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm. TD. zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 3 elementy do la
kierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.300 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
FIAT PUNTO, 1997 r., 53 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, 
po lakierowaniu, - 13.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/737-10-52, 
0603/32-13-73
FIAT PUNTO 55 SX, 1997 r., 58 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
błękitny, RO, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm z pilotem, dzielona kanapa tylna, - 20.500 zł. 
Wrocław, teł. 0601/58-05-75
FIAT PUNTO, 1997 r., 42 tys. km, 1108 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, alarm, blokada skrzyni bie
gów, el. otw. szyby, RO ♦ 4 głośniki, pokrowce, stan b. dobry, -
18.500 zł. Wrocław, teł. 071/357-98-89,0604/66-89-57
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metafic, 
kupiony w salonie, I właściciel, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książ
ka serwisowa, zegarek, immobilizer, listwy boczne, garażowa
ny, stan b. dobry - 20.800 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48
FIAT PUNTO, 1998 r., 62 tys. km. 1100 ccm, SX, zielony. 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. zamek, el. 
otw. szyby, reg. siedzenia i świałła, immobiizer, Inst. gazowa, 
stan b. dobry, - 20.200 zl. Bielawa, teł. 074/833-42-23 
FIAT PUNTO. 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie, alarm, tylne szyby uchylane, stan 
b. dobry, -18.900 zl. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy metalic, halogeny, el. otw. szyby, wspomaganie, 
5-drzwiowy, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, reg. 
kierownica, podnoszony fotel kierowcy, - 23.800 zł. Leszno, teł. 
065/520-62-28
FIAT PUNTO, 1998 r., 47 tys. km, 1242 ccm, czarny, czysty, 
zadbany, garażowany, 3-drzwiowy, 60 KM, w kraju od 99 r., I 
właśddeł, kompletna dokumentacja, stan opon dobry, tylne 
szyby uchylane, 4 zagłówki, el. reg. reflektory, ekonomiczny, •
20.800 zł. Pleszew, tel. 062/742-45-76 
FIAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km. 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, centr. zamek, blokada skrzyni 
biegów, immobilizer, • 18.500 zł. Rawicz, teł. 065/547-48-11, 
0604/94-24-50
FIAT PUNTO, 1998 r., 1200 ccm. czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centralny zamek, alarm, z salonu, I właśddeł, • 19.900 
zł. Wołów, teł. 071/389-48-06
FIAT PUNTO, 1998 r., 1100 ccm, benzyna, czarny metale, stan 
b. dobry. - 19.500 zł. Wrocław, teł. 071/343-22-49 
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, el. 
reg. reflektory, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, książ
ka serwisowa, welurowa tapicerka, kola 14“, - 21.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
FIAT PUNTO 55,1998/99 r., 49 tys. km, 1100 ccm, E+gaz, czer
wony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, 
immobilizer, instalacja gazowa, serwisowany, kupiony w salo
nie Fiata, pełna dokumentacja, nowe opony, uchylne szyby; -
17.700 zl lub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1999 r., 35 tys. km, 1200 ccm, srebrny metafic, 
3-drzwiowy. centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, radw 
(sterowane przy kierownicy), halogeny, el. otw. szyby, c i reg. 
lusterka, - 21.450 zL Leszno, teł. 065/534-09-04 do godz. 18, 
0503/57-01-53
FIAT PUNTO 60,1999 r., 17 tys. km,1250ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do lakierowania, ku piją
cy zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.300 zł. Odolanów, tel 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO SOLE 55, 1999 r., 1100 ccm, niebieski metafic, 
5-drzwiowy, - 18.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-64. 
0606/21-90-41
FIAT PUNTO. 1999 r.. 31 tys. km, 1100 ccm, zielony metffc, 
poduszka powietrzna, hak, immobiizer, I właśddeł. kupiony w 
salonie. - 22.500 zl. Wolsztyn, tel. 068/347-14-90 
FIAT PUNTO. 1999 r.. 53 tys. km. 1100 ccm. birfy, kupiony w 
salonie. - 21.900 zl. Wrocław; tel. 071/368-79-92.0601/87-25-22 
FIAT PUNTO II. 1999/00'r., 12 tys. km. 1200 ccm. malinowy 4 
pod. powietrzne, ABS, eł. otw. szyby, szyberdach, komputer, 
wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, - 27.000 zL Legni
ca. teł. 0603/78-79-35
FIAT PUNTO. 1999/00 r„ 30 tys. km, 1200 ccm. niebieski meta
fic, 3-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kol. nad
wozia, sprow., I właśddeł w kraju • 19.500 zł. Legnica, teł. 
0601/50-97-44
FIAT PUNTO II. 1999/00 r.. 7 tys. km, 1200 ccm, zielony meła
fic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, cent. zamek, wspomaga
nie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, reguł, fotela, stan ide
alny. - 27.900 zl. Leszno, teł. 0605/44-73-47 
FIAT PUNTO II. 1999/00 r.. 37 tys. km, 1800 ccm. 16V. periowo- 
miedziany, klimatyzacja, wersja HGT, nawigacja, GPS, ABS, 
CTS, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, sprzęt H if i * CD, pełna 
el., I właśddeł, dokum., stan idealny - 33.900 d łub zamienię. 
Złotoryja, teł. 076/878-63-77, 0604/83-26-46 
FIAT PUNTO II SX, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
bordowy metafic, wspomaganie kierownicy, eł. otw. szyby, cen
tralny zamek, poduszka powietrzna, alarm, RM, kupiony w sa
lonie, I właśddeł, - 31.200 zł. Krotoszyn, teł. 062/722-94-95, 
0603/25-21-77
FIAT PUNTO II ELX, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy metafic, 5-drzwiowy, - 26.800 zł. Kudowa Zdrój, 
teł. 074/866-25-46
FIAT PUNTO, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, wspomaganie, immobiizer, poduszka pow, • 29.700 zL Świd
nica, teL 0603/39-79-78
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm. zielony, przegląd do 04.2002 
r.. z urzędu celnego, stan dobry, - 3.300 zł. śdnawka Średnia, 
teł. 0603/97-66-21
FIAT REGATA, 1985 r., 1500 ccm, zielony, stan b. dobry, prze
gląd do 04.2002 r., z urzędu celnego, - 3.300 zł. Śdnawka śred
nia, woj. wałbrzyskie, teł. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA 1986 r.. 134 tys. km. 1700 ccm. diesel, srebrny, 
5-biegowy, RO, alarm, reg. kierownica, zadbany, halogeny, -
4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-01
FIAT REGATA, 1989 r., 1500 ccm, zielony metafic, 5-biegowy, 
na białych tablicach - 900 DEM. Żary, teł. 0602/67-33-28 
FIAT RITMO, 1981 r, 1700 ccm, diesel, czerwony, stan silnika 
bardzo dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 2.300 zł. Chocianów; 
teł. 076/818-42-51, 0608/19-79-08 
FIAT RITMO, 1983 r., 315 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary, 5-bie
gowy, po wymianie sprzęgła, szyberdach, RO, - 2.200 zl. Sła
wa, tel. 068/356-74-52
FIAT RITMO CABRIO, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, alum. 
felgi, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, • 3.800 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 076/846-15-61
FIAT RITMO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metafic, .na 
chodzie', do poprawek blacharskich, -1.100 zł. Wrocław; tel 
071/350-03-87
FIAT RITMO, 1984 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, stan silnika 
b. dobry, karoseria dobra, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 4 lampy przed
nie - 3.200 zl. Przedborowa, teł. 074/815-80-95 
FIAT RITMO ABARTH, 105TC, 1984 r„ 200 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, sportowe fotele, RO, halogeny, reg. kierow
nica, nowe opony, po remoncie blacharki, stan techn. b. dobry, 
- 3.500 zł. Wrocław, teł. 071/373-87-67,0608/11-97-73 
FIAT RITMO CABRIO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, 
RO, sportowy ukl. wydechowy, inst. gazowa, stan b. dobry, -
5.000 zł lub zamienię na droższy. Wtocław, tel. 071/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - A00490 www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO 85S, 1986 r„ 200 tys. km, 1500 ccm, szary meta
lic, stan dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, ekonomizer, reg. 
kierownica, szeroka deska rozdz., alum. felgi, 4 reflektory, ha
logeny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, przegląd do 02.2002 r, • 3.000 
zł. Legnica, teł. 0603/59-65-04
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, czerwony, aluminiowe felgi, •
4.000 zl. Lubin, teł. 076/849-48-46
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, rudy metafic, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, I właściciel, el. otw. szyby, zde
rzaki w kol. nadwozia, listwy boczne, dzielona tylna kanapa, 
zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. dobry - 16.900 zł. 
Legnica, teł. 076/850-62-64, 0606/13-93-48

FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, zderzaki w kolorze nadwozia, eL 
otw. szyby, immobifizer, dzielona tylna kanapa, garażowany. RO, 
nowe oppny, listwy boczne. - 15.500 zl. Czernica, tel. 
071/318-03-72, 0607/62-51-01
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 28 tys. km, 900 ccm. benzyna, 
czerwony metafic. I właściciel, kupiony w salonie. Muł-T-Lock, 
immobilizer, RO, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, 
bez wypadku, stan idealny, -17.500 zł. Lubin, teł. 076/842-33-85 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 31 tys. km. 900 ccm, czerwony, I wła- 
śdciel, bez wypadku, stan b. dobry, - 15.800 zł. Oława, teł. 
071/313-44-29
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r., 43 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, II właśddeł, stan b. dobry, el. otw. szyby, alum. felgi, -
17.600 zł łub zamienię na większy. Oława, teL 071/313-44-29 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm, czarny, zderzaki srebrne, 
stan dobry, - 16.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-70-98, 
0605/62-03-24
FIAT SEICENTO, 1998 r., 33 tys. km, 900 ccm, błękitny metafic, 
immobilizer, eł. otwierane szyby, zderzaki i lusterka lakierowa
ne, blokada skrzyni biegów, atermiczne szyby, instalacja do 
radia, antena, głośniki, zadbany, - 16.400 zł. Wrocław, teł. 
071/321-53-58, 0604/09-57-74
FIAT SEICENTO. 1998 r.. 15 tys. km. 900 ccm. zielony metafic. 
bezwypadkowy, I właśddeł. centr. zamek, RO Panasonic, po 
przeglądzie, bagażnik, atrakc. wygląd, -17.500 zł. Wrocław, lei. 
071/336-44-85, 0501/46-69-65
FIAT SEICENTO, 1998 r., 35 tys. km, 900 ccm, srebrny metafic, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, immobifizer, alarm 
♦ plot, pokrowce, tylne szyby uchylane i przyciemniane, gara
żowany, bezwypadkowy, • 17.300 zł. Wtocław, teł. 0503/37-57-13 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r„ 32 tys. km, 900 ccm, jasnozielony 
metalic, el. otw. szyby, hak, immobiizer, napinacze pasów, zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/19-01-65
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, wtrysk, czerwony, 5-bie
gowy, eł. otwierane szyby, immobiizer, RO Panasonic, - .15.900 
zl lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312453-31, 
0604/36-354)5
FIAT SEICENTO, 1998/99 r.. 18 tys. km. 900 ccm, benzyna, 
czerwony, I właśddeł, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, 
serwisowany, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, 
pasy bezwł., zadbany, bez wypadku, stan b. dobry, - 17.300 zł. 
Wrocław, teł. 071/342-58-12
FIAT SEICENTO, 1999 r., 22 tys. km, 900 ccm, benzyna, bordo
wy metafic, alarm, I właśddeł, bez wypadku, -17.900 zł. Śwd- 
nica, tel. 0603/39-79-78
O  FIAT SEICENTO 900,1999 r., srebrny metalic, 

przystosowany dla inwalidy (możliwość demon
tażu). Wrocław, tel. 071/784-66-91 po godz. 20 
85001901

FIAT SEICENTO, 1999 r., 6 tys. tan, 900 ccm, benzyna, srebrny 
metafic, stan idealny, -18.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-72-54 
FIAT SEICENTO, 1999 r„ 60 tys. km, 900 eon I właśddeł, -
16.500 zł. Głogów, teł. 0608/664)2-36
FIAT SEICENTO, 1999 r., 58 tys. tan. 900 ccm, biały, stan b. 
dobry, -14.000 zł. Grodków, teł. 0600/65-08-60 
FIAT SEICENTO VAN. 1999 r.. 28 tys. tan, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz Pioneer, stan b. dobry, - 14.000 zł. Kłodzko, 
lei. 074/867-19-39 po godz. 20
FIAT SEICENTO, 1999 r., 28 tys. tan, 900 ccm, srebrny, immo- 
bifizer. RM, I właściciel, kupiony w salonie, - 17.200 zl. Lubin, 
teł. 076/844-73-84, 0608/5549-36 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 42 tys. km. 1100 ccm, błękitny, po
duszka pow., el. otw. szyby, dzielone siedzenia, zderzaki w ko
lorze nadwozia, kupiony w salonie, -17.800 zł. Ostrzeszów, lei. 
062/73048-71
FIAT SEICENTO. 1999 r., 37 tys. km. czerwony. I właściciel, 
RO, listwy4 boczne, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -
17.500 zl. Piskorzówek, gm. Piskorzów. lei. 0502/84-15-97 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r.. 15 tys. tan, 899 ccm, błękit
ny metafic, głośniki * antena, bez wypadku, stan b. dobry, -
16.900 zł. Syców. lei. 062/78546-36 do godz. 17
FIAT SEICENTO S, 1999 r.. 26 tys. km. 1100 ccm, czerwony. I 
właśddeł, garażowany, bez wypadku, el. otwierane szyby, po
duszka pow., obrotomierz, 54Ńegowy, - 17.900 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/841-75-89, 0607/42-80-96 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 35 tys. km, 899 ccm, czerwony, gara
żowany. II właśddeł. bez wypadku, stan b. dobry • 17.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/327-12-77
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r.. 1100 ccm, benzyna, biały, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, stan sinika i bla
charki b. dobry, immobifizer, - 13.500 zł ♦ VAT. Ziębice, teł. 
0602/37-79-98
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 20 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metafic, I właśddeł, serwisowany, garażowany, 4 zagłówki, RO. 
zderzaki w kolorze nadwozia, zimowe opony, hak, dodatkowe 
światło .stop’ , stan idealny, - 20.000 zł. Borek Sbzefińsłd, woj. 
wrocławskie, teł. 0601/14-6902 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 9 tys. tan, 900 ccm, srebrny mełafic, 
kupiony w salonie, serwisowany, książka serwisowa, bez wy
padku, radio, immobiizer, stan idealny. -18.500 zl. Kępno. teł. 
062/781-27-59
FIAT SEICENTO S. 2000 r., 19 tys. km, 1100 ccm. metalic, ku
piony w salonie, II właśddeł, serwisowany, pełna dokumenta
cja, -17.900 zł. Oleśnica, teł. 071/398-75-80 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 20 tys. km, 1100 ccm, złoty metafic, 
el. otwierane szyby, poduszka pow., tylna szyba ogrzewana, -
17.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-52-59,0605/21-58-14 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, niebieski, stan 
idealny, I właśddeł, na gwarancji, dzielona tylna kanapa, gara
żowany, - 17.000 zł. Wrocław, teL 0607/33-18-77 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 ccm, granatowy metafic, I właśd
deł, z salonu, zderzaki w kolorze nadwozia, RO. immobiizer, 
listwy boczne. 4 zagłówki, katalizator, zadbany, garażowany, 
stan idealny, -18.800 zł łub zamienię na inny samochód. Złoty 
Stok, teł. 074/817-50-01, 0604/17-92-85 
FIAT SIENA 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, immobilizer, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
dobry, -15.900 zł. Go tarto w, gm. Kluczbork, tel. 077/414-22-21, 
0606/44-56-87
FIAT SIENA 1997 r., 65 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metafic, RM Sony, centr. zamek, serwisowany, kpL dokumenta
cja, I właśddeł, bez wypadku, - 19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/244042
FIAT SIENA EL, 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, z salonu, centralny zamek, przegląd do 05.2002 r., stan 
techn. b. dobry, -16.800 zł (możfiwość rat przez komis). Szew- 
ce k. Wrocławia, teł. 071/310-7045 
FIAT SIENA HL, 1997/98 r„ 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metafic, el. otwierane szyby, centralny zamek, blokada skrzy
ni biegów, radioodtwarzacz Kenwood, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, serwisowany, stan b. dobry, zimowe opony 
grafis, możliwe raty, - 18.800 zl lub zamienię na uszkodzony. 
Niedszów; tel. 071/399-04-24, 0603/50-66-80 
FIAT SIENA HL. 1997/98 r.. 23 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielony 
metafic, II właściciel, oryginalny przebieg, wspomaganie kier, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, Fast Code, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny, regulowana kie
rownica, stan idealny, - 20.500 zl. Wrocław, tel. 071/783-50-53 
po godz. 18
FIAT SIENA 1999 r., 27 tys. km, 1200 ccm, czarny metafic, -
24.000 zl. Jaworzyna Śł.. teł. 0609/27434)0 
FIAT SIENA HLX, 1999 r., 80 tys. km. 1600 ccm, 16Y, niebieski 
metafic, I właśddeł, bez wypadku, kupiony w salonie, wspoma
ganie, el. otw. szyby, immobiizer, welurowa tapicerka, haloge
ny, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, serwisowany - 17.900 zł lub zamienię. Paczków, teł. 
077/431-604)9. 0606/50-19-62
FIAT SIENA 1999 r., 27 tys. ton. 1242 ccm. niebieski, stan ide
alny, I właściciel, z salonu, aluminiowe felgi, pokrowce, sprzęt 
audio, sportowy wydech, białe zegary, garażowany, zadbany, 
serwisowany, 75 KM. - 25.000 zł. Wrocław, teł. 071/345-64-09, 
0501/92-84-59
FIAT TEMP RA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, metafic. cent. za
mek, bez wypadku, eł. otw. szyby zadbany, stan techn. b. do
bry - 1.800 DEM, lub na gotowo - 8.000 zl. Bielany, tel. 
0607/84-97-61

FIAT TEMPRA1991 r.. 147 tys. km, 2000 ccm, zielony mełafic, 
stan dobry, bogate wyposażenie, ABS. pełne wyposażenie elek
tryczne, welurowa tapicerka, deska digital, hak, centralny za
mek, atem, - 9.300 zl. Bolesławiec, teł. 0602/85-30-98 
FIAT TEMPRA 1991 r„ 126 tys. km. 1900 ccm. diesel, srebrny 
metafic, wspomaganie, cent. zamek, el. otw. szyby. el. reg. lu
sterka. stan b. dobry, - 10.800 zl. Kalisz, tel. 062/502-51-94, 
0604/57-51-79
FIAT TEMPRA 1991 r., 150 tys. tan. 2000 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, wspomaganie kier., inst gazowa, centralny zamek, 
eł. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, • 9.400 zl. Legni
ca. teł. 076/854-32-16
FIAT TEMPRA 1991 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony, inst ga
zowa, garażowany, wspomaganie kier., zadbany, - 10.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/847-30-82
FIAT TEMPRA 1991 r.. 125 tys. tan, 1600 ccm, szary metafic, 
sprowadzony w całośd, wspomaganie, cent. zamek, alum. fel
gi, hak, - 8.600 zł. Wschowa, teł. 065/540-19-73,0602/34-17-57 
FIAT TEMPRA 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy me
tafic, wspomaganie kier., centralny zamek, deska digital, szy
berdach, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, welurowa tapicerka, RM, dzielona tylna kanapa, regulowa
na kierownica, - 11.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/345-68-79, 0601/7549-59
FIATTEWRA KOMBI. 1992 r., 119 tys. km, 1900 ccm, torbo D. 
biały, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, roleta, refingi 
dach., RM, stoi w Niemczech, na gotowo 11.000 zł lub 2.900 
DEM. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-31.0603/93-22-63 
FIAT TEMPRA 1992 r., 130 tys. tan, 1900 ccm, turbo D, kolor 
kremowy, -12.000 zl. Głogów, teL 076/834-90-10.0607/68-29-36 
FIAT TEMPRA 1992 r., 1600 ccm. benzyna, granatowy, wspo
maganie, w kraju 2 tygodnie, - 10.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Lubin, teł. 0607/34-19-35 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r, 128 tys. km, 1600 ccm. ie. gra
natowy metafic, wspomaganie kier., ABS. el. otwierane szyby, 
roleta, regulowana kierownica, deska digital, podtokietniki, re
lingi dachowe, bez wypadku, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-05-22
FIAT TEMPRA 1993 r., 15 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, kupio
ny w kraju, wspomaganie, welurowa tapicerka, RO z panelem, 
rejestracja do 04.2002 r„ stan dobry, zadbany, -11.500 zł. Wro
cław, teL 071/342-05-34
FIAT TEMPRA 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metafic, 
centr. zamek, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby • 12.000 zł. 
Gubin, teL 068/359-6449
FIAT TEMPRA SLX, 1994 r.. 1800 ccm. wtrysk, kolor śfiwkowy 
metafic. kfimatyzacja, poduszka pow.. skórzana tapicerka, ABS, 
wspomaganie, eł. otw. szyby, centr. zamek, deska digital. radio, 
w kraju od tygodnia. • 12.900 zł (kupujący nie pład podatku). 
Legnica, teł. 0603/16-13-73
FIAT TEMPRA 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm. turbo D. kość 
słoniowa, AB9> centr. zamek, kpi. dokumentacja, instrukcja ob
sługi. książka serwisowa, - 15.000 zł lub zamienię na bosa 
7-9-osobowego. Wrocław, teł. 071/352-64-28, 0601/19-27-71 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1994 r. 140 tys. km, 1600 eon, szary 
metafic, wspomaganie, cenlr. zamek, szyberdach, pełne wypo
sażenie elektryczne, ABS, poduszka pow., skórzana kierowni
ca, do sprowadzenia • 2.500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/084)1-80
FIAT TEMPRA 1995 r, 1600 ccm, wtrysk odony w całośd. stan 
b. dobry, - 13.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/356-28-78, 
0601/56-57-30
FIAT TEMPRA KOMBI. 1995 r.. 52 tys. tan. 1600 ccm. biały, el 
reg. lusterka, eL otw. szyby, centr. zamek, refingi dachowe, im
mobiizer, wspomaganie, stan b. dobry, -12.900 zl lub zamienię 
na inny uszkodzony. Wrocław, teł. 071/342-1648.0502/2646-53 
FIAT TIPO, 1988 r.. 165 tys. km, 1600 ccm. DOHC. biały, na 
białych tabficach, stan dobry, serwo, - 2.000 zł. Wąsice. teł. 
077/418-91-97
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, granatowy metafic, 5-drzwiowy, 
el. otwierane szyby, szyberdach, deska digital, wspomaganie 
kier., stan b. dobry, na białych tabficach -1.100 DEM. Zbąszyń, 
teł. 068/386-08-78, 0607/76-67-37 
FIAT TIPO. 1990r., 128 tys. tan, 1400 ccm, granatowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm * pflot, RM. ekonomizer. zadbany. - 8.500 
zl. Głogów, teł. 076/833-58-15
FIAT TIPO, 1990 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metafic, eL otw. szyby, drewno, el. otw. szyberdach, radiood
twarzacz. - 9.700 zl. Goluchów, tel. 062/761-72-34, 
0607/42-56-77
FIAT TIPO, 1990 r. stan b. dobry. - 9.000 zl. Łukaszów, teł. 
076/877-344)0
FIAT TIPO, 1990 r., 39 tys. km, 1400 ccm, biały, bez wypadku. 
I właśddeł. garażowany, ekonomizer, hak, • 11.600 zł. Opole, 
teł. 077/45547-92, 0501/36-3S44 
FIAT TIPO, 1990 r., 111 tys. tan, 1600 ccm, wtrysk, morski me
tafic, 90 KM, wersja Digital. eL otwierane szyby eł. reguł, lu
sterka, wspomaganie ber., centratoy zamek + pilot, alarm, ozna
kowany, welurowa tapicerka, odony w całośd, aluminiowe fel
gi, bez wypadku, - 7.900 zl. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
FIAT TIPO, 1990/91 r., 1400 ccm, benzyna, ciemnoszary meta
fic, AGT. katafizator. wtrysk, wspomaganie, eł. otw. szyby, cent. 
zamek, dzielona kanapa, obrotomierz, wyświetlacz usterek, stan 
b. dobry, - 9.000 zł. Kuźnica Czesz., teł. 071/384-56-11 
FIAT TIPO, 1991 r., 102 tys. km, 1400 ccm, szary metafik, c. 
zamek, alarm, deska digital, eL otw. szyby, 5-drzwiowy, regulo
wana kierownica i wysokość pasów, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 8.200 zl. Osiek. teł. 076/842-8642. po godz. 16 
FIAT TIPO, 1991 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny, 
centralny zamek. el. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, eł. 
otwierany szyberdach, radioodtwarzacz, kubełkowe fotele, 
wspomaganie kier, -11.200 zł. Legnica, teł. 0603/07-30-67 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic. szyber
dach, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
FIAT TIPO, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, de
ska digital, centr. zamek. alum. felgi, • 7.000 zł. Lubin, teł. 
076/8464)8-84
FIAT TIPO, 1991 r., 150 tys. tan, 1400 ccm, stalowy. 4-drzwio
wy, 5-biegowy, na białych tabficach - 2.500 zL Rzepin, woj. zie
lonogórskie, tel. 0608/05-03-85
FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm kupiony w salonie, 
bez wypadku, cenlr. zamek, eł. otw. szyby, -10.500 zl (możfiwe 
raty). Żary, teł. 068/374-53-54,0604/17-51-23 
FIAT TIPO, 1992 r.. 130 tys. tan, 1600 ccm, wtrysk, kolor morski 
metafic, wspomaganie, cena -1.400 DEM * cło i transport. Góra, 
teł. 065/543-33-02
FIAT TIPO, 1992 r.. 100 tys. tan. 1400 ccm. biały, wspomaga
nie. centr. zamek, welurowa tapicerka. alarm, el. otw. szyby, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, - 11.700 zl. Lubsko, tel. 
0602/40-59-58
FIAT TIPO, 1992 r., 86 tys. km. 1400 ccm. akrytowoczerwony. 
centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, el. otw. 
szyby, stan b. dobry - 2.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-08,0604/46-34-26
FIAT TIPO, 1992 r., 87 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
bez wypadku. I właśddeł. szyberdach, radio, tydzień w kraju, 
stan b. dobry, - 9.900 zl. Jasień, woj. zielonogórskie, lei. 
0600/60-19-74
FIAT TIPO, 1992 r.. 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony metafic, katafizator, sinik nowego typu sterowany kompu
terem, wspomaganie kier. i hamulców, blokada zapłonu, reg. 
wys. pasów, kierownicy i fotela kierowcy, podłoldetaik, weluro
wa tapicerka, obrotomierz, centralny zamek ♦ pflot, konserwa
cja, kupiony w salonie. -12.500 zł. Wrocław, tel. 0607/05-73-01 
FIAT TIPO, 1992/93 r.. 155 tys. ton, 1400 ccm, srebrny, zaku
piony w salonie, I właśddeł, bez wypadku, alarm, stan b. do
bry. • 9.900 zł. Strzelin, tel. 071/3924)14)1 
O  FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm, niebiesld metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, eL otw. szyby, szy
berdach, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, teł. 068/374-27-97 87026871

FIAT TIPO, 1993 r., 102 tys. km, 1400 ccm, zielony metafic, 
kupiony w salonie. 5-drzwiowy. książka serwisowa, fistwy bocz
ne, zderzaki w kol. nadwozia, halogeny, oznakowany, oryg. la
kier, 5-biegowy, stan b. dobry - 11.600 zl. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-9348
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm, ciemnozielony metafic, 5-drzwk>-
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Wrocław, ul. Grabiszyńska 163/Auto-Gaz
Serwis 24 h. tel. 0-602 24 84 57

wy, 5-biegowy, kupiony w salonie w Polsce, radio Pioneer CO,. 
oryginalny lakier, I właściciel, nowe opony, stan b. dobry, • 10.500 
zl lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/311-83*86 
FIAT TIPO, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, pełna 
dokumentacja, I właściciel, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi,. _ 
wspomaganie kier., dzielona kanapa, reg. wys. pasów, prze
gląd do 05.2002 r., stan b. dobry, - 8.900 zl. Strzelin, tel. 
071/392-12-94, 0608/63-57-20
FIAT TIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, bezwypadkowy, oznakowany, Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, • 10.000 zl. Świdnica, tel. 074/851-26-09 
FIAT TIPO DGT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony z Francji w 1993 r., pełna dokumen
tacja, el. otwierane szyby, szyberdach, deska digital, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, reg. kierownica i pasy, po 
przeglądzie, nowe opony, nowy akumulator, zadbany, - 7.200 
zl. Wrocław, tel. 071/324-90-01
FIAT TIPO, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo O, bordo
wy metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, poduszka pow., 
ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, ważny przegląd, stan 
b. dobry, • 15.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb ). Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
FIAT TIPO, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny wtrysk, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierów. - 13.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-33-29
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, RO, kupiony w salonie, -12.900 zl lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
FIAT TIPO, 1995 r.,'93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, poduszka pow., pasy 
pirotechn., el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzew., alum. 
felgi - 15.500 zł. Lubin, tel. 076/847-51-03 
FIAT TIPO, 1995 r., 56 tys. km, 1400 ccm garażowany, alarm, 
oznakowany, -J1.300 zł. Wrocław, tel. 071/320-33-74,368-12-47 
FIAT TIPO, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, RM, alarm, immobilizer, duży bagażnik, stan dobry, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 0603/11-34-49 
FIAT TIPO, 1997 r., 40 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., skóra, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 
071/311-73-42
FIAT UNO, 1984 r., 120 tys. km, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan dobry, bez korozji, • 4.200 zł. Bratowice, tel. 
071/316-52-61, 0607/08-84-16
FIAT UNO, 1984/89" r.-, 1100 ccm, FIRE, czerwień meksykań
ska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna kanapa, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przyciemniane, 
ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, - 4.800 
zł lub zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z inst. gazową. 
Legnica, tel. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel 2-drzwiowy, radioodtwa
rzacz, hak, aluminiowe felgi, - 4.000 zł lub zamienię na Opla 
Kadetta kombi, z dopłatą. Jasień, tel. 068/371-01-50 
FIAT UNO, 1985/86 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, - 6.600 zł. Świdnica, tel. 0601/57-86-65 
FIAT UNO, 1986 r., 89 tys. km, 900 ccm, benzyna, granatowy, 
oryginalny lakier, stan b. dobry, • 5.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
FIAT UNO 75,1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwlowy, 5-biegowy, hak, Centralny zamek, el. otwie
rane szyby, nowe amortyzatory i łożyska, po remoncie silnika, 
bez korozji, stan b. dobry, • 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
FIAT UNO, 1988 r., 100 tys. km, 1000 ccm, biały, • 5.500 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-55-35, 0608/34-05-97 
FIAT UNO, 1989 r., 110 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2-drzwio- 
wy, eksploatowany na nauce jazdy, dużo nowych części, na
bywca ma bezpłatną naukę jazdy i prawo jazdy, - 5.500 zł. Le

gnica, tel. 076/866-11-00, 0603/48-48-50
... FIAT UNO, 1989 r., 180 tys. km, 1400 ccm, TD, czerwony, el.szy- 

%  by, 3-drzwiowy, RM, • 8.000 zł. Przyięk, tel. 074/817-00-44 
FIAT UNO, 1989 r., 249 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
5-drzwiowy, - .5.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-10-04 
FIAT UNO 45 S, 1989 r., 1000 ccm 3-drzwiowy, na białych tabli
cach - 1.700 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
FIAT UNO, 1990 r., 180 tys. km, 1400 ccm, czarny metalic, in- 
tercooler, wtrysk wielopunktowy, 115 KM, aluminiowe felgi, szy
berdach, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, halogeny, skó
rzana kierownica Momo, radio Blaupunkt, • 9.200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-15-00, 0601/74-80-14 
FIAT UNO, 1990 r., 140 tys. km, 1100 ccm, Fire, czarny, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, halogeny, obroto
mierz, dodatkowe światło .stop*, nowe amortyzatory, kpi. opon 
zimowych, zadbany, atrakc. wygląd, alarm, • 7.900 zl. Legnica, 
tel. 0502/26-30-25
FIAT UNO, 1990 r., 140 tys. km, H00 ccm, FIRE, czarny, lakie
rowane zderzaki i lusterka, 3-drzwiowy, dodatkowe światło .stop", 
halogeny, obrotomierz, nowe amortyzatory, komplet opon zimo
wych, zadbany, atrakc. wygląd, alarm, • 7.900 zl. Legnica, tel.

• 0502/26-30-25
FIAT UNO, 1990 r., 149 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, cen
tralny zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, kier. Momo, wy
dech Remus, pełna dokumentacja, - 8.000 zł lub zamienię. Wro
daw, teł. 071/357-90-28, 0607/76-64-79 
FIAT UNO, 1991 r., platynowy, 5-drzwiowy, przegląd do 04.2002 
r., stan b. dobry, - 7.000 zi. Bielawa, tel. 074/833-90-26, 
0606/22-43-23
FIAT UNO, 1991 r, 54 tys. km, 903 ccm, czerwony, 3-drzwjowy, 
RO, - 8.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-15-19,0604/15-19-03 
FIAT UNO, 1991 r., 100 tys. km, 900 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, 
RM, kupiony w salonie, • 5.200 zl. Kępno, tel. 0502/59-51-68 
FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, i, czerwony, 5-drzwiowy, radio, 
szyberdach, - 9.000 zł. Leszno, tel. 065/529-24r65 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwióWy, 5-bie
gowy, el. reg. reflektory, tylne szyby uchylane, RO, stan b. do
bry, - 9.200 zl lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 

^  FIAT UNO, 1991 r.,83 tys. km, 1000 ccm, biały, zderzaki w ko
lorze nadwozia, zadbany; - 8.400 zl. Wrocław, teł. 071/367-41-06 
FIAT UNO, 1991 r., 90 tys. km, zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, książka serwisowa, stan idealny, na białych 
tablicach - 1.500 DEM. Żary. tei. 0602/67-33-28 
FIAT UNO, 199.1/92 r., 1100 ccm, wtrysk,"bordowy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, oryginalny szyberdach, halogeny, reg. pasy, radio
odtwarzacz, składana kanapa, I właśddel, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię. Strzelin, tei. 
071/392-34r50. 0608/46-89-32 '
FIAT UNO, 1991/94 r., 1500 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy. stan b. dobry, • 7.900 zl. Oława, teł.""071/313-24-87,
0 (*09/48-60-00
RAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, kolor mor
ski, 5-biegowy, nowy pasek rozrządu, klocki, el. reg. światła,. 
nak, alarm na gwarancji, stan b. dobry -10.000 zł lub zamienię 
ta większy (Toyota CoroHa, Carina II). Żagań, tel. 0606/82-83-02 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, kolpr mor
ski, 5-biegowy, nowy pasek rozrządu, el. reg. świateł, hak, alarm 
na gwarancji, stan b. dobry - 10.300 zł lub zamienię na większy 
(Toyotę Corolla, Carinę II). Żagań, tel. 0602/88-75-23 
FIAT UNO, 1992 r., 105 tys. km, 1100 ccm, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, skórzana tapicerka 
• 700 DEM ♦ do i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 - -
FIAT UNO, 1992 r., 150 tys. km, 1500 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alum. fel
gi, sprowadzony w calośd, w kraju od miesiąca, bez wypadku,

|k zadbany, bez opłat skarbowych, • 9.500 zl. Rawicz, tel. -
"  0501/09-88-57

FIAT UNO, 1992/., 1000 ccm, benzyna, szary metalic, stan b. 
dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbany, kupiony w salonie, fak
tura zakupu, szyby atermiczne, alarm, oznakowany, radiood
twarzacz, • 9.800 zl. Sobótka, tel. 071/316-30-47,0605/63-18-27 
FIAT UNO, 1992 r., 89 tys. km. 1000 ccm katalizator, kupiony w 
salonie, bez wypadku, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, - 9.600 zl. 
Żary, tel. 068/374-53-54, 0604/17-51-23 
FIAT UNO, 1992/93 r., 1000 ccm, zielony, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, RO, • 9.200 zi. Mirków, 
tel. 071/315-13-47
FIAT UNO 60S, 1993 r., 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, 5-drzwiowy, alarm
♦ pilot, Immobilizer, oznakowany, konsola, zegarek, 3 światło 
.Stop", garażowany, stan b. dobry • 11.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48
FIAT UNO, 1993 r., 89 tys. km. 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
radio, serwisowany, kupiony w salonie, - 8.900 zl. Jarocin, tel. 
0501/71-46-54
FIAT UNO, 1993 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czarny, 
5-drzwiowy, garażowany, II wlaścidel, 5-biegowy, szyberdach, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, zarejestrowany do 02.2002 r,
- 9.500 zi. Legnica, tel. 076/862-88*35 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi, szy
berdach, - 9.200 zl. Leszno, tei. 0605/08-92-81 
FIAT UNO 45,1993 r., 63 tys. km, 999 ccm, czerwony, I wlaści
del, bez wypadku, oryginalny lakier, nowe opony, nowy akumu
lator, - 9.700 zi. Oława, tel. 071/313-44-29 
FIAT UNO, 1993 r., 85 tys. km, 999 ccm, srebrny metalic, stan 
b. dobry, - 9.900 zl. Świdnica, tel. 074/853-47-03 
FIAT UNO, 1993/97 r., 78 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor mor
ski, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, relingi dachowe, ciemne 
szyby, kpi. dokumentacja, -10.000 zł. Milicz, tel. 071/384-22-36 
FIAT UNO 60 S, 1994 r., 1100 ccm, zielony metalic, trzydrzwio- 
wy, zadbany, RO, halogeny, • 11.200 zł. Legnica, tel. 
0605/44-72-21
FIAT UNO, 1994 r., 34 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, ku
piony w.salonie, I wlaścidel, serwisowany, stan idealny, -14.500 
zl. Wrodaw, tel. 0601/59-73-63,071/368-70-72 
FIAT UNO 45 S, 1994 r., 120 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, alarm, RO, głośniki, serwisowany, • 11.200 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/643-98-14, 0607/28-51-16 
FIAT UNO, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, inst. gazowa, hak, blokada skrzyni biegów, -11.000 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-34-13, 0601/52-24-13 
FIAT UNO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna stan b. dobry, • 14.800 
zl. Miękinia, tel. 071/317-81-82 do godz. 16 
FIAT UNO, 1994 r., 90 tys. km, 1000 ocm, zielony, z salonu, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, możliwe raty, •
10.900 zl. Mirków, tel, 071/315-13-47 
FIAT UNO 45,1994 r., 71 tys. km, 999 ccm, czerwień meksy
kańska, bez wypadku, I wlaścidel, blokada skrzyni biegów, alarm
♦ pilot, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 10.400 zi lub za
mienię na Fiata 126p albo Cinquecento. Paczków, tel. 
0606/88-29-83
FIAT UNO, 1994 r., 85 tys. km, czerwony, - 15.200 zl. Środa
Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16
FIAT UNO, 1994/95 r., 61 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony,
I właśddel, kupiony w salonie, 5-biegowy, Mul-T-Lock, RM ste
reo, bez wypadku, garażowany, stan idealny, • 10.900 zł. Wał
brzych, tel. 0610/74-00-69
FIAT UNO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, biały, kupior.y w salo
nie, zadbany, stan idealny, • 11.990 zl. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FIAT UNO, 1996 r., 44 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dach., 
garażowany, bez wypadku, serwisowany - 14.800 zł lub raty 
przez komis. Jodłownik, gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-09-13 
FIAT UNO, 1996 r., 98 tys. km, 999 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, stan dobry, • 5.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-24-55, 
0603/25-21-77
FIAT UNO, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, kupiony 
w salonie, bez wypadku, stan idealny, • 13.700 zl. Grabów, tel. 
062/730-58-66
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, zadbany, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, stan idealny, • 11.990 z l, możliwe raty lub za
mienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, IES, wtrysk, niebie
ski, katalizator, relingi dachowe. 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, hak, 
centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie, - 15.000 zł. 
Masanów, teł. 062/739-01-29
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan b. dobry, bez wypadku, kupiony w salonie, 5-drzwio
wy, Mul-T-Lock, immobilizer, - 13.800 zl. Strzelin, tel. 
071/392-33-70, 071/392-23-41
RAT UNO, 1996 r., 96 tys. km, 1400 ccm, iES, szary metalic, 
nowe zawieszenie, opony i akumulator, 4-drzwiowy, kupiony w 
salonie, bez wypadku, - 11.000 zł. Wrocław, tel, 0502/15-95-85 
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, błękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, • 14.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026701

TIAT UNO, 1997 r., 40 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czerwony, 
kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 5-drzwiowy, central
ny zamek, alarm ♦ pilot, stan b. dobry, pełna dokumentacja, 
książka serwisowa, radio, • 15.900 zl. Kłodzko, tel. 
074/865-80-08 po godz. 19, 0603/50-41-74 
FIAT UNO, 1997 r., 80 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RM, blokada skrzyni biegów, • 13.000 zł. Lwó- 
wek Śl.. tel. 075/784-21-56, 0601/97-69-02 
FIAT UNO, 1997 r., 35 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, odcięcie zapłonu, hak, blokada skrzyni 
biegów, RM, - 16.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-92-09. 
0504/94-66-33 grzecznościowy 
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 1000 ccm, biały,"3-drzwiowy, immobi
lizer, I właściciel, - 9.800 zł. Wrodaw, tel. 071/783-94-46, 
0501/45-31-26
FIAT UNO, 1997 r., 66 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor wiśnio
wy metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 
el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, alarm, relingi dachowe, skła
dana kanapa, RM Grundig, nowy akumulator, amortyzatory, 
opony, - 15.700 zi. Wrocław, tel. 071/384-01-88,0602/69-86-58 
FIAT UNO, 1999 r., 26 tys. km, 999 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, • 17.900 zł. Krotoszyn, tel. 
0603/25-21-77
FIAT UNO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, zagłówki, el. reg: reflektory, dodatkowe 
światło .stop*, RO, zadbany, garażowany, I właściciel, kupiony 
u dilera, - 17.500 zł. Trzebnica, teł. 0601w-43-59 
FIAT UNO, 2000 r., 900 cćm, niebieski metalic, stan idealny, 
pierwszy wlaścidel, z salonu, dwa zabezpieczenia antywłama- 
niowe, radioodtwarzacz stereo, - 19.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0600/56-90-15
RAT UNO, 2000 r., 6 tys.' km, czerwony metalic, 3-drzwiowy, I 
właśddel, alarm, - 20.000 zi. Strzegom, tel. 074/855-38-98 
FIAT UNO, 2000 r., 24 tyś. km, 900 ccm, wtrysk, niebieski, ka
talizator, Obiegowy, radio z panelem, immobilizer, zagłówki z 
tylu, serwisowany, garażowany, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan 
Idealny,"- 18.400 zl lub zamienię. Żary, tel. 068/375-9Ó-90

FORD AEROSTAR SPORT, 1993 r„ 3000 ccm, V6, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka pow., spoilery, serwisowany, 
inst. gazowa, 7-osobowy, • 21.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). 
Świdnica Śl., tel. 074/853-71-24 
FORD AEROSTAR 4WD, 1994 r., 150 tys. km, 4000 ccm, srebr
ny metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, alarm, RO, alum. fel
gi, immobilizer, 7-osobowy, - 18.800 zl. Wrocław, tel. 
071/322-23-37
FORD CAPRI, 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, żółty, sportowy 
wygląd, alum. felgi, RO, stan b. dobry, • 4.100 zl. Krasiejów, 
gm. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0607/44-06-65 
FORD ESCORT, 1979/80 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
szerokie zderzaki, szyberdach, przedni napęd, - 2.500 zł lub 
zamienię na większy, uszkodzony, Audi 80, VW Jetta. Miłków, 
gm. Podgórzyn, tel. 0602/27-73-56 
FORD ESCORT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, aktulany przegląd i OC, sprawny, •
3.200 zl. Dębnica, gm. Trzebnica, tel. 071/312-62-96, 
071/312-60-92 po godz. 18
FORD E§CORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny, po re
monde, 4-drzwiowy, automatic, - 1.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
0607/52-74-19
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, roz
bity, - 800 zi. Bolesławiec, tel. 075/732-73-81,
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 1600 ccm, granatowy metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 3.500 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0605/54-30-44
FORD ESCORT, 1982 r., 162 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zloty 
metalic, nowe; ukł. hamulcowy, ukl. wydechowy I opony, RM, 
hak, zadbany, immobilizer, - 3.000 zi. Przemków,, tel. 
076/831-00-04
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm po remonde blacharki, -
2.000 zl. Wrocław, tel. 0603/55-71-94 
FORD ESCORT, 1982 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna spro
wadzony w calośd, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, nowy aku
mulator i amortyzatory, RM, garażowany, zadbany, stan techn. 
b. dobry, •> 3.900 zi iub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 4-biegowy, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0606/77-91 -37 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm w kraju od 91r, silnik z 91r, 
kolor niebieski, 2 osobowy, nowe opony 5 sztuk, po częśdowej 
naprawie blacharskiej, stan dobry, • 2.800 zl. Wrodaw, tel. 
0501/83-22-41
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, zloty, 5-drzwlo
wy, bogate wyposażenie, - 3.500 zl. Wschowa, tel. 
065/540-42-42
FORD ESCORT, 1982/83 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zloty metalic, sprowadzony w calośd, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
oryg. lakier, podwójne reflektory, RM, garażowany, zadbany, -
3.900 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
FORD ESCORT, 1983 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, • 3.200 zł. Gaworzyce, tel. 
076/831-63-37
FORD ESCORT, 1983 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, sprowadzony w calośd, stan b. dobry, radio
odtwarzacz, lotka, Obiegowy, atrakcyjny wygląd, bez korozji, •
4.300 zi lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza albo inny. Wro
daw, tel. 071/396-50-41, 0603/19-13-93

FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm.,biały. 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, zielone szyby, dzielone tylne siedzenia, radio, zadbany, 
sprowadzony w całości, katalizator, stan b. dobry, - 5.600 zl. 
Mietków, tel. 071/316-80-18, 0603/27-64-42 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, bordowy,
3-drzwiowy, zadbany, garażowany, z pełną dokumentacją, stan 
b. dobry, • 5.950 zl. Nysa. tel. 077/448-62-58, 0502/55-70-25 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, zloty metalic, 
stan b. dobry, garażowany, zadbany, radioodtwarzacz, 4-drzwio
wy, • 7.400 zl lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-46-78, 060Q/19-76-82
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, obniżony, ospoilerowany, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 
071/344-44-50 po godz. 19
O  FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, czer

wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
na b ia łych tab licach , - 1.500 zł. Żary, tel. 
0608/73-80-14 01034271

FORD ESCORT, 1908 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-biego
wy, szyberdach, pełna dokumentacja, stan dobry, - 6.900 zl. 
Boiesławiec, tel. 075/734-74-36 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, szyberdach, demne szyby tylne, alarm, 
centr. zamek, spoiler, 4 opony zimowe, - 6.500 zl. Brzeg, tel. 
077/416-74-82, 0604/53-33-95
FORD ESCORT, 1988 r., 173 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, hak, Mul-T-Lock, oznakowany, po wymianie 
uszczelek silnika, uszczelniaczy j  rozrządu, • 7,300 zł iub za
mienię na Fiata Cinąuecento, w tej cenie. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0605/26-85-57
FORD ESCORT, 1988 r., 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w całości, ekonomicz
ny, wymieniony pasek rozrządu i łożyska, stan dobry, • 7.000 zl. 
Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, szy
berdach, 3-drzwiowy, na białych tablicach -1.650 zl. Lubań, tel. 
0603/03-67-60
FORD ESCORT, 1988 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, RM * CD 
♦ głośniki, nowe sprzęgło, po remonde silnika, stan dobry, dzie
lona tylna kanapa • 7.700 z). Lubin, tel. 0605/41-96-26 
FORD ESCORT, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, szyberdach, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, obrotomierz, bez wypadku, zdjęda do wglądu, - 6.000 
zl. Śllwniki, tel. 062/762-05-05
FORD ESCORT XR31,1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm, E+gaz, 
popielaty metalic, stan silnika i blacharki dobry, techn. spraw
ny, instalacja gazowa, - 6.500 zi. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-11-78
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szarV metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach - 950 
DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
FORD ESCORT, 1988/89 r., 160 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, 5-biegowy, garażowany, stan 
tech. dobry, przegląd aktualny, kpi. opon zimowych z felgami, 
wygląd dobry, - 5.500 zł. Piechowice, tel. 0601/69-54-40 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy,
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FORD
O  FORD AUTON - sprowadzamy całe I lekko uszko

dzone samochody, na nowych zasadach. Oferta 
(ok. 800 aut) I zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, 
co tydzień wyjazd z  Wroławia do Belgii, kilka ty
sięcy aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Infor
macja, tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 
0601/70-67-46 01033201 

FORD AEROSTAR, 1988 r., 170 tys. km, 3000 ccm, bordowy, 
śtan dobry, - 12.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-00-13 
FORD AEROSTAR, 1993 r., 3000 ccm, benzyna, srebmy meta
lic, ład. 350 kg ♦ 7 osób, inst. gazowa, klimatyzacja, poduszka 
pow., spoiler, hak, • 21.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-71-24

FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
5-drzwiowy, • 3.450 zi. Wrodaw, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1983 r., 130 tys. km. 1800 ccm, benzyna nowe 
amortyzatory, wszystkie tuleje gumowe, łożyska, końcówki, drąż
ki - po remoncie blacharki, do malowania częściowo, • 3.500 zl. 
Wrodaw, tel. 071/785-96-42 do godz.17, 0503/93-28-42 
FORD ESCORT, 1984 r., 72 tys. km, 1597 ccm, benzyna, czer
wony metalik, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, kupiony w 
urzędzie celnym, w kraju od 3 lat, stan dobry, przegląd do
04.2002 r, • 5.200 zl. Włosień, gm. Platerówka, tel. 
075/724-12-39
FORD ESCORT, 1984 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, be- 
żowo-szary, po remonde silnika, bez korozji, stan blacharki i 
silnika bardzo dobry, - 4.800 zi lub zamienię na VW Golfa II. do 
remontu blacharki. Bolesławiec, tel. 0601/18-86-36 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, nowy akumulator, stan dobry, -
4.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 0608/20-80-06 
FORD ESCORT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-biegowy, hak, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, - 5.500 zł. Cie
płowody, tel. 074/810-32-42
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tyś. km, 1100 ccm, benzyna, sza
ry metalic, stan dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, - 4.000 zł. Ju- 
gów, tel. 074/871-80-38
FORD ESCORT CL, 1986 r., 110 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
RO, • 5.000 zł. Legnica, tel. 076/862-69-98 lub, 0601/79-53-81 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, biały, - 4.600 zl. Bralin, tel. 
062/781-21-72
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 5-drzwio- 
wy, spoiler tylny, • 4.500 zl. Kamienica, woj. opolskie, tel. 
0600/85-16-94
FORD ESCORT, 1986 r, 1600 ccm, diesel, czerwony, sprowa
dzony w całości, 3-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry, • 5.000 zl. 
Legnica, tel. 076/887-13-35
FORD ESCORT XR3i, 1986 r„ 1600 ccm, wtrysk, biały, kpi. do
kumentacja, RO, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, 
zagłówki, zderzaki w kolorze nadwozia, • 5.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-51-03, 0604/11-36-86
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 5-drzwlo
wy, • 4.600 zl, Paczków, tel. 0600/85-16-94 
FORD ESCORT,. 1986 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy, po wy
mianie paska rozrządu i filtrów, • 6.900 zł lub zamienię na inny, 
do 15.000 zl, Wschowa, tel. 065/540-67-80, 0603/92-41-63 
FORD ESCORT, 1986/96 r., 60 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, 
bordowy, stan dobry, komplet opon zimowych, RO, spoiler, -
5.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49, 0502/36-09-06 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, ej. otw. szyby, centr. zamek, nowe opony, stan 
b. dobry, garażowany, - 6.000 zl. Wrodaw, tel. 346-64-84 po 
gódz. 18
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, welurowa ■ 
tapicerka, obrotomierz, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, 
Obiegowy, - 5.100 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-drzwio
wy, szyberdach, sprowadzony w całości, • 6.500 zl. Kamienica, 
tel. 077/431-76-12, 0608/42-56-81 .
FORD ESCORT, 1987 r;/73 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO + głośniki, alarm + 2 piloty, dzielone 
tylne siedzenia, stan br dobry, • 6.300 zł. Legnica, tel. 
076/856-11-31 po godz. 17, 0606/14-43-22 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-blego- 
wy, dzielone tylne siedzenia, zielone szyby, zadbany, sprowa
dzony w calośd, radio, katalizator, stan b. dobry, -  5.700 zl. 
Mietków, tel. 071/316-80-18; 0603/27-64-42 
FORD ESCORT CL, 1987 r., 103 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, RO Pioneer ♦ 4 głośniki, dzielona tyl
na kanapa, alum. felgi RS, oryginalny spoiler RS, atrakc. wy
gląd, 4 opony zimowe z felgami, 5-biegowy, Odrzwiowy, • 6.500 
zl. Olszyna Lub., tel. 0604/78:86-94 
FORD ESCORT, 1987 r, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, tylna kana
pa składana, spoiier, stan dobry, pełna dokumentacja, - 5.400 
zł. Paczków, tel. 0602/33-69-85, 0604/63-73-60 
FORD ESCORT, 1987 r.', 1600 ccm, wtrysk, biały, ospoilerowa
ny, alarntj centr. zamek, alum. felgi 15”, szerokie opony, szy
berdach, RO, zadbany, atrakc. wygląd, • 6.500 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, FL. Przeworno, tel. 074/816-12-05 '
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 

.5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, garażowany, zadbany, • 7.950 ii 
Świdnica, tek 0605/35-26-21
FORD ESCORT XR3i, 1987 r j  105 KM, srebrny metalic, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ABS, RO, szyberdach, białe zegary, 
sportowy układ wydechowy, alum. felgi BBS, • 6.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/845-81-67, 0604/61 -94-23 Piotrek

kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.900 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-38-50, 0602/70-18-39
FORD ESCORT Ghia, 1989 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwlowy, szyberdach, centr. zamek, alarm, welurowa tapi
cerka, ciemne szyby, hak, opony zimowe, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/28-81-96
FORD ESCORT, 1989 r., 104 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el, otw. szyby, -
8.100 zł. Lubin, tel. 076/749-41-22 
FORD ESCORT, 1989 r., 136 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, zadbany, - 8.300 zl. Lubin, tel. 0605/32-10-64 
FORD ESCORT, 1989 r„ 180 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centralny zamek, po 
remonde silnika i pompy wtryskowej, drugi silnik na częśd, -
8.500 zi. Ludwikowice, gm. Nowa Ruda, tel. 0606/31-86-26 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, przegląd do
06.2002 r., bez korozji, nie składak, nowe opony i akumulator, 
dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, szyberdach, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, • 6.700 zl lub zamienię na tańszy sa
mochód. Paczków, tei. 077/431-75-36 
FORD ESCORT, 1989r.,165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, hak, po 
wymianie tłumiki i wahacze, - 7.300 zł. Polkowice, tel. 
076/749-88-40
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, weiurowe pokrowce, RO Kenwood, 5-drzwiowy, 
nowe opony i amortyzatory, bez rdzy, zadbany, - 7.900 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento. Wrodaw, tel. 0608/09-31-95 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
stan dobry, ważny przegląd, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 372-95-60 
po godz. 20
FORD ESCORT, 1989 r., 148 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w calośd w 96 r.. kpi. dokumentacja, 
5-drzwlowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kana
pa, oryg. lakier, garażowany, hak, przegląd do 02.2002 r, - 7.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
FORD ESCORT, 1989 r., 134 tys. km, 1800 ęcm, diesel, srebr
ny metalic, garażowany, stan blacharki i silnika b. dobry, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, tylna szyba ogrzewana, kpi. opon zimowych, rej. do 
2002 r, - 8.600 zl. Wrodaw, tel. 071/373-12-24 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, - 7.900 zl lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-24-76, 0601/75-14-17
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, zloty metalic, 
stan b. dobry, garażowany, zadbany, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
radioodtwarzacz, katalizator, • 8.800 zł lub zamienię. Ząbkowi- 
ce Śląskie, lei. 074/815-46*78, 0600/19-76-82 
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,

. szyberdach, hak, nowy ukl. wydechowy, stan b. dobry, - 9.000 
: zl. Janowice Wielkie, tel. 075/751-56-05 

FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, el. reg. reflektory, stan b. dobry, ha zachodnich tabli
cach - 2.000 zl. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, kata
lizator, 3-drzwiowy, • 10.000 zl. Dobieszów, teK 077/487-43-84 
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km I właściciel, bez wypadku, 
alum. felgi 15*, koła zimowe, nowe amortyzatory, po remonde 
zawieszenia, nowy akumulator, centr. zamek, alarm, • 12.000 
zl. Jetcz-Laskowice, teł; 071/318-36-45, 0600/82-87-72 
FORD ESCORT, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
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, tei. 062/764-95-74, 
0604/63-92-61
FORD ESCORT, 1990 r.J06 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, spoiler, tuning, szyberdach, - 8.000 żl lub za
mienię na Opla kombi, VW kombi. Zbigniew Sadejt, Kłodzko, 
tel. 074/867-24-78 wewn. 604
FORD ESCORT, 1990 r., 124 tyś. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, nie składak, hak, nowy akumulator, • 9.200 
zł łub zamienię na Fiata I26p. Kłodzko, tel. 074/867-19-17 
FORD ESCORT, 1990 r., 90 tys km, 1600 ccm. wtrysk,-bordo
wy, nowy model karoserii, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., RM,
- 9.200 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91.. 0605/63-27-78 
FORD ESCORT KOMBI, 1990 r, 1800 ccm, diesel, biały, stan 
idealny, po remoncie kapitalnym silnika, udokumentowany, 
alarm. RO, - 12.500 zl. Wrocław, tel. 321-04-34 
FORD ESCORT, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm. kolor morski, 
wersja sportowa, stan dobry, - 9.500 zl. Wrocław, tel.. 
0501/22-61-92
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, EFi, fioletowy metalic, w '1 
kraju od 5 miesięcy, i właśddel, pełna dokumentacja, central
ny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz,

aluminiowe felgi, • 9.800 zl. Bierutów, woj. wrodawskie, tel. 
0607/04-21-31
FORD ESCORT, 1990/91 r.. 1600 ccm, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO, stan b. dobry, • 9.300 zl. Brzeg, tel. 
077/416-10-95, 0604/82-79-82
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony, 
5-biegowy, hak, dzielona tylna kanapa, oryginalny szyberdach, 
el. reg. reflektory, spoileę, welurowa tapicerka, kubełkowe fote
le, radioodtwarzacz ♦Bgtośnlków, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry. • 8.500 zl. Paczków, tel. 077/431-79-56.0606/48-91-65 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
idealny, pełna dokumentacja, sprowadzony w calośd, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, radioodtwarzacz, garażowany, -
11.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-92-29
FORD ESCORT, 1990/91 r., 140 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, nowy model, na białych tablicach - 2.200 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0605/08-81-80
FORD ESCORT, 1990/95 r., 149 tys. km, 1600 ccm, ER, srebr
ny metalic, nowa wersja, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., reguł, fotel kierowcy, •
8.500 zi. Wrocław, tel. 353-81-84, 0604/58-16-65
O  FORD ESCORT, 1991 r„ 1400 ccm, błękitny me

talic, 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 87026881

FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, stalo
wy metalic, 5-drzwiowy, RO, spoiler klapy tylnej, kpi. dokumen
tacja, 105 KM, stan b. dobry, - 10.900 zl. Bolesławiec, tel. 
076/818-98-24, 0605/35-72-94
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, szyberdach, ABS, RO, immobilizer, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, spro
wadzony w calośd, I właśddel w kraju, stan b. dobry, • 11.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-03-47 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, RM, zadbany -
11.900 zł. Kostrza, gm. Strzegom, tel. 074/851-67-03, 
0607/66-83-43
FORD ESCORT, 1991 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, nie eksploatowany w Polsce, bez wypadku, centr. za
mek, szyberdach 2-stopniowy, welurowa tapicerka, immobilizer 
- 11.400 zł lub raty lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
.0602/71-07-00
FORD ESCORT, 1991 r., 69 tys. km, 1400 ccm, turkusowy me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, - 10.500 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 150 tys. km. 1400 ccm, czerwo
ny, RM, książka serwisowa, szyberdach, alum. felgi, centr. za
mek, el. reg. światła, sportowy układ wydechowy Remus, atrakc. 
wygląd, przydemniane szyby, 2 opony zimowe, RM + 4 zagłów
ki • 10.500 zi. Lubiąż, tei. 071/389-72-47 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
2-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 
zielone szyby, nowe klocki hamulcowe, po wymianie olei i fil
trów, w kraju od 11.2000 r., zadbany, bez korozji, atrakcyjny 
wygląd, ekonomiczny, • 11.800 zi. Lubin, tei. 0605/08-71 -48 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, szyberdach, spoiler tylny, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, alarm + wył. zapłonu, el. reg. reflektory, 
zadbany, stan b. dobry, RO, pilnie, - 8.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/388-73-41
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, - 10.000 ii. Pągów, gm. Wilków, tel. 
077/419-57-50, 0604/16-52-91
FORD ESCORT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, błękitny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan 
dobry, do sprowadzenia z Niemiec • 1.800 DEM lub na gotowo 
• 8.000 zł. Bolesławiec, tel, 075/734-66-45, 0604/75-02-92 
FORD ESCORT, 1991 r., 114 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, bez wypadku, sprow. w calośd, reg. kierownica, hak, 
dużo nowych częśd, • 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-75-84 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czarny, kupiony w salonie, demne szyby, stan b. dobry, • 8.500 
zł lub zamienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 075/734-57-52 
FORD ESCORT, 1991 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, 
obrotomierz, welurowa tapicerka, bez wypadku, sprowadzony 
w calośd, oclony, po przeglądzie, nie rejestrowany w kraju, za
dbany, stan b. dobry, -11.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-48-16 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, szary meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, ei. otw. szy
by, podgrz. przednia i tylna szyba, zderzaki w kolorze nadwo
zia, szyberdach, sprowadzony w calośd, • 10.900 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-11-48
FORD ESCORT, 1991 r.,T22 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek z pilotem, aiarm, reguj, reflektory, welurowa 
tapicerka, opony letnie i zimowe, sprowadzony w cąjości, w kraju 
od 08.2000 r., RO, 3-drzwiowy, zadbany, ber wypadku, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 12.400 zł. Głogów, tel. 
076/834-30-69; 0600/41-03-97
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 Ghia, 1991 r., 1800 ccm, diesel, śliwkowy, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, alarm, centr. za
mek, welurowa tapicerka, obrotomierz, oznakowany, • 13.500 
zł. Karczów, tel. 0608/72-61-43 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, szyber
dach, centralny zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, el. otwie
rane szyby, do poprawek lakierniczych, • 9.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-64-49 po godz. 19
FORD ESCORT, 1991 1., 76 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
sprowadzony w calośd, bez wypadku, I właściciel, centralny 
zamek, szyberdach, radioodtwarzacz, książka serwisowa, stan 
b. dobry, • 10.800 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FORD ESCORT. 1991 r., niebieski, 5-drzwiowy - 2.900 DEM + 
do. Leśna, tel. 075/721-17-73
FORD ESCORT, 1991 r., 158 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem
noniebieski, bez wypadku, ABS, centr. zamek, reg. kierownica, 
reguł. wys. mocoWania pasów, welurowa tapicerka, radio, -
10.500 zl lub zamienię na Renauit Clio. Lubin, tel. 076/847-58-55 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, bez wypadku, stan b. dobry, • 9.900 z l , pomogę w 
zaiatwianiu formalności przy sprowadzaniu. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94, 068/372-11-.66
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drżwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, moż
liwe raty, - 11.000 żl lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 .
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 
relingi dachowe, szyberdach, welur, RM stereo, centr. zamek, 
stan techn. b. dobry, - 9.900 zl. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 
0603/63-13-56
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, relingi dachowe, stan b. dobry, - 12.600 z). Ra
wicz, tel. 065/545-24-99, 0601/79-05-39 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 160 tys. km. 1600 ccm, ER, sza
ry metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RO, głośniki, 
welurowa tapicerka, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, 
spoiler, alum. felgi, - 10.000 zł. Szymonków, gm. Wołczyn, tel 
0503/80-73-53
FORD ESCORT, 1991 r., .110 tys. km, 1600 ccm, beriżyna,’ nie
bieski, bez wypadku, w kraju od tygodnia, automatic, ęł. otwie
rane szyby, szyberdach, wspomaganie kier, • 10.000 zł. Środa 
Śląska, tel. 0600/37-40-75
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, błękitny, 5-drzwio
wy, bez wypadku, ABS, szyberdach, centralny zamek, tydzień 
w kraju, - 9.500 zi. Wałbrzych, tel. 074/665-03-62,0608/78-04-32 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, ER, CLX, czarny, 3-drzwio
wy, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, elektr. reg. wy
posażenie, welurowa tapicerka, pokrowce, alum. felgi, lotka, 
dodatkowe światło .stop*, RO Sony z RDS, dżojstiki + głośniki, 
opony Michę lin, stan b. dobry, • 11.900 zl (możliwe raty pizez - 
komis) lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841 -47-81, 
0604/36-60-84
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, el. reg. reflektory, oryginalny przebieg.
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nie zarejestrowany w Polsce, pełna dokumentacja, książka ser* 
wisowa.j 10.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-39-49 . M.,
FORD ESCORTKOMBW991 r.MÓtyaTknv 1400ccm. Wtrysk, '  
czerwony,'sprowadzony w 97 Ckpł. dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy,- szyberdach, RM z panelem, dzielona tylna ka
napa, garażowany, stan b. dobry, ł l0.200-zMub zamienię. Wro
cław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 —
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 3-drzwio- 
wy, welurowa tapicerka, szyberdach, el. lampy, bez wypadku, 
stan dobry, sprowadzony na nowych zasadach, pełna dokumen
tacja, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-30-81, 0607/09-61-42 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do-. 
bry, - 11.500 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT, 1991 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, 
RM, na białych tablicach - 2.050 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, czarny meta
lic, nowy model, centralny zamek, szyberdach, aluminiowe fel
gi, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Ford, nowy pasek roz
rządu, stan idealny, • 12.900 zl. Nysa, tel. 077/433-67-24, 
0608/23*73-03
FORD ESCORT KOMBI. 1991/92 r., 125 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, welurowa tapi
cerka, roleta, nowy akumulator, stan idealny, udokumentowane 
pochodzenie, bez wypadku, • 13.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-63-42
FORD ESCORT, 1991/92 r., 101 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, szyberdach. centr. zamek, RO Ford fabrycz
ny ♦ głośniki, welurowa tapicerka, książka serwisowa, bez wy
padku, sprowadzony w całości, na tablicach tranzytowych, za
dbany, - 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49 
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, gra
natowy, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby przed
nie, szyberdach, podgrzewane lusterka, relingi dachowe, hak, • 
13.500 zł. Złotoryja, tel. 0606/18-46-21 
FORD ESCORT, 1991/93 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, do malowania 
wzmocnienie przednie, - 8.300 zł. Chocianów, woj. legnickie, 
tel. 0606/70-91-16
FORD ESCORT CL)C, 1991/95 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, katalizator, model przejściowy, 5-biegowy, centr. za
mek, szyberdach 2-stopniowy, reg. reflektory, składane tylne 
siedzenie, RO Pionner + 4 głośniki, welurowa tapicerka, serwi
sowany, przegląd do 2002 r., zadbany, - 9.600 zl. Wrocław, teł. 
0601/97-78-00
FORD ESCORT, 1991/96 r., 117 tys. km, benzyna, granatowy, 
3-drzwiowy, - 10.500 zł. Poznań, tel. 0607/70-01-56 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, pól roku w kraju, instalacja gazowa, ekonomiczny, radio, 
stan dobry, - 12.000 zl. Bielawa, tel. 0601/05-00-72 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, pól roku w kraju, instalacja gazowa, ekonomiczny, radio, 
stan dobry, • 12.000 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD ESCORT, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
spoiler, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, bez wypadku, stan 
idealny, - 11.800 zł. Gostyń, tel. 065/572-52-10,0604/41-44-70 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, Mul-T-Lock, sprow. w całości, w kraju 3 lata, stan b. 
dobry - 12.600 zł. Lubin, tel. 076/847-55-16 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, granatowy metalic, 
wspomaganie, reg. kierów., sportowa kierów., welurowa tapi
cerka, RM, nowe opony, stan b. dobry, zadbany, kierowca nie
palący - 10.500 zł. Lubin, teł. 076/846-88-63 
FORD ESCORT CL, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
oryg. lakier, el. reg. reflektory, reg. kierowntea, reguł. wys. pa
sów, dzielone tylne siedzenia, RO Ford, welurowa tapicerka, 
nie eksploatowany w kraju, • 11.800 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-58-14
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 kol. 
nadwozia, wspomaganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, dzielo
na tylna kanapa, sportowa kierów., obrotomierz, zadbany • 
11.700 zl. Wrocław, tel. 071/367-08-22 
FORD ESCORT, 1992 r., 1100 ccm, btfnzyna, bordowy, welyro- 
wa tapicerka, aluminiowe felgi, automatic, garażowany, - 9.000 
zl. Chojnów, tel. 076/818-75-12, 0606/73-63-74 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 136 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, 16V, EFI, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
szyberdach, relingi, alum. felgi, RO, do sprowadzenia z Nie
miec, cena na gotowo, • 12.500 zł. Chojnów, teł. 0604/57-87-42 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, centralny zamek, stan b. dobry, po przeglą
dzie, - 13.000 zl. Jarocin, tel. 062/747-39-09, 0502/23-99-40 
FORD ESCORT, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, bez 
wypadku, w kraju od 3 tygodni, • 11.600 zl. Kłodzko, tel. 
0601/57-54-44
FORD ESCORT, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, perlowo- 
bordowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, radio, el. reguł, luster
ka, ABS, obrotomierz, welurowa tapicerka, - 12.500 zł lub za
mienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 0602/38-55-22 
FORD ESCORT, 1992 r., 112 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, do sprowadzenia z Niemiec, - 9.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-93-02, 0608/14-95-45
FORD ESCORT,'1992 r, 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, RO, 5-drzwiowy, ceptr. zamek, szyberdach - 2.800 DEM 
♦ cło lub na gotowo • 11.500 zl. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 
szyberdach, centr. zamek, radio, 4-drzwiowy, wspomaganie, 
książka serwisowa, koła zimowe, stan b. dobry, • 11.000 zł. Le
gnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 7992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, spoiler, zegarek, - 11.500 zł. Leszno, tel. 
0608/82-80-90
FORD ESCORT, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, czarny meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach - 2.600 DEM * cło i 
transport, po sprowadzeniu - 11.000 żł. Leszno, tel. 
0501/40-69-37
FORD ESCORT XR3ICABRIO, 1992 r., 1800 ccm, czarny, ABS. 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, kubełkowe fotele, alum. felgi, - 16.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-86-37, 0605/73-93-90
FORD ESCORT, 1992 r., 112 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, lakierowane lusterka i zderzaki, szyberdach, 
welur, dzielona kanapa, hak, • 10.900 zl. Lubań, tel. 
0608/65-91-04
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 90 tys: km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, centr. zamek, I właściciel, szyberdach, we
lur, regulowana kierownica, nowe opony, 5-drzwiowy, kupiony 
w salonie, gwarancja, bez wypadku, • 12.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Lubin, tel. 076/842-83-43 
FORD. ESCORT CLX, 1992 r, 1400 ccm, benzyna, wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, regulacja świateł, welur, dzielona kana
pa, RO, immobilizer, nie składany, stan b. dobry, • 10.600 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-46-46, 0600/18-55-92 
FORD ESCORT, 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, po tuningu, obniżony, alum. felgi, ABS, c. zamek, szyber
dach, 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 KOMBI, 1992 r., 148 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, relingi dachowe, el. reguł, lusterka, reguł. wys. 
mocowania pasów, w kraju od 2 dni, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja,'stan b. dobry, • 14.800 zl. Środa Śląska, 
tel. 071/317-49-74
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 KOMBI, 1992 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, na 
białych tablicach, • 6.500 zl. Toporzysko, gm. Zlawieś Wielka, 
tel. 0504/94-46-47 '
FORD ESCORT, .1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta

lic, szyberdach, alarm, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, -10.800 
zł. ZąbkowJctTŚląskie, tel. 0600/55-05-84* »

-FORD ESCORT, 1992 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna g ra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5 biegowy, centralny zamek, we
lur, szyberdach, el.lusterka, ogrzewana szyba przednia, ogrze
wane lusterka, zadbany, do oclenia za 2600 DEM lub na goto
wo, - 8.800 zl. Zielona Góra, tel. 0600/60-22-16,068/321-62-35 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, perło- 
wobordowy, 5-drzwiowy, centralny zamek, eł. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, radio, ABS, bez wypadku, • 12.500 zl lub 
zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
FORD ESCORT KOMBI, 1992/93 r., 60 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, zielony metalic, centr. zamek, reg. kierownica, RM, spro
wadzony w całości, książka serwisowa, nowe opony, stan ide
alny, - 12.300 zl. Paczków, tel. 077/431-71-04, 0602/66-63-43 
FORD ESCORT SEDAN, 1992/93 r., 108 tys. km, 1800 ccm, 
16V Zetec, perłowoniebieski, centralny zamek, alarm + pilot, 
105 KM, w kraju od roku, I właściciel, kupiony w Niemczech w 
salonie, bez wypadku, gwarancja legalności, el. reg. reflektory, 
szyberdach, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
aluminiowe felgi 15" Borbet 195x50x15, - 15.700 zł. Zielona 
Góra, tel. 0608/66-01-58
O  FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, czerwo

ny, 5-drzwiowy, szyberdach, • 12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97 
87026861

FORD ESCORT, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie kier., RO, dzielona tylna kanapa, atermiczne szy
by, ekonomiczny, centr. zamek, - 13.200 zł. Góra, tel. 
0603/12-07-28
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 1300 ccm, czarny, alarm, immo
bilizer, centralny zamek, szyberdach, welur, atrakcyjny wygląd, 
zadbany, - 13.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 0601/15-50-04, 
074/814-69-95
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, oclony w całości, seiwisowany, 
RM Ford, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, nowy model, • 13.700 zl (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00

ńy, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, w 
kraju od 05.2001 r., I właściciel. - 12.900 zl. Legnica, tel. 
0603/07-30-67
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, 16V, niebieski me
talic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, • 14.500 zl. 
Małachowo, woj. wrocławskie, tel. 0607/04-56-67 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, diesel składak, techn. spraw
ny, dużo części na gwarancji, - 5.800 zł. Oława, teł. 

.0601/73-56-80
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, • 13.200 zl. Radwanice, 
tel. 0502/50-39-28
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 91 tys. km. 1900 ccm, 16V, 
malinowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. lusterka, automatic, automatyczne zapinacze pasów, 
RO, alum. felgi, roleta bagażnika, relingi dachowe, w kraju od 
97 r., zadbany, garażowany, stan techn. b. dobry, • 16.500 zł. 
Wrocław, tel. 07,1/786-72-22 po godz. 18, 0605/07-26-85 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod numerem • 
A00449 www.autogielda.com.pl)
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, szyberdach, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, - 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/60-56-23
FORD ESCORT, 1994 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie kier., poduszka pow., centralny zamek ♦ 
pilot, RM, welurowa tapicerka, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, immobilizer, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, 
- 16.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-55-35, 0608/34-05-97 
FORD ESCORT, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy,książka serwisowa, centr. zamek, 2 podusz
ki pow., wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, bez wypadku, świeżo sprowadzony, • 15.800 zl. Zawady, 
teł. 062/730-51-93, 0607/68-01-10 
FORD ESCORT, 1994/95 r./l12 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, i właściciel, książka serwisowa; 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, szyberdach, białe zegary, skórzana kie
rów., kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, alum. felgi 15", im
mobilizer, halogeny, kierunkowskazy w zderzaki, spoiler, RM - 
15.700 zl. Góra, tel. 0503/02-18-22
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FORD ESCORT CLX. 1993 r„ 1600 ccm, 16V. biały, w kraju od 
tygodnia, szyberdach, wspomaganie, reg. kierownica, centr: 
zamek, alum. felgi, 4-drzwiowy, • 14.500 zl. Bielawa, tel. 
074/645-53-85, 0608/68-17-53
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, diesel, czarny me
talic, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, w kraju od ty
godnia, ważny przegląd, stan b. dobry, • 15.000 zl: Chocianów, 
tel. 076/818-58-41, 0608/01-77-13 
FORD ESCORT, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., nowe opony i 
akumulator, zadbany, garażowany, stan techn. b. dobry, -11.000 
zl lub zamienię na busa, inne propozycje. Dobroszyce, tel. 
071/314-83-42
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 165 tys. km. 1600 ccm. 16V. bor
dowy metalic, centr. zamek, radio, szyberdach, wspomaganie, 
- 15.500 zl. Dzierżoniów, tel. 0502/42-44-29 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.. 67 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, RO Panaso
nic, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -12.000 zl. Kamien
na Góra, tel. 0602/67-93-64
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry -3.100 DEM 
♦ cło i transport. Kłodzko, tel. 074/867-57-80.0603/10-20-10 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy, 2 podusz
ki pow, - 14.000 zł. Korzeńsko, woj. wrocławskie, tel. 
0601/79-47-23
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, granatowy, nie 
eksploatowany w kraju, bez wypadku, oclony w całości, weluro
wa tapicerka, RO Ford, wspomaganie kier., serwisowany, centr. 
zamek, szyberdach, - 13.700 z ł , możliwe raty lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
FORD ESCORT, 1993 r., 120 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, ROł seiwo, stan b. dobry - 2600 DEM + cło. Lu
bań, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
FORD ESCORT, 1993 r., 88 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, alarm, hak, kupiony w salonie w kraju, RO, garażo
wany, • 12.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-65-90 po godz. 16, 
0604/73-10-08
FORD ESCORT, 1993 r., czarny, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 
071/361-18-11, 0502/22-95-61
FORD ESCORT Ghia, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
16V, ciemny metalic, kombi, pełna elektryka, relingi, centr. za
mek, ogrzewane szyby, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RO Pioneer, stan b. dobry, nowy ukl. wydechowy, -15.800 
zł. Wrocław, tel. 0600/39-71-75 i  
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, dp sprowadzenia z Niemiec, centr. 
zamek, szyberdach, roleta, RO, stan b. dobry, - 12.300 zł na 
gotowo. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96, 0604/60-82-80 
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 167 tys. km, 1800 ccm, 16V, czer
wony, kupiony w salonie,.! właściciel, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
RO, welurowa tapicerka, • 14.000 zl. Żary, tel. 068/374-37-64 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, RM, 
książka serwisowa, bez wypadku, - 13.300 zł. Legnica, teł. 
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, • 13.800 z ł , 
możliwe raty lub zamiany. Legnica, tel. 077/413-78-88, 
077/431-75-08
FORD ESCORT CABRIO, 1993/94 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, alum- felgi, 
białe zegary, wspomaganie, szyberdach, zderzaki w kol.- nad
wozia, RM Pioneer, alarm + pilot, czerwone dodatki, atrakc. 
wygląd - 21.900 zl. Rawicz, tel. 065/545-17-22, 0604/88-43-17 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, bordowy, sprowa
dzony w całości, w kraju od 3 dni, wspomaganie kier., centr. 
zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyby atermiczne, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, -14.400 z ł, kup. zwoln. z opl. 
skarbowej. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 - 
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, zielony metalic, zadbany, garażowany, nowy akumula
tor, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, kpi. kół zimowych, reg. reflektory, pasy i fotel kierowcy, - 
17.000 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
FORD ESCORT, 1994 r., 128 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 2 pod. powietrzne, pirotechn. napinacze pasów, 
el. reg. wys. świateł, alum. felgi, 3-drzwiowy, sprow. w 2000 r., 
na kołach, bez wypadku, zadbany, techn.. sprawny • 13.600 zl 
lub zamienię. Legnica, tel. 076/856-41 -03, 0604/40-38-15 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 198 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, RO, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, ważny przegląd, stan Idealny, - 17.500 zl. 
Chocianów, tel. 076/818-58-41, 0608/01-77-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, RO, el. reg. reflektory, poduszka pow., ro
leta bagażnika, dzielona kanapa tylna, reg. pasy, garażowany, 
bez wypadku, - 18.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36 
FORD ESCORT, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo-

FORD ESCORT, 1994/95 r., 1800 ccm, TDI ABS. 2 pod. powietrz
ne, - 17.200 zl. Janków, tel. 076/857-46-82 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, z salonu, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, bloka
da skrzyni biegów, RO, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-07-89
FORD ESCORT, 1994/95 r., 130 tys. km. 1600 ccm, 16V EFi, 
zielononiebieski, atrakcyjny wygląd, RM + CD Kenwood, alumi
niowe felgi, wspomaganie kier., spoilery, chromowane dodatki, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, immobilizer, komplet kół 
zimowych, I rejestracja w 1995 r., 3-drzwłowy, -17.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-91-39, 0600/30-81-20 
FORD ESCORT, 1995 r., 128 tys. km, 1800 ccm, tuibo D, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, 4 zagłówki, halogeny, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 19.600 zl. Bolesławiec, tel. 
0903/08-10-25
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., 89 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, relingi dachowe, centr. zamek, szyberdach, roleta, welur, 
Wspomaganie, - 15.500 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72 

- FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V zetec, 
niebieski metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
2 poduszki powietrzne, szyberdach, welurowa tapicerka, RO, 
sprowadzony w całości, stan idealny, • 18.500 zł. Ludwikowice, 
gm. Nowa Ruda, tel. 0606/31-86-26 
FORD ESCORT CLX, 1995 r., 1400 ccm, czerwony, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, radio, podgrz. fotele, centralny zamek, wspo
maganie kier., zadbany, garażowany, • 16.400 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-49-44
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 123 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, • 21.500 zl lub zamienię na busa. Sieroszo- 
wice, tel. 076/831-10-39
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., immobilizer, aluminio
we felgi, bez wypadku, stan b. dobry, - 17.000 zl. Sobótka, tel. 
071/316-21-83, 0602/50-64-80
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FORD ESCORT, 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr- 
ny metalic, centr. zamek, ABS, pod. powietrzna, alarm, RO, el. 
otw. szyby, I właściciel w kraju, zderzaki w kolorze nadwozia, 
przegląd do 04.2002 r, zadbany, • 21.500 zł lub zamienię na 
Rata Brava z lat 1998/99 z dopłatą. Świdnica, tel. 0605/60-93-03 
FORD ESCORT, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, wiśnio
wy, pełna dokumentacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
radio, 2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, halogeny, el. reg. 
reflektory, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-07-57 
FORD ESCORT, 1995 r., 102 tys. km, 1800 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, poduszka pow., SRS, ABS, el. reg. reflektory, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, stan idealny, -19.500 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-41-94, 0605/53-18-09 
FORD ESCORT Ghia, 1995/75 r., 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, welurowa tapicerka, RO, centr. zamek, ABS, el. otw. szy
by, klimatyzacja, książka serwisowa, 2 pod. powietrzne, stan 
idealny, • 19.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD ESCORT SEDAN GHIA, ,1995/96 r., 130 tys. km, 1600 
ccm, 16V, 90 KM, seledynowy metalic, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, pod. powietrzne, 
welurowa tapicerka, immobilizer, RO Panasonic ♦ 4 głośniki, 
spoiler, garażowany, zadbany, kpi. dokumentacja, atrakc. wy
gląd, • 21.000 zł lub zamienię na Peugeot Partner w cenie do 
26.000 zł.., tel. 0601/87-33-30
FORD ESCORT, 1995/96 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, bordowy metalic, nowy model, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RM Blaupunkt, alarm, centr. zamek, • 16.900 zł lub zamie
nię na inny, nawet uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78 -
FORD ESCORT, 1995/96 r., 92 tys. km, 1400 ccm, kolor morski 
metalic, nowy model, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, halogeny, stan b. dobry, • 19.500 zl 
lub zamienię. Kępno, tel. 062/782-92-28, 0601/33-08-24 
FORD ESCORT KOMBI, 1995/96 r., 78 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
biały, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, immobilizer, klimatyza
cja, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 20.500 zł. Kłodzko, tel. 0608/34-41-86

FORD ESCORT KOMBI Ghia, 1995/96 r., 66 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, zielony metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, 2 po
duszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
roleta, relingi dachowe, alami, podlokietnik, 4 zagłówki, orygi
nalny hak, drewno, RM Ford,. - 24.800 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-46-05, 0602/10-57-09
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km,T600 ccm„lgV, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, welur, halogeny, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zl. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD ESCORT, 1996 r., 33 tys. km, 1391 ccm, bordowy, 2 pod. 
powietrzne, zderzaki w kolorze nadwozia, książka serwisowa, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, - 20.500 zl. Olszyna, tel. 
075/721-25-27
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, czerwony,.kur 
piony w salonie, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, 2 nowe 
opony, RO Pioneer + obracany panel, zadbany, • 18.000 z ł , 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 0502/08-00-67,071/373*56-65 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • A00530 www.autogielda.com.pl)
O  FORD ESCORT XR3i, 1996 r., 1800 ccm, 16V ABS, 

el. otw. szyby, alum. felgi, centr. zamek, reguł. el. 
fotel kierowcy, wspomaganie 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., 120 tys. km, .1800 ccm, turbo 
D, granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, relingi, RO, welurowa tapicerka, nowy model, bez wypad
ku, kupiony w salonie, • 23.500 zł. Bolesławiec, teł. 
0603/12-47-27
FORD ESCORT, 1996 r., 123 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
poduszka pow, - 18.700 zł. Brzeg, tel. 077/411̂ 90-60 
FORD ESCORT, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, el. reg. 
reflektory, centr. zamek, kubełkowe fotele, • 20.000 zł. Kroto
szyn, tel. 062/721-18-43
FORD ESCORT, 1996 r., 48 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
garażowany, 5-drzwiowy, poduszka pow., alarm, z salonu, peł
na dokumentacja, zegarek, regulowana kierownica, dzielona 
tylna kanapa, - 19.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 0603/13-84-99 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., alum. 
felgi, relingi dachowe, ABS, - 18.500 zl. Strzegom, tel. 
074/855-05-08, 0600/35-81-95
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zetec, ciemnozielony metalic, 90 PS, wspomaganie kier., 2 pod. 
powietrzne, el. reguł, fotel i reflektory, przednia i tylna szyba 
ogrzewana, oryg. radio, relingi, siatka, roleta, dzielone tylne sie
dzenia, jasna welurowa tapicerka, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, garażowany, - 24.000 zl. Ścinawa, tel. 076/843-57-94, 
0607/25-64-77
FORD ESCORT, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, wspomaganie kier., alum. felgi, kompletna dokumen
tacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 329-19-63, 0601/57-54-77
0  FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, tur

bo D, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, radio, relingi dacho
we, serwo, lekko uszkodzony, koszt naprawy 
1.200 zł, w pełni do jazdy, auto w kraju, kpi. do
kumentacja, • 23.800 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-26-51,0601/70-22-45 81013841

FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, zielony metalic, bezwypadkowy, tydzień w kraju, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, ABS, - 25.500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-86, 0501/57-37-99
FORD ESCORT, 1996/97 r., 79 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, kupiony w salonie, • 17.900 zł. Lubin, tel. 
076/844-47-80
FORD ESCORT, 1996/97 r., 105 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
czarny, centr. zamek, poduszka pow., immobilizer, el. otw. szy
by, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-99-40, 0502/34-10-43 
FORD ESCORT Ghia, 1996/97 r., 69 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, elektry
ka, centr. zamek ♦ pilot, alarm, drewno,-welurowa tapicerka, 
alum. felgi, poduszka pow., RM stereo, alum. felgi, skórzane 
dodatki, książka serwisowa, garażowany, stan idealny - 20.500 
zl. Złotoryja, tel. 0601/16-90-27
FORD ESCORT, 1997 r., 101 tys. km, 1600 ccm, biały, alarm, 
poduszka pow., centr. zamek, • 17.000 zł. Gdynia, tel. 
058/561-40-74, 0600/63-21-93
FORD ESCORT, 1997 r, 78 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo

ny, ABS, centr. zamek, poduszka pow., el. regulowane światła, 
radio, spoiler, kupiony w Polsce, - 22.300 zl. Grabów, tel. 
062/730-53-23, 0601/70-25-02
FORD ESCORT SEDAN, 1997 r., 28 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, pełna dokumentacja, 
serwisowany, poduszka pow., centralny zamek, radioodtwarzacz 
+ panel, alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, zegarek, bez wy
padku, garażowany, stan b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/850:62-64, 0606/13-93-48 
FORD ESCORT CL, 1997 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, kupiony w 
salonie w Polsce, poduszka powietrzna, centralny zamek, im
mobilizer, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, garażowany, • 
20.200 zl lub zamienię. Legnica, tel. 0606/99-1244 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, zetec, srebrny me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 27.500 zl. Leszno, tel. 
0601/78-72-82
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. 065/526̂ 26-87, 0605/69-32-23 : ^
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 16V, ze
tec, srebrny metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, klimatyzacja, drewno, welurowa tapicerka, el. reguł, io- 
tel kierowcy, wspomaganie, skórzana kierownica, autoalarm, 
immobilizer, - 22.500 zl. Myszęcin, gm. Szczaniec, tel. 
0603/07-54-49
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 22 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
perłowogranatowy metalic, pełne wyposażenie elektr., ABS, 2 
poduszki powietrzne, podgrz. szyby, 2 fotele przednie, radiood
twarzacz Ford, oryginalny, 4 opony zimowe, garażowany, za
dbany, I właściciel, sprowadzony w całości, alarm ♦ pilot, welu
rowa tapicerka (granatowa), - 29.000 zł. Nysa, tel. 077/433-40-11 
wewn. 32
FORD ESCORT, 1997 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., 
szyberdach, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, - 23.000 zl. Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-15-31, 
0603/83-31-22
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D ABS, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie elektr, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 
071/780-93-96
FORD ESCORT, 1997/98 r., 70 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, z 
salonu, bez wypadku, centralny zamek, alarm, immobilizer, RM, 
stan idealny, 5-drzwiowy, • 23.800 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-77-84, 074/867-72-55
FORD ESCORT GHIA, KOMBI. 1997/98 r., 42 tys. km, 1800 
ccm, TDI, perłowy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby
1 szyberdach, ABS, relingi dachowe, roleta, duże radio + panel, 
książka serwisowa, w kraju od tygodnia, - 24.400 zł. Legnica, 
tel. 076/862-03-91, 0605/63-27-78
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welur, el. otw. szyby, centr. za
mek, udokumentowany przebieg, 2 poduszki pow., immobilizer, 
radio, ABS, - 27.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10, 
0604/97-06-97
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 25 tys. km, 1800 ęcm, TDi, 
fioletowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. po: 
wietrzne, pilot, el. otw. szyby, halogeny, relingi dachowe, centr. 
zamek, lusterka w kolorze nadwozia; stan b. dobry, • 29.000 zł. 
Iwiny, tel. 076/818-98-72
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r, 50 tys. km, 1600 ccm, 16V,' 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, ABS, relingi dachowe, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne,

stan b. dobry, - 27.300 zl. Sława, teł. 068/356-66-06, 
0607/55-43-35
FORD ESCORT, 1998 r., 38 tys. km, 1300 ccm, biały, kupiony w 
salonie, II właściciel, bez wypadku, przegląd do 2003 r., a larm, 
centr. zamek, RO, halogeny, • 21.900 zl. Zielona Góra, teł.y?, 
068/320-91-06, 0605/26-09-18
FORD ESCORT, 1999 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 
kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, alarm, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, alum. felgi, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 
071/348-03-11,0603/38-86-69
FORD ESCORT, 1999 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, poduszka pow., ABS, ćentralny'zamek, immobilizer, ku
piony w salonie, serwisowany, faktura VAT, homologacja na cię
żarowy, • 32.000 zl. Wrocław, tel. 071/311-11-11 
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kie
rownica, centr. zamek n pilot, poduszka pow., alarm, immobili
zer, alum. felgi, RO, bez wypadku, relingi daehowe, homologa
cja na ciężarowy, • 34.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/384-84-24 
FORD FIESTA, 1978 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, ekonomizer, kpi. dokumentacja, stan dobry, • 2.200 zl. 
Legnica, tel. 076/855-05-83, 0604/64-47-41, 0608/29-99-55 
FORD FIESTA, 1979 r., 50 tys. km.HOOjccm, benzyna, grana

towy metalic, radioodtwarzacz, nowe klocki hamulcowe, po 
wymianie łańcuszka rozrządu, stan dobry, przegląd do 09.2001 
r, - 2.100 zł. Chojnów, tel. 076/819-19-29 
FORD FIESTA, 1979 r., 900 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, -1700 zł. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 071/317-42-80 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, ospoilerowany, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, dużo nowych części, RO, ekono
miczny, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 01.2002 r, • 3.200 zl • 
lub zamienię na VW Golfa II, Fiata Uno, z dopłatą. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-49-21
FORD FIESTA, 1979 r., 935 ccm. - 2.000 zl. Nowe Miasteczko, 
tel. 068/388-91-37
FORD FIESTA, 1980 r., 95 tys. km, 900 ccm, żółty, po wymianie, 
pomp (wody, paliwa), paska klinowego, 2-letni akumulator, do
datkowe światło .stop*, stan opon dobry, garażowany, niepalą
cy kierowca, stan dobry, kpi. dokumentacja, przegląd do 06.2002 
r, -  2.200 zł. Olszyna, tel. 075/721-27-38 po godz. 15 
FORD FIESTA SKŁADAK, 1981/84 r., 170 tys. km, 900 ccm, 
czarny, szyberdach, zegar, przegląd do 02.2002 r., I właściciel 
w kraju, garażowany, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -2.100 
zl. Zgorzelec, tel. 075/775-65 59
FORD FIESTA, 1982/91 r„ srebrny, przegląd do 10.2001 r, -
2.500 zł, Lubin, tel. 0603/45-20-40
FORD FIESTA, 1984 r., 150 tys. km, 935 ccm, benzyna, czer
wony, pełna dokumentacja, II właściciel, ekonomizer, stan b. 
dobry, • 4.200 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/868-91-83 
FORD FIESTA, 1984 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, oszczędny, hak, RM, przegląd do 11.2001 r, - 
3.750 zł. Trzebień, tel. 075/736-55-13 
FORD FIESTA, 1985 r., 1100 ccm, czarny, po remoncie silnika, 
nowe łożyska w kołach, spoiler na tylnej klapie, - 3.800 zl. Za- 
wiśó, woj. opolskie, tel. 0606/19-49-63 
FORD FIESTA, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szy
berdach, 5-biegowy, RM, sprowadzony w całości, pełna doku- 
mentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 po godz. 20, 
0608/67-29-31
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, biały, katalizator, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, ważny przegląd, stan techniczny bar
dzo dobry, stan dobry, - 4.900 zł. Żagań, tel. 068/377-66-69 
FORD FIESTA, 1987 r., 142 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny. 3-drzwiowy, 4-biegowy, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, -
4.500 zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78
FORD FIESTA, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalio, na zachodnich tablicach - 950 DEM. Świdnica, tel. 
0601/83-51-03
FORD FIESTA XR2,1988 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, - 7.800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/60-83-32
FORD FIESTA, 1988 r.r 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, stan
dobry, - 1.000 zl. Żary, tel. 0606/55-82-35
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, benzyna, czerwony,
aktualny przegląd, nowy akumulator (gwarancja), tylna szyba
ogrzewana, I właściciel w kraju, • 5.100 zł. Wrocław, tel.
071/321-22-65
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
nowa wersja, 4-biegowy, RM, tylna szyba ogrzewana, nowy 
akumulator, garażowany, sprowadzony w całości, stan dobry, -
6.500 z). Nowa Ruda, tel. 074/872-47-85
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, RO 
z CD, - 8.500 zł. Oława, tel. 071/313-81-27 po godz. 19. 
0502/41-11-17
FORD FIESTA, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, instf&y 
gazowa, szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kołpaki, radiood^ 
twarzacz + 6 głośników, zderzaki w kolorze nadwozia, dodatko
we światło .stop', pełna dokumentacja, zadbany, garażowany, - 
8.250 zl. Paczków, tel. 077/431-73-91, 0606/18-91-56 
FORD FIESTA, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
zadbany, el. otwierane szyby, ABS, centralny zamek, szyber
dach, pełna dokumentacja, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-83, 0602/29-44-35
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, 5-biegowy, katalizator, sprowadzony w całości, - 8.300 
zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42, 0602/79-04-72 
FORD FIESTA, 1989/90 r, 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, komplet opon zimowych, stan b. dobry,
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/396-35-09 po godz. 17, 
0603/56-29-13 -
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kpi. 
dokumentacja, garażowany, - 7.900 zl (możliwe raty). Jarocin, 
tel. 0601/57-35-88
FORD FIESTA, 1990 r., 102 tys. km, HOO.ccm, benzyna, czer
wony, alarm, centralny zamek, • 7.800 zł lub zamienię, Legnica, 
tel. 076/856-48-56
FORD FIESTA, 1990 r., 112 tys. km, 1800 ccm, diesel, wiśnio
wy metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny za
mek, el. otwierane szyby, bez wypadku, aluminiowe felgi, ospo
ilerowany, radioodtwarzacz Blaupunkt, - 8.900 zl. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97, 0603/59-73-81
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan dobry, • 8.800 zł lub za
mienię na Inny, może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 
071/314-82-77, 0608/31-47-37
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 9.400 
z l , możliwe raty lub zamiany. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
FORD FIESTA XR2, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
el.szyby, centralny zamek, szyberdach, ospoilerowana, - 9.000 
zl. Przyłęk, tel. 074/817-00-44
FORD FIESTA, 1990 r., 1200 ccm, czerwony, 5-biegowy, RO, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 1.350 DEM. Słubice, tel. 
0609/63-83-84
FORD FIESTA, 1990 r., 106 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, zadbany, stan b. do
bry, - 8.900 zl. Strzelin, tel. 071/392-06-36, 0605/57-95-49 
FORD FIESTA, 1990 r.. 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 
kubełkowe fotele, bez rdzy, stan b. dobry, • 8.500 zl lub zamie
nię na większy. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
FORD FIESTA, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 11.890 zl. Świdnica, tel. 
0601/57-86-65
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 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-53-96
FORD FIESTA, 1991 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, centr. za
mek, kpi. dokumentacja, zadbany, hak, sprow. w całości • 11.000 
zł. Lubin, tel. 076/749-23-28
FORD FIESTA, 1991 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, katalizator, ekonomiczny, 3-drzwiowy, RO + głośniki, 
garażowany, sprowadzony w całości, - 9.200 zł lub zamienię na 
Fiata Punto, 1994/96 r., z dopłatą. Bolków, tęl. 075/741-31-69, 
0600/54-11-98
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, diesel, biały, 3-drzwiowy, ^
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www.dobrykredyt.wroc.pl 100% samochodu

najtańsze oprocentowanie i raty

najniższe pakiety ubezpieczeniowe, 
oszczędzasz do 1000 złotych

oferty na mieszkanie

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

S p  z  o . o.

Sprawdź konkurencję!
Skorzystaj z naszej oferty!

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

stan techn. b. dobry, przegląd do 02.2002 r, -10.000 zł. Bytom 
Odrzański, 'tel.- 0502/34-06-13 - 
FORD FIESTA, 1991 r., 108 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo- 

4 ^ »y. 3-drzwiowy, oryg. szyberdach, ej. reg. reflektory, w kraju od 
dni, kpi. dokumentacja, - 11.100 zł. Chojnów, tel. 

. 0604/5/-87-42
FORD FIESTA, 1991 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czarny, 
5-drzwiowy, w kraju od miesiąca, bez wypadku, I właściciel, stan 
Idealny, - 9,900 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/39-80-41, 
0606/22-89-98
FORD RESTA, 1991‘r., 49 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach •* 1.300 DEM + cło i transport, po spro
wadzeniu • 8.400 zl. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD FIESTA, 1991 r., 133 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo- 
,ny. 3-drzwiowy, sprowadzony na nowych zasadach, nowe opo
ny, RO, w kraju od 2 dni, stan idealny, - 8.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-71-̂ 1, 0604/53-91-70
FORD FIESTA, 1991 r., 107 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 9.500 zł. Leszno, tel. 0604/33-86-50 
FORD FIESTA a ,  1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, sele
dynowy metalic, II właściciel, 3-drzwiowy, stan b. dobry, radio, • 
8.800 zl. Lubin, tel. 076/842-83-43 
FORD FIESTA, 1991 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, katalizator, 5-biegowy, el. reg. reflektory, zadbany, w kra
ju od 1998 r., sprowadzony w całości, - 9.200 zł. Mietków, tel. 
071/316-91-62, 0603/37-77-16
FORD FIESTA, 1991 r, 1300 ccm, wiśniowy, sprowadzony w 
całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 9.300 zł. Mirków, tel. 071/315-13-47 
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapa, welurowa ta
picerka, szyberdach, reg. wysokość pasów, -11.100 zł lub za
mienię, może być uszkodzony. Nowa Ruda, tel. 0605/62-69-98, 
0608/44-55-89
FORD FIESTA, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, możliwe raty, - 10.500 zł. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-63-41, 071/312-53-41 
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 7.000 zł lub zamienię. Rakowice, tel. 0608/19-39-91. 
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
radioodtwarzacz, Mul-T-Lock,'aluminiowe felgi, dzielona tylna 
kanapa, nowy akumulator, po wymianie rozrządu, stan b. do
bry, - 12.600 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD FIESTA, 1991 r., 140 tys. km, 1097 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, • 8.500 zł. Wieruszów, tel. 

0  062/784-20-03
FORD FIESTA, 1991 r., 80 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.300 
DEM. Żagań, tel. 0604/82-86-97 .
FORD FIESTA, 1991/92 r., 1100 ccm, srebrny metalic, przegląd 
do 05.2002 r., stan idealny, • 8.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58, 0602/35-61-24
FORD FIESTA, 1991/92 r., 93 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, oclony, książka ser
wisowa, -11.500 zł. Wrocław, tęl. 071/354-22-03,0605/65-80-69 
O  FORD FIESTA XR21,1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 

16V, Zetec, 130 KM, czerwony, sportowe zawie
szenie, ukł. wydechowy Remus, magnetyzer pa
liwa, sportowy filtr powietrza, alum. pedały, ku
bełkowe fotele, podwójne halogeny, fabryczne 
spoilery RS, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, w 
kraju od tygodnia, bez wypadku, stan idealny, 
kupujący zwolniony z  opłaty skarbowej -13.400 
zł. Gostyń, tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09 
01034081

FORD FIESTA, 1992 r, 980 ccm, zielony metalic, stan b. dobry, 
3-drzwiowy, RM, szyberdach, nowe opony, sprow. w całości, 
zarej., kpi. dokumentacja - 9.600 zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
FORD FIESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1300 ccm, czerwony, szy
berdach, radio, książka serwisowa, 3-drzwiowy, w kraju od ty
godnia, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 9.800 zł: Go
styń, tel. 065/572-64-14
FORD FIESTA, 1992 r., 1400 ccm, benzyna szyberdach, bloka
da skrzyni biegów, RO, oznakowany, - 8.500 zł lub zamienię. 
Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0502/40-90-96
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, stan 
idealny, -10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87027091

FORD FIESTA, 1992 r., 60 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
n i  5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, szyberdach, do 

sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry -1800 DEM + do lub na 
gotowo - 8.000 zl. Bolesławiec, tei. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
FORD FIESTA, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 9.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 0602/84-22-10
FORD FIESTA, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, do drobnych poprawek lakierniczych, odbiór 
przy granicy - 2.000 DEM. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
FORD FIESTA, 1992 r., 77 tys. km, 1200 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, stan idealny, 5-biegowy, ważny przegląd, 
nowe opony, atrakcyjny wygląd, -11.700 zł lub zamienię na Fiatfc 
I26p, możliwe raty przez komis. Brzeg, tei. 077/416-51-41, 
0604/95-94-62
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, automa
tic, aluminiowe felgi, radio, 3-drzwiowy, w kraju od 3 tygodni, 
stan b. dobry, • 9.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-75-12, 
0606/73-63-74
FORD FIESTA. 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
siwy metalic, alarm, RM, akumulator na gwarancji, sprowadzo
ny w całości w 1998 r., katalizator, • 9.500 zl. Kargowa, tel. 
068/352-56-50 po godz. 18
FORD FIESTA, 1992 r., 92 tys. km, 1800 ccm, diesel,'szary 
metalic, szyberdach, bez wypadku, • 12.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-33-89
FORD FIESTA, 1992 r., 135 tys. km, 1300 ccm, wtrysk,- czerwo
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, 
serwisowany, - 10.700 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
FORD FIESTA, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, centr. zamek, alarm t  pilot, szyberdach, alum. felgi, spro
wadzony w całości, atrakc. wygląd, zadbany, - 9.700 zł lub za
mienię na inny, do 1600 ccm. Lubin, tel. 076/844-49-84, 
0604/34-33-58
FORD FIESTA, 1992 r., 90 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadba- 

0  ny, stan b. dobry, - 11.300 zł. Lubin. tel. 076/842-51-25 
FORD FIESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, stan b. dobry, sprowadzony - tydzień w 
kraju. - 8.800 zł. Lubsko, tel. 0601/68-97-94, 068/372-11-66 
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., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, do 
małych poprawek, 3-drzwiowy, oszczędny, - 7.800 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 zwolniony z podatku, - 8.900 zł. Rawicz, tel. 
0604/71-03-60, 0602/30-11-80
FORD FIESTA, 1992 r., 88 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, garażowany, 5 lat w kraju, - 8.500 zł. Stemalice, 
teł. 034/359-94-86, 0608/84-77-03 
FORD FIESTA, 1992 r., 86 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
mono wtrysk, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, I rejestracja w kraju 97 r., przegląd do 
11.2001 r., dodatk. 4 alum. felgi, kompletna dokumentacja, stan 
techn. b. dobry, - 9.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-12, 
0600/62-90-86
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, sprowadzony w 97 r., kpi. dokumentacja, 5-bie
gowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kanapa, tylne szyby uchy
lane, garażowany, stan techn. b. dobry, - 10.200 zl lub zamie

c i  nię. Wrocław, tel. 071/338-02-78. 0601/67-73-07 
^  FORD FIESTA, 1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer

wony, 3-drzwiowy, szyberdach, bez wypadku, RO, katalizator, 
nowe opony, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -11.300 zl. Wro
cław, tel. 0606/21-86-37
FORD FIESTA, 1992 r., 91 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, automatic, el. otwierane~szyby, szyberdach, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, radio, książki serwisowa, sprowa
dzony z Niemiec, oclony,-9.900 zl. Wrocław, tel. 071/354-22-03, 
0605/65-80-69
FORD FIESTA, 1992 r, 50 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju od 06.2001r., stan ide
alny, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-27 
FORD FIESTA, 1992 r., 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, czamy, 
szyberdach, welurowa tapicerka, garażowany, stan silnika i 
nadwozia b. dobry, • 9.700 zł lub zamienię na tańszy. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/815-11-78
FORD FIESTA SKŁADAK, 1992 r., 58 tys: km, 1100 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec w 
1996 r., I właściciel, garażowany, zadbany, stan b. dobry, 5-bie- 
gowy, • 12.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-40-52 
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski, 54łzwiowy, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, • 9.900 żł. Żary, tel. 068/374-89-25, 
0602/67-59-71
FORD FIESTA, 1992/93 r., 97 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, czer
wony meksykański, bez wypadku, 3-drzwiowy, zielone, atermicz
ne szyby, reguł, wysokość pasów, RM, 5-biegowy, po przeglą
dzie, od tygodnia w kraju, tłumaczenia, sprowadzony w całości 
na kołach, - 19.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb ). Rawicz, tel. 
065/546-52-76, 0605/40-95-94
FORD FIESTA, 1992/93 r., 1300 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
szyberdach, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, - 10.600 zł. Wro
cław, tel. 071/361-87-43, .0601/58-05-55 
FORD FIESTA Ghia, 1992/94 r., 113 tys. km, 1100 ccm, zielony 
metalic, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, 3-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 10.500 zl. Rawicz, tel. 
0606/53-96-83
FORD FIESTA, 1993 r., 130 tys. km, 1300 ćcm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, szyberdach, koła zimowe, do sprowadzenia, 
bez wypadku • 2.600 DEM. Góra, tel. 0601/05-81-90 
FORD FIESTA, 1993 r.‘, 115 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwlo- 
wy, radio, bez wypadku, welurowa tapicerka, oclony w całości, 
stan b. dobry, * 10.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
FORD FIESTA, 1993 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, 3-drzwiowy, bez wypadku,' książka serwi
sowa, radioodtwarzacz, i właściciel, stan b. dobry, - 11.500 zł. 
Legnica, tel. 0607/07-30-67
FORD FIESTA, 1993 r., 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, radio, książka serwisowa, wspomaganie, 3-drzwiowy, stan 
dobry, • 10.200 zi. Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
FORD FIESTA, 1993 r., 88 tys. km, 1100 ccm, perłowozielony, 
3-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry r 3.400 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 0604/46-34-26 
FORD FIESTA CLX, 1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk 5-bie
gowy, książka serwisowa, szyberdach, RO, I właściciel, el. reg. 
reflektory, • 11.500 zł- Lwówek Śląski, tel. 0609/44-33-96 
FORD FIESTA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, zderzaki w kolorze nadwozia, boczne szyby uchy
lane. - 12.500 zł. 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 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-95-60
FORD FIESTA, 1994 r., 69 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., książka serwiso
wa, szyberdach, bez wypadku, RM, • 12.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91, 0605/63-27-78
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie, RO, ciemne szyby, kpi. dokumentacja, I właściciel w 
kraju, - 11.200 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 kolorze 
nadwozia, zadbany, do sprowadzenia, • 14.000 zl. Legnica, tel. 
0600/19-29-37. 0608/23-76-74
FORD FIESTA, 1994 r, 76 tys. km, 1100 ccm, czerwony, odony 
w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, welu
rowa tapicerka, RO, książka serwisowa, stan idealny, • 11.800 
zł. Legnica, tel. 076/862-04-09
FORD FIESTA, 1994 r., 98 tys. km. 1300 ccm. niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, el. 
szyberdach, sprowadzony w całości, przegląd do 03.2002 r, - 
11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/53-75-47

FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO, poduszka pow., sprowadzony w całości, stan 
b. dobry, -10.900 zł. Syców, tel. 062/785-33-89,0603/98-51-69 
FORD FIESTA, 1994/95 r., perłowobordowy, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, kpi. kół zimowych, blokada skrzyni biegów, 
alarm, - 13.500 zl. Legnica, tel. 076/887-87-15.0604/16-98-80 
FORD FIESTA, 1994/95 r.. 96 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bor
dowy, wspomaganie kier, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 pod. po
wietrzne, kierowca niepalący, stan techn. b. dobry, • 12.400 zł. 
Legnica, tel. 076/866-44-41
FORD FIESTA, 1995 r., 29 tys. km, 1119 ccm, czerwony, bez 
wypadku, stan b. dobry, w kraju od 2 tyg., 5-biegowy, RM Phi
lips z panelem - 12.500 zl. Legnica, tel. 0605/96-26-56 
FORD FIESTA, 1995 r., 85 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, poduszka pow., el. reg. reflektory, garażowany, -
13.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-29-91
FORD FIESTA, 1995 r., 1300 ccm, benzyna,, granatowy, stan 
dobry, el. reg. reflektory, zadbany, garażowany. - 13.700 zł. Ja
wor. tel. 0605/05-81-07, 076/871-00-36 
FORD FIESTA, 1995 r., 35 tys. km, 1300 ccm, granatowy, udo
kumentowany przebieg, 3-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, - 
12.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-67 wieczorem 
FORD FIESTA, 1995 r., 94 tys. km, 1800 ccm, diesel, perłowo- 
srebrny metalic, bez wypadku, 3-drzwiowy, wspomaganie, szy
berdach, 2 poduszki pow., ABS, el. regulowane reflektory, 2 dni 
w kraju, po przeglądzie, tłumaczenia, sprowadzony w całości 
na kołach, - 15.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76, 0604/26-53-15
FORD FIESTA, 1995 r., 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy meta
lic, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, zarejestrowany, -
11.900 zl. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43
FORD FIESTA, 1995/96 r., 45 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 
wspomaganie, RO, el. reg. reflektory, immobilizer, - 16.500 zł. 
Syców, tel. 0603/24-54-22
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 zl (zwolnienie z opła
ty skarb.). Rawicz, tei;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. Jarodn, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
FORD FIESTA, 1996 r, 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, obroto
mierz, RO, sprowadzony w całości, - 17.500 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95, 0604/27-78-61
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 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, klimatyzacja, 5-biegowy, 5-drzwlowy, immobilizer, kupio
ny w salonie, I właściciel, alarm, RO JVC, kpi. dokumentacja 
techniczna, stan techn. b. dobry, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/20-57-94
FORD FIESTA, 1996/97 r., 27 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
demnozielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szy-

by, klimatyzacja, welurowa tapicerKa.dzielohatylnakańapa, nie 
eksploatowany w kraju, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
FORD FIESTA, 1997 r, 30 tys. km, 1300 ccm, benzyłia, 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 Ghia, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, 5-drzwiowy, radio, centr. zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie, • 19.500 zl. Bralin,, tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
FORt) FIESTA, 1997 r., 70 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 
3-drzwiowy, I właściciel w kraju, zderzaki w kolorze nadwozia, 
immobilizer, RO, stan b. dobry, - 19.500 zl. Brzeg, tel. 
077/411-49-74
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, granato
wy, 3-drzwiowy, radio, silnik Enduro, tylne szyby uchylane, spro
wadzony w całości, nie eksploatowany w kraju, • 17.500 zl. Góra, 
tel. 065/543-26-95, 0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 76 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski, poduszka pow., wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reg. reflektory, centralny zamek, katalizator, alarm, RO, napi- 
nacze pasów, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 20.500 zł. 
Perzów, tel. 062/786-11-66, 0609/23-86-99 
FORD FIESTA, 1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, wykończe
nia w drewnie, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, 
- 22.000 zł. Twardogóra, tel. 071/398-70-96, 071/398-73-32, 
0501/53-31-96
FORD FIESTA, 1997 r., 59 tys. km, 1240 ccm, 16V zetec, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 14*, 75 KM, • 
22.000 zl lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
FORD RESTA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. otwierany szyberdach, radio, 
pełna dokumentacja, książka serwisowa, tydzień w Polsce, - 
19.500 zl. Bolesławiec, tei. 0604/97-06-97 
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski, 
3-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, immobili
zer, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Lubin, tel. 076/840-86-05, 0600/31-36-17 
FORD FIESTA,-1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, demnobordowy, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, szyberdach, 2 elementy 
do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, spraw
ny technicznie, - 21.000 zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
FORD FIESTA, 1998 r., 48 tys. km, 1250 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, aiarm-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, 
alum. felgi, RO Clarion, wspomaganie, dzielone tylne siedze
nia, przyciemnione szyby, - 24.500 zł. Środa Śl., tel. 
071/317-36-28, 0601/16-88-10
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto
wy, I właścidel, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
oclony w całości, stan b. dobry, • 21.500 zl. Wrodaw, tel. 
0605/32-21-98
FORD FIESTA, 1998 r„ 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, pod. powietrzna, reg. światła, hak, radio, - 24.100 
zl. Żarów, tel. 074/858-90-52
FORD FIESTA, 1999 r, 8 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 4
pod. powietrzne, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie,
radio, halogeny, alum. felgi, - 24.900 zl. Leszno, tel.
065/534-09-04 do godz. 18, 0503/57-01-53
FORD FIESTA, 1999/00 r„ 1300 ccm, czerwony, 4-drzwiowy,
wspomaganie, klimatyzacja, zadbany, - 25.900 zl. Kępno, tel.
0601/4Q-32-34
FORD FIESTA, 2000 r., 3 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, - 23.500 
zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 0607/35-01-35 
FORD FIESTA, 2000r., 6 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, 16V, zielo
ny metalic, klimatyzacja, nowy model, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie kier, • 29.000 zi. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
FORD FOCUS, 1998 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowe fotele, 5-drzwiowy, radio, po remoncie bia- 
chrsko-lakierniczym, - 34.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-06-29, 0503/58-89-47
FORD FOCUS, 1998/99 r., 1600 ccm, benzyna el. otw. szyby, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow. kier, • 35.000 zl lub zamie
nię na dężarowy z homologacją. Miękinia, tel. 071/317-80-76 
do godz. 16, 071/795-17-07 po godz. 18 
FORD FOCUS, 1999 r., 64 tys. km, 1600 ccm. 16V 5-drzwiowy, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za

mek, immobilizer, RO, • 39.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0601/78-88-18
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, bia
ły, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, role
ta, książka serwisowa, nie zarejestrowany (w rozliczeniu może 
być Audi 80 z lat 1988-91. w dobrym stanie, całe lub lekko uszko
dzone), - 37.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Świdnica, tel. 
074/852-46-28, 0605/29-34-36
FORD FOCUS, 1999 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, seledy
nowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, bagażnik dachowy, - 39.000 żi. Wrocław, tel. 
071/345-23-31
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 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r.T 15 tys. km, 2000 ccm, czamy, 
klimatyzacja, relingi dachowe, ABS, RO, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, stan b. dobry, - 47.000 zi. Legnica, tel. 
076/850-62-64
FORD FOCUS. 2000 r.. 22 tys. km, 1600 ccm, ZETEC. kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, klimatyza
cja, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, RO Ford, immobilizer, stan idealny, • 40.900 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, pełne wy
posażenie elektryczne, - 38.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-27-28
FORD GALAXY Ghia, 1999 r., 71 tys. km, 2800 ccm, V6, zielo
ny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, alum. felgi, 2 po
duszki pow., 7 siedzeń, welurowa tapicerka, fabrycznie przy- 
demnione szyby, relingi, bez wypadku, I właściciel, - 78.000 zł 
lub zamienię na turbo D, w cenie do 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/52-68-12 .
O  FORD GALAXY, 2001 r., 2300 ccm, 16V, nieb iesk i* 

metalic, 231 KM, nowy model, klimatyzacja, 
7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pod
grzewane fotele, przednia szyba ogrzewana, fo
tele obrotowe, ABS, 4 pod. powietrzne, cena no
wego 124.000 zł, lekko uszkodzony, koszt napra
wy ok. 3.000 zł, - 75.900 zł., tel. 0601/70-22-45 
81013861

FORD GRANADA, 1977/85 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, aktualny przegląd, 5-drzwiowy, - 1.500 zi. 
Gaworzyce, gm. Polkowice, tel. 0607/07-70-66 
FORD GRANADA, 1978 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 
2-drzwiowy, silnik od Forda Sierry (z 1986 r.), w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 02.2002 r., stan dobry, - 1.800 zl. Głogów, 
tel. 076/833-31-62
FORD GRANADA, 1978 r., 53 tys. km. 2300 ccm, V6, benzyna, 
popielaty, inst. gazowa, wspomaganie kier., podlokietniki przed
nie i tylne, zarejestrowany, ubezpieczony, hak, szyberdach, stan 
dobry, • 2.300 zł lub zamienię na mniejszy, busa, .ogórek*. Ka
mienna Góra, tei. 075/645-46-74 
FORD GRANADA, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan

b. dobry, dobra blacharka, radioodtwarzacz, pokrowce, zadba
na tapicerka, częśd zapasowe, dodatkowo komplet kół, • 2.000 
zł lub zamienię na inny, tylko z instalacją gazową, diesel. Wro
daw, tel. 071/310-35-76, 0503/32-24-46 
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6, wiśniowy, po prze
glądzie, zadbany, nowe opony, wydech, płyny, nowy akumula
tor, świece, hak, podlokietnik, oryginalny RM Alpine, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-75-98
FORD GRANADA, 1980 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny, automatic, wersja amerykańska, stan dobry, - 3.400 zł. 
Wrocław, tei. 071/347-88-18 po godz. 21, 0501/79-94-15 
FORD GRANADA Ghia, 1981 r.. 2800 ccm. wtrysk, zielony, kli
matyzacja, el. otw. szyby, ej. otw. szyberdad), el. reg. lusterka, 
wspomaganie kier., komputer, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, drewniane dodatki, podlokietnik przedni i tylny, zagłówki, 
automatic, do poprawek mechanicznych, • 3.600 zl. Bielawa, 
tel. 074/645-84-80 w godz. 10-15 
FORD GRANADA Ghia, 1982 r., 2300 ccm, V6, zloty metalic, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, weluro
wa tapicerka, podlokietniki, tylne pasy, zagłówki, drewno, dużo 
chromu, zadbany, • 3.900 zl. Bielawa, tei. 074/645-84-80 w 
godz. 10-15
FORD KA, 1996 r., 50 tys. km, 1300 ccm, EFI, zielony metalic, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, RO, dzie
lone tylne siedzenia, stan b. dobry, - 21.000 zl. Nowa Sól, tel. 
068/388-16-81 po godz. 18, 0603/97-60-17 
FORD KA, 1996 r., 52 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, wspo
maganie, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, boczne 
szyby uchylane, w kraju od roku, el. reg. reflektory, • 17.900 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-47-49, 0606/51-38-01 
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., 39 tys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto-’ 
wo-srebrny, silnik Enduro EFI, wspomaganie kier., immobilizer, 
katalizator, RO, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa,

zegar kwarcowy, serwisowany, kpi. opon zimowych, garażowa
ny, - 21.000 zl. Wisznia Mala, tel. 071/312-70-22,0608/40-64-27 
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, 1996/97 r., 33 tys. km, 1297 ccm. ER, fioletowy, 
poduszka pow., wspomaganie kier., immobilizer, RO Ford, spro
wadzony w 2000 r., nie zarejestrowany w kraju, • 17.500 zł. Pi- 
skorzów, tel. 074/836-54-67, 0602/17-78-17 
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, 2 pod. powietrzne, CD Panasonic, zadbany, w 
kraju od 11.1999 r., właściciel niepalący, - 19.900 zł. Brzeg, tel. 
077/411-38-97 po godz. 20
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, ER, fioletowy, stan b. 
dobry, poduszka powietrzna, aluminiowe felgi, wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, ł właściciel w kraju, - 19.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/53-75-30
FORD KA, 1997 r., 33 tys. km, 1300 ccm, benzyna, demnozie
lony metalic, klimatyzacja, alum. felgi, zderzaki w kolorze nad
wozia, immobilizer, RO, - 19.200 zl. Włoszakowice, tel. 
065/537-11-74, 0607/43-02-03
FORD KA, 1997/98 r., 45 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, silnik 
Enduro, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, tylne szyby uchylane, el. reg. reflektory, przegląd do 
2003 r., garażowany, - 19.200 zi. Mikstat, tel. 062/731-09-43, 
0605/62-30-37
FORD KA, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna tylne szyby 
uchylane, białe zegary, radio, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, ei. reg. reflektory, katalizator, zderzaki w kolorze nadwozia, 
kpi. dokumentacja, - 19.800 zł. Legnica, tel. 076/855-05-83, 
0604/64-47-41
FORD KA, 1998 r., 1300 ccm, czamy metalic, centr. zamek * 
pilot, wspomaganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, -hak, 
alum. felgi, alarm, tylne szyby uchylane, radio, - 23.000 zl. Lesz
no, tel. 0604/36-90-52. 0607/20-34-60 
FORD KA, 1998 r., 27 tys. km, 1300 ccm, błękitny metalic, 2 
poduszki pow., wspomaganie, uchylane tylne szyby, RM ste
reo, - 18.500 zl. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-f3-56 
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, tel. 
077/410-20-13
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, biały, czarne zewn. 
elem. plastikowe, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości w 
1.2001 I. - 22.000 zl. Świdnica, lei. 0606/64-76-81 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 [., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
zielony metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, odony.w 
całości, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, • 16.900 zl (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy, ABS, klimatyzacja, automatic, wszystkie el. dodatki, 
centr. zamek i inne dodatki, • 17.800 zł. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD MONDEO, 1993 r., 125 tys. km, bordowy metalic, cen
tralny zamek, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
radio, pod. powietrzna, • 17.000 zł. Piła, tel. 0605/33-39-97

FORD MONDEO. 1993 r.. 121 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. fotele, el. reg. reflek
tory, immobilizer, RM, serwisowany, bez wypadku, stan idealny, 
w kraju od tygodnia, • 17.400 zi (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Żary, tel. 068/470-18-12, 0605/83-18-33 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, 16V, biały, I właścidel w kraju, atrakc. wygląd, - 16.000 zł. 
Kowary, tel. 0604/98-29-89
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie, przegląd 
do 04.2002 r, - 18.500 zł. Kożuchów, tel. 068/459-98-45 
FORD MONDEO, 1993 r, 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wyposażenie elektryczne, wspomaganie, szy
berdach, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 16.500 zł. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
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., 110 tys. km, 1800 ccm, TDI,_ 
zielony metalic, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
poduszki pow., welurowa tapicerka, wspomaganie kier., do spro
wadzenia, cena na gotowo, • 18.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-60-94, 0604/14-20-98
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 
16.500 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, kolor koniakowy 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. 1993/94 r., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
zielony metalic, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, odo
ny w całości, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., podusz

ka pow., RO, immobilizer, - 16.900 z ł, możliwe raty łub zamie
nię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
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 § dni, 
stan idealny, • 17.800 zl. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 195 tys. km, 1800 ccm, 
turbo D, niebieski metalic, wspomaganie kier., relingi dachowe, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, • 18.000 
zł. Strzegom, tel. 074/855-05-08, 0600/35-81-95 -
FORD MONDEO CLX, 1993/94 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, stan idealny, w kraju od 04.2001 r., bez wy
padku, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, welurowa tapi
cerka, zielone szyby, pełna dokumentacja, I właściciel, • 18.700 
zl. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, Ze
tec, zielony metalic, welurowa tapicerka, I właściciel, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, • 18.600 zi lub zamienię na dężarowy w 
karoserii osobowego. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 .
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 132 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
biały, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., sprowadzony 
w całości, - 21.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-27-84 
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, 5-drzwi, RO Kenwood, 5-biegowy, szyberdach,-ka
talizator, - 13.000 zł. Niemcy, tel. 0049/171 -447-76-25 
FORD MONDEO SEDAN GHIA, 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm. 
16V, niebiesko-grafitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
fotel, halogeny, welurowa tapicerka, ABS, pod. powietrzna, kli
matyzacja, komputer, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, Mul-T-Lock, RO, 2 komplety opon, zadbany, • 19.000 żł. 
Wrodaw, tel. 0608/62-15-80
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, TDi 
ABS, relingi dachowe, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaga
nie, reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, •
20.900 zl. Bolesławiec, tel. 0503/89-23-65
FORD MONDEO, 1994 r., 127 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo
bordowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -19.000 
zł. Lubin, tel. 076/847-51-87
FORD MONDEO, 1994 r, 95 tys. km, 1800 eon, 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., 1800 ccm, granatowy meta
lic, kpi. dokumentacja, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, -
16.900 zl. Sulechów, t6l. 0607/55-00-23
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, 16V, biały, auto
matic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, • 19.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-95-97, 0605/55-60-00 
FORD MONDEO, 1994 r., 125 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 16V, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 poduszki 
pow., ABS, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, reg. kierowni
ca i pasy, • 18.500 zł. Wrodaw, tel. 071/332-42-52 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben-
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zyna, biały, ABS, wspomaganie, roleta bagażnika, - 20.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/355-24-68 ^
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tyś. km, 1800 ccm. 16V, 
DOHC, granatowy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, -
19.500 żł. ŻŚrów; tel. 074/857-04-71 po godz. 20,0605/08-06-76
O  FORD MONDEO, 1994/95 r., 1800 ccm, 16V, kolor 

morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, •
18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026921

FORD MONDEO, 1994/95 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, szyberdach, immobilizer, RM, • 16.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/31-81-39
FORD MONDEO, 1994/95 r.,.1800 ccm', wtrysk 16V, sza* 
ro-ziełony metalic, stan b. dobry, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
welurowa tapicerka, et. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ra
dioodtwarzacz, centralny zamek, immobilizer, eł. fotele, - 22.800 
zł. Paczków, tei. 077/431-68-41, 0606/70-18-59 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem
nozielony, automatic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, lusterka, fotele, napinacze I reg. pasów, szyberdach, 
bez wypadku, I właściciel, stan idealny, • 21.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/13-18-99
FÓRD MONDEO Ghia, 1995 r., 2500 ccm, V6, ciemny metalic, 
sedan, welurowa tapicerka, drewno, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, pełne wyposażenie eł., alum. felgi, bez wypadku, •
23.500 zl. Rawicz, tel. 0503/74-77-35
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy meta
lic, 5-drzwlowy, wspomaganie kler., pełne wyposażenie eł., po
duszka pow, - 21.900 zl. Kłodzko, tel. 0502/59-34-05 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, ZETEC, czerwo
ny, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka i światła, 
alum. felgi, - 21.900 zl iub zamienię, możliwe raty przez komis. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
FORD MONDEO, 1995 r., 101 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemno- 
oliwkowy, automatic, instalacja gazowa zakładana w Niemczech, 
centr. zamek, immobilizer, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, 
wspomaganie kier., ABS, I właściciel w kraju, welurowa tapicer
ka, • 25.000 zł. Lubin, tet. 076/846-19-41 
FORD MONDEO, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor gra
fitowy, garażowany, I właściciel, el. otw. szyby, ABS, wspoma
ganie, halogeny, centr. zamek, atrakcyjny wygląd, - 21.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-30-34, 0501/62-29-49 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm; 16V, kolor 
śliwkowy, ABS, wspomaganie, alum. felgi, reguł, fotel kierowcy, 
welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, • 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-28-43
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 77 tys. km, 1800 ccm, TDi rej. 
na ciężarowo-osobowy, 5 osób + 650 kg, faktura VAT, • 19.000 
zł + VAT. Pokój, tel. 077/469-80-89 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, Mul-T-Lock, halogeny, 
hak, welurowa tapicerka, relingi dachowe, bez wypadku, - 24.800 
zł. Rudna, teł. 076/843-43-77, 0608/34-10-59 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 142 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
reflektory, centralny zamek, 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. 074/841-8.1-46
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, 16V peł
ne wyposażenie, - 23.500 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-93-41, 0604/61-68-31
FORD MONDEO, 1995/96 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielo
ny metalic, 2 pod. powietrzne, immobilizer, alarm, alum. felgi, 
klimatyzacja, inst. telefonu kom., spoiler, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, książka serwisowa, RO. bez 
wypadku. - 21.300 zł. Gostyń, teł. 065/572-17-29,0601/46-70-08 
FORD MONDEO COMBI. 1995/96 r.. 122 tys. km. 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w kraju, • 25.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90, 0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1996 r., 149 tys. km, 1600 ccm, 16V zetec, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, w kraju od 
tygodnia, stan idealny, - 25.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22, 
0604/61-86-35
FORD MONDEO, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm, turbo D. zie
lony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., wspomaga
nie, alum. felgi, I właściciel, stan b. dobry, • 27.000 zl. Nysa, tel. 
077/431-08-54, 0502/93-30-16
FORD MONDEO, 1996 r., 87 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, 
wrzosowy metalic, wspomaganie kier., ABS, RO Ford z RDS + 
głośniki, halogeny, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, 4 
zagłówki, spoiler ze .stopem', książka serwisowa, udokum. prze
bieg, kupiony w saloni, • 20.800 zł. Szczawno Zdrój, tel. 
074/841-27-45, 0608/47-18-88
FORD MONDEO, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, ciemno-' 
śliwkowy metalic, 136 KM, automatic, 5-drzwiowy, pełne wypo
sażenie, II właściciel, w kraju od nowości, kompletna dokumen
tacja, zadbany, garażowany, • 29.000 zł lub zamienię na mniej
szy, automatic, może być diesel. Świebodzice, tei. 
074/854-12-63
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, nowy model, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
pełna 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., 1600 ccm, 16V 2 pod! 
powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, re
lingi dachowe, sprowadzony w całości, - 22.500 zl (możliwe raty). 
Lubin, tel. 076/844-94-58
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 52 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, fioletowy, nowy model, I właściciel, stan b. dobry, spro
wadzony w całości w 98 r., możliwość kupna przez komis, •
24.500 zł. Lubin, tel. 0606/27-63-74
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, benzyna, 16V, 
fioletowy, - 32.000 zł. Wschowa, tet. 065/540-29-88, 
0605/91-88-41
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, welurowa taplceika, roleta, relingi dachowe, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer (w kluczyku), soczewkowe 
halogeny, bez wypadku, serwisowany, stan Idealny, • 33.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/56-89-66,074/647-23-33 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem -AC0231 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, fioletowy; pełne 
wyposażenie, - 35.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0603/52-09-70 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, wrzo
sowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, reg. kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, immobilizer, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, alarm + pilot, relingi da
chowe, • 27.000 zł. Lubań, tel. 0607/07-71-71 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, turbo D -12.500 
DEM. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
FORD MONDEO, 1997 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ZETEC, zle- 
Jony metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, RM, zadbany, bez wypad
ku, • 31.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-16-81 po godz. 18 
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 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, TDi, atramentowy 
metalic, w kraju od tygodnia, ociony, bez wypadku, pełne wypo
sażenie oprócz skóry, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, 
relingi dachowe, podgrz. szyby, 5 zagłówków, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 32.800 zi. Sobótka, tel. 0601/63-69-03 
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 16V, Ze
tec, biały, 130 KM, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, hak, 
halogeny, I właściciel, pełna dokumentacja, spoiler tylny, stan 
b. dobry, - 33.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 1800 ccm, TDi bez wypadku, peł
ne wyposażenie, - 26.800 zł. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-25 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 38 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, kli
matyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. 
reguł, fotel kier., welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, RM Ford, ga

rażowany, stan b. dobry, ? .38.500 zi. Krotoszyn, tel. 
‘ 062/725-43-42,0603/88-46-42 

FORO MONDEO KOMBI, 1997/98 r ,70 tys. km, 1800 ccm,TDI, 
ciemnozielony metalic, centralny zamek, poduszka powietrz
na, el. reg. fotel kierowcy, el. otwierane szyby, el. reg. reflekto
ry, regulowana kierownica, radioodtwarzacz Ford (model 7000), 
relingi dachowe, klimatyzacja, alarm, • 37.500 zl lub zamienię 
na sedana. Oława, tel. 071/313-87-46 
FORD MONDEO. 1997/98 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, 
czerwony, stan b. dobry, kupiony w salonie w Polsce, faktura 

v zakupu, ABS, 2 pod. powietrzne, homologacja na ciężarowy, 
' specjalny, • 31.500 zł lub zamienię na Mercedesa .okularnika*, 
CDi, dopłata. Trzebnica, tel. 071/312-06-51, 0601/87-43-67 
FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan b. dobry, garażowany, zadbany, pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, ABS, radioodtwarzacz, • 35.000 zl lub zamie
nię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, TDI, perłowogranatowy, 
nowy akumulator, el. otw. szyby, - 36.500 zl. Polkowice, tel. 
076/749-26-12
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po 
tuningu, stylizowany na ST 200, pełne wyposażenie, • 43.000 
zł. Warszawa, tei. 0601/38-17-50
O  FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, 16V, 

fioletowy metalic, bez wypadku, do sprowadze
nia z  pod granicy, klimatyzacja, elektryka, ABS, 
4 pod. powietrzne, komplet kół zimowych, - 
28.900 zł. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 84019441 

FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi 90 
KM, pertowobiały, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, klimaty
zacja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier̂  centralny 
zamek, el. reg. fotel, ABS, radio z RDS, pełna dokumentacja 
celna, stan idealny, • 33.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-80-08 po 
godz. 18, 0603/50-41-74
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
benzyna, periowoczarny, klimatyzacja, et. reg. lusterka, el. oiw. 
szyby, 4 pod. powietrzne, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, - 34.000 zl. Legnica, tel. 0602/76-33-00 
FORD MONDEO. 1998 r., 100 tys. km. 1800 cćm, TDi 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, ABS, re
lingi dachowe. RM, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, -
32.000 zL Lubin, tel. 076/847-30-39, 0604/75-06-57 
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, V6, srebmy 
metalic, automatic, pełne wyposażenie, 1 właściciel, kpi. doku
mentacja, • 49.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87
FORD MONDEO SEDAN, 1998 r., 22 tys. km, 1800 ccm, biały, 
ZETEC, 4 poduszki powietrzne, ABS, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, el. reg. reflektory i fotel, stanb. dobry, - 34.500 zl. 
Świebodzice, tel. 074/854-46-00 
FORD MONDEO, 1998/99 r., 85 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
atramentowy metalic, kombi, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwierane szyby, centralny za
mek, wspomaganie kier., klimatyzacja, stan idealny, • 37.000 
zł. Kłodzko, teł. 074/867-15-10.
FORD MONDEO KOMBI. 1998/99 r.. 55 tys. km, 1800 ccm,
wtrysk, perłowogranatowy, bogate wyposażenie, - 40.500 zł.
Wierzbinek. teł. 063/261-12-85
FORD MONDEO, 1999 r., 66 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny,
klimatyzacja, poduszka pow., eł. otw. szyby, el. reguł, fotel, alum.
felgi, RO, centr. zamek, ABS, halogeny, - 40.000 zł. Głogów, tel.
076/833-41-46
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 35.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82, 0601/63-72-04
FORD MONDEO KOMBI, 1999/00 r., 52 tys. km, 1.800 ccm, die
sel, srebmy metalic, centr. zamek, immobilizer, reg. kierowni
ca, ABS, wszystkie el. dodatki, przednia szyba ogrzewana, alum. 
felgi, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, I rejestracja w 08.2000 r., 
stan idealny, • 42.000 zł. Świdnica, tel. 0601/50-40-54 
FORD MUSTANG TDI, 1997 r, 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
zielony metalic, bez wypadku, w kraju od 2 mies., kpi. doku
mentacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie 
• 31.900 zł. Zielona Góra, tel. 0602/11-57-50 
FORD ORION, 1983 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, radioodtwa
rzacz + 4 głośniki, kołpaki, przegląd do 09.10.2001 r., stan do
bry. - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-07-73 
FORD ÓRION, 1984 r., 1400 ccm, szary metalic, zadbany, el. 
otw. szyby, zarejestrowany, • 4.900 zł. Głogów, tel. 
0608/79-74-97
FORD ORION, 1985 r., 120 tys. km, 1608 ccm, srebmy metalic, 
z urzędu celnego, szyberdach, hak, - 6.000 zl. Namysłów, tel. 
0502/07-57-36
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, ospoilerowa
ny, aluminiowe felgi, RM, po remoncie przedniego zawiesze
nia, tarczy i docisku sprzęgła, - 5.400 zl lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 071/349-44-62
FORD ORION, 1987 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, welurowa tapicerka, dzie
lone tylne siedzenia, z urzędu celnego, - 6.500 zi. Krzemienie
wo. tel. 065/536-02-32
FORD ORION, 1989 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy,
4-drzwiowy, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
stan dobry, - 6.700 zł. Świebodzin, tel. 0602/53-70-88 
FORD ORION Ghia, 1989 r., 122 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, centralny zamek, ABS, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, stan dobry, • 8.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-14-03
FORD ORION, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, el. otw. szy
by, centr. zamek, automatic, stan dobry, - 6.800 zł lub zamienię 
na Rata 126p. Rawicz, tel. 065/546-05-09 
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy, szyberdach fabr., wspomaganie kier., katalizator, RO 
+ głośniki, ekonomiczny, zadbany, garażowany, dużo nowych 
części, stan b. dobry, • 10.700 zl. Wrodaw, tel. 071/354-02-30
O  FORD ORION, 1991 rM 1400 ccm, granatowy, 

5-t>iegowy, wspomaganie, szyberdach, • 10.900 
zł lub  zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026821

FORD ORION, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, bez 
wypadku, RM, techn. sprawny, do sprow., na gotowo - 8.500 zl. 
Bielany, tel. 076/857-45-15, 0603/78-63-67
0  FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czer

wony, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 10.800 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-49-74 81013781

FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, bez wypadku, RM, serwisowany, stan idealny, do sprowa
dzenia, na gotowo • 8.900 zl. Bielany, tel. 076/857-45-15, 
0603/78-63-67
FORD ORION, 1991 r., 97 tys. km, 1800 ccm, diesel, wiśniowy,
1 właśddel, sprowadzony w calośd, bez wypadku, oryginalny 
lakier, centralny zamek, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, 
stan idealny, • 10.800 zl. Kłodzko, teł. 074/867-77-39, 
0605/23-25-67
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, nowe opony, 
w kraju od 3 miesięcy, zarejestrowany, zadbany, -10.500 zł lub 
zamienię na Rata 126p albo inny. Legnica, tel. 0606/58-36-35 
FORD ORION, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
oclony w calośd, bez wypadku, I właśddel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, ABS, książka serwiso
wa, stan idealny, - 10.500 zi. Legnica, teł. 076/862-04-09 
FORD ORION, 1991/92 r., 97 tys. km, 1800 ccm, diesel, wiśnio
wy, 1 właściciel w kraju, centralny zamek, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, przegląd, wspomaganie kier., szyberdach, 
zegarek, książka serwisowa, zadbany, • 11.300 zł (możliwość 
rat przez komis). Kłodzko, teł. 074/867-77-39,0605/23-25-67 
FORD ORION, 1991/92 r., 130 tys. km, .1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, obrotomierz, kpi. dokumentacja, zadba
ny, stan b. dobry,- 9.900 zl. Rawicz, tei. 0603/68-79*10 
FORD ORION SKŁADAK, 1991/97 r.. 240 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, biały, szyberdach, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, •
9.500 zł. Grabów, tel. 062/739-95-42 
FORD ORION, 1992 r., 123 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie

ski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, bez 
wypadku, stan b. dobry, -11.500 zirLegnłca.-teł. 016/862-03-91. 
0605/63-27-78 , .
FORD ORION, 1992 r., 129 tys; km, 1400 ćcm. zielony metalic, 
katalizator, centralny zamek, szyberdach, w kraju od 3 miesię
cy, serwisowany, • 10:500 zł lub zamienię na większy. Jorda
nów śląski, woj. wrocławskie, tel. 0603/49-98-36 
FORD ORION CLX, 1992 r.. 116 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, stan b. dobry, szyberdach, centr. zamek, spoiler 
n8 klapie, bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od 3 
tygodni, -12.800 zł. Legnica, tel. 076/862-63-66,0604/91-50-68 
FORD ORION CLX, 1992 r., 168 tys. km, 16V, niebieski metalic, 
w kraju od 10 dni, wspomaganie kier., szyberdach, centralny 
zamek, eł. reguł, lusterka i reflektory, RO, przednia szyba pod
grzewana, regulowana kierownica, serwisowany, -10.500 zl lub 
zamienię na inny samochód. Wałbrzych, tel. 074/865-91-11 
FORD ORION, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, czerwony, centr. 
zamek, szyberdacĥ  radio, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, serwisowany, stan b. dobry - 2.800 DEM + cło. Złotoryja, 
tel.076/878-35-25, 0605/29-62-06 
FORD ORION, 1993 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, garażowany, stan b. dobry, alarm, pokrowce 
welurowe, • 15.500 zł. Legnica, teł. 076/723-06-74 
FORD ORION, 1993 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny, 
oclony w calośd, bez wypadku, I właśddel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, książka serwisowa, stan idealny, • 13.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-04-09
FORD ORION, 1993 r, 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, wiśniowy, 
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, RO ♦ głośniki, 
szyberdach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 10.800 zł. Lubin, 
teł. 076/846-98-16, 0604/97-67-04 
FORD PROBE, 1988 r., 2200 ccm, czerwony, wszystkie el. do
datki, centr, zamek, klimatyzacja, alum. felgi 105x16 + dragi 
kpi. kół, -10.000 zł. Legnica, tel. 0608/82-95-68'
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 GT, 1992 r., 130 tys. km,2200 ccm, turbo, antra
cytowy metalic, ABS, klimatyzacja, eł. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek, zawieszenie 3-stopniowe, bez 
wypadku, stan idealny, - 15.900 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, 
tel, 0600/32-69-05
FORD PROBE, 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, klimatyzacja, peine wyposażenie eł., aluminiowe 
felgi, stan dobry, - 19.700 zl lub zamienię, (możliwe raty). Wro
daw, teł. 0606/16-75-61
FORD PUMA, 1997 r., 77 tys. km, 1700 ccm, srebmy metalic, 
pod. powietrzna, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, radio z RDS, alum. felgi, klimatyzacja, • 36.500 zi. Wo
łów, tel. 071/389-32-46
FORD PUMA, 1997/98 r., 35 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 16V, 
ZETEC, czerwony, klimatyzacja, ABS, ASR, 2 poduszki pow., 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi 15', podgrzewana przednia 
szyba, kpi. dokumentacja, - 35.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-36-87
FORD SCORPIO, 1985 r., 186 tys. km, 2000 ćcm, wtrysk, bor
dowy metalic, 5-biegowy, ABS, komputer, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, przednia i 
tylna szyba ogrzewana, pompowane fotele, welurowa tapicer
ka, zadbany, • 5.500 zł lub zamienię. Zawadzkie, tei. 
077/463-40-88
FORD SCORPIO, 1986 r., turbo D, biały, • 6.850 zl lub zamie
nię. Przeworno, tel. 074/810-31-68. 0603/87-02-77 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, złoty metalic, ABS, insŁ 
gazowa, wspomaganie, przednia szyba ogrzewana, centr. za
mek, • 7.500 zł. Leszek Dudek, 68-114 Tomaszowo, ul. Osie
dlowa 13C
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bor
dowy, komputer, wspomaganie kier., szyberdach, skóra, el. fo
tele, RM ♦ głośniki, • 5.400 zl. Wrodaw, tel. 071/349-35-81 
FORD SCORPIO, 1986 r., diesel, srebmy metalic, el. otw. szy
by, nowy akumulator, centr. zamek, RO, wspomaganie, bez 
wypadku, hak, • 5.990 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-89-99 
FORD SCORPIO, 1987 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, bez wypadku, oclony 
w całości, stan b. dobry, • 6.900 zl. Chocianów, tel. 
076/818-58-41, 0608/01-77-13
FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, zielony, stan do
bry. - 7.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-42 
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, 1987 r., 167 tys. km, 2000 ccm, srebmy me
talic, • 7.000 zl lub zamienię na motocykl śdgacz. Kłodzko, tel. 
074/867-96-36, 0603/28-94-84
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy, ABS, 
wspomaganie, alarm, nowe opony i akumulator, • 5.500 zl. Lu
bin, tel. 0605/43-43-79
FORD SCORPIO, 1987 r., 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, ABS, alarm ♦ 2 piloty, centr. zamek, szyberdach, ozna
kowany, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierów., atrakc. wygląd, oszczędny • 9.500 zl. Lubin, tel. 
076/749-07-68
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna na białych tabli
cach, - 1.400 zl. Opole. tel. 0604/69-28-98 
FORD SCORPIO, 1987 r., 80 tys. km, 2000 ccm, ER, jasnobrą- 
zowy metalic, stan idealny, 5-biegowy, szyberdach, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, kpi. dokumentacja, 
serwisowany, radio, udokum. przebieg, bez wypadku, oryg. la
kier, zadbany, dzielona kanapa, na białych tablicach • 1.725 
DEM. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-89-19, 0603/51-5947 - 
FORD SCORPIO, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, szyberdach, el. otw. szyby, hak, - 5.600 
zi. Polkowice, tel. 0604/80-58-55 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2800 ccm, V6, czarny, 5-drzwiowy, -
5.500 zł lub zamienię. Jordanów śląski, woj. wrodawskie, tel. 
0603/49-98-36
FORD SCORPIO, 1988 r., 160 tys. km, 2900 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stanb. 
dobry, cena 2,800 DEM. Nysa, teł. 077/433-20-88 
FORD SCORPIO, 1988 r. na białych tablicach - 1.600 DEM. 
Nysa, tel. 077/435-55-83
FORD SCORPIO, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, OHC, bordo
wy, szyberdach, centralny zamek, ABS, stan b. dobry, • 8.200 
zl. Wrocław, tei. 0601/6841-34 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, ABS, centralny zamek, alarm, szyberdach, 
tylna szyba ogrzewana, regulowana kierownica, dzielona tylna 
kanapa, welurowa tapicerka, spoilery, udokumentowane pocho
dzenie, • 6.850 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 
FORD SCORPIO, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, • 8.100 
zł. Masanów, tel. 062/739-02-12. 0608/8749-45 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990r., 190 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
bordowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, 
alarm, - 11.500 zl. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r„ 290 tys. km. 2000 ccm, DOHp, 
platynowy metalic, szyberdach, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 
nowe sprzęgło, nowy tłumik tylny, inst. gazowa, el. otwierane 
szyby przednie, RM, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-20-79 w 
godz. 9-13
FORD SCORPIO, 1990 r., 148 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., RM, weluro
wa tapicerka, hak, ABS, centralny zamek, regulowana kierow
nica, • 10.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-12-52 
FORD SCORPIO, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebmy metalic, wspomaganie i regulacja kier., centr. 
zamek, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, alarm, hak, szyberdach, 
katalizator, garażowany, • 8.700 zł. Zielona Góra, tel. 
068/355-34-64
FORD SCORPIO, 1991 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. rag. lusterka, centr. 
zamek, - 10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO, 1991 h, 105 tys. km, 2000 ccm, benzyna,

DOHC w kraju od 10 miesięcy, stan idealny, atrakc. wygląd, -
11.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67
F.0RJ) SCORPIO, 1991 r.. 2900 ccm, benzyna, granatowy me
talic, automatic, połoe wyposażenie oprócz skóry, - 13.500 zł. 
Nysa. tel. 0606/34-37417 077/4334)8-11 
FORD SCORPIO, 1991 r., 169 tys. km','2000 coę̂  DOHC, złoty 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamśk, szyber
dach, alarm + pilot komputer pokładowy, ABS, - 9.800 zł. Wro
daw, tel. 071/359-31-00
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, w 
kraju od pół roku, • 12.500 zł. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, DOHC, demnoniebieski metalic, stan idealny, szyber
dach, centr. zamek, ABS, białe kierunkowskazy, zadbany, nowy 
model, • 12.900 zł lub zamienię na inny, nawet uszkodzony. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FORD SCORPIO, 1991/92 r.. 2000 ccm, DOHC, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, garażowany, I właściciel, - 12.700 zł. 
Lubin, tel. 0607/54-82-75
FORD SCORPIO, 1992 r., 130 tys. km. 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, oclony w całości, bez wypadku, i właśddel, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, RM, el. otw. szyby, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, ABS, klimatyzacja, podgrzew. sie
dzenia, el. reg. lusterka -14.500 zi. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, DOHC stan b. 
dobry, - 12.900 zi. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-14-85 
FORD SCORPIO. 1992 r.. 200 tys. km, 2500 ccm, TD, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, ABS, welur, • 13.500 zi. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/5346-55
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 128 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
niebieski, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, relingi dachowe, welurowa tapicer
ka, radio z RDS, pompowane siedzenia, - 13.500 zł (zwolnienie 

.■z  opłaty skarb.), faktura VAT • lub zamienię. Rawicz, tel. 
0501/09-88-57
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r.. 2000 ccm, DOHC, szary 
metalic, szyberdach, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i pod
grzewane, el. reg. reflektory, alarm, immobilizer, centr. zamek, 
pompowany fotel, alum. felgi 15*, nowy model, reg. kierownica, 
radio oryginalne z RDS, -16.000 zł. Legnica, tel. 076/721-90-44 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992/93 r., 174 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, kolor grafitowy metalic, ABS, serwo, szyberdach, za
główki, relingi, radio, welur, pełna dokumentacja, sprowadzony 
w całości, • 16.800 zl. Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 
0606/64-70-54
FORD SCORPIO, 1993 r., 106 tys. km, 2400 ccm, V6, bordowy 
metalic, wersja Ghia, ABS, klimatyzacja, et: otw. szyby, el. reg. 
lusterka, immobilizer, alum. felgi, welurowa tapicerka, kompu
ter, drewno, RM, el. reg. tylnego oparcia, hak - 4.000 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 0604/46-34-26 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, turbo -D nowy 
model, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FORD SCORPIO, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ko
lor śliwkowy metalic, I właśddel, kpi. dokumentacja, pełne wy
posażenie, - 26.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/345-75-29
FORD SCORPIO Ghia, 1996 x. , 114 tys. km. 2500 ccm, TDi, 
demnozielony, kombi, relingi dachowe, halogeny, alum. felgi, 
hak, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, centr. zamek + pilot, •
29.700 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-14-91 
FORD SCORPIO, 1996 r., 133 tys. km. 2500 ccm, turbo D. srebr
ny metalic, dużo wyposażenia, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, I właśddel w Polsce, bez wypadku, sprowadzony. - 33.000* 
zl. Lubań, tel. 075/64647-15, 0606/11-35-80 
FORD SCORPIO, 1996/97 r., 126 tys. km, 2300 ccm, 150 KM, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, 
CD Player, • 36.000 zł.., tel. 0600/17-31-08 
FORD SCORPIO Ghia. 1996/97 r., 2300 ccm, 16V,periowoczar
ny, kombi, aluminiowe felgi, bogate wyposażenie, - 35.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-18-33 
FORD SCORPIO KOMBI. 1997 r.( 2500 ccm, TDI pełne wypo
sażenie. • 37.500 zł. Dolsk, woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
FORD SCORPIO KOMBI, 1998 r„ 170 tys. km. 2500 ccm. TDi, 
biały, oclony w całości, zarejestrowany, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, alum. felgi 16', ciemne szyby, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie i wiele innych dekawostek, • 50.000 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0604/77-5242
0  FORD SIERRA SEDAN, 1800 ccm, wtrysk, czer

wony, alum. felgi 5-ramienne, szyberdach, dwu- 
kolorowe fotele i tapicerka, centr. zamek, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, bez wypadku, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, w kraju od 2 dni, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, • 10.500 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09 
01034131

FORD SIERRA Ghia, 1982 r., 2300 ccm, złoty, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, inst. gazowa, - 2.200 
zł. Jelenia Góra, tel.' 0603/52-80-85 
FORD SIERRA, 1982 r.. 2000 ccm, benzyna, zloty metalic, inst 
gazowa (nowa), hak, przegląd techn. do 02.2002 r., stan dobry,
• 4.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-25-00 
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, 1982/83 r., 160 tys. km, '1600 ccm, seledynowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, przegląd do 05.2002 r., stan 
dobry, - 2.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27 
FORD SIERRA, 1983 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
pokrowce, nowe opony, spoiler, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/844-78-19, 0605/08-87-34 i  
FORD SIERRA GL, 1983 r., 70 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
5-biegowy, hak, wspomaganie kier., el. otw. szyby, dzielona tyl
na kanapa, alum. felgi, stan dobry, ♦ części, • 3.700 zł. Opole, 
tel. 077/474-89-66
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, seledynowy, inst. gazowa, • 
3.750 zł. Idzikowice, woj. opolskie, tel. 077/419-59-20/ 
0606/49-98-13
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, czarny, wspomaga
nie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remonde silnika, - 3.900 zł. Lesz
no, tel. 0604/20-74-56
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. Wrodaw, tel. 0607/40-09-56,
321-54-11 /
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 3.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-39 wieczorem 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2300 ccm, diesel, srebmy me
talic, zarejestrowany, w dąglej eksploatacji, Obiegowy, dzielo
na tylna kanapa, hak, blacharka do poprawek, • 2.500 zl lub 
zamienię. Lubin, tel. 076/749-40-13 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, nowa inst 
gazowa, zadbany, ekonomiczny, - 3.500 zl lub zamienię na 
materiały budowlane, piec CO, okna PCV. Lwówek Śląski, tel. 
0608/34-51-30
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, • 2.500 zl. 
Legnica, tel. 076/722-88-80, 0503/12-57-52 
FORD SIERRA, 1984 r, 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, po wymianie hamulców i ukl. wydecho
wego, centr. zamek, przegląd do 05.2002 r, - 3.200 zł. Oława, 
tel. 071/30146-26
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy metalic, 
po remonde silnika, - 4.500 zl. Opole, tel. 077/457-61-64 
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, • 3.500 zl. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna atrak- _ 
cyjny wygląd, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, zadbany, szy- \  
berdach, nowe tablice, ważny przegląd (do 04.2002 r.), nowe 
klocki ham, • 3.600 zl. Wrocław, tel. 071/352-95-03, 
0608/24-9442
FORD SIERRA XR4i, 1984 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, czer
wony, eł. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, 
szyberdach, wspomaganie kier., spoilery, radioodtwarzacz Pio
neer, centralny zamek + pilot, 3-drzwiowy, 5-biegowy, zderzaki
1 lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, - 7.800 zi. 
Wrocław, teł. 071/346-22-52

FORD SIERRA, 1984 r.. 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, nowe opony i akumulator, po remoncie kapital
nym silnika w 99 r., nowy tłumik i-zawieszenie przednie, hak, 
stan b. dobry, - 5.700 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-63-42 
FORD SIERRA, 1984/85 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, centralny zamek, stan b: do
bry, • 3.800 zl lub zamienię. Nysa, tel. 0604/08-58-29, 

...0608/23-73-03 
FORD SIERRA, 1984/91 r.. 1600 ccm, beżowy, - 3.500 zi. Le
gnica, tel. 076/72247-61̂
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony metalic, 
po remoncie blacharki i silnika, 5-drzwfótoy,- szyberdach, hak, 
alum. felgi, nowe opony przednie, - 4.900 zł. Pisarzowice, tel. 
075/742-86-62
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach, • 4.100 zł lub zamienię na VW Trans
porter 9-osobowy, w tej cenie. Sobiałkowo, tel. 0606/17-01-60 
FORD SIERRA, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, inst. gazowa, 3-drzwiowy, 
hak, RO, • 4.800 zllub zamienię, może być uszkodzony. Wolsz
tyn, tel. 068/384-5441, 0606/47-94-20 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, hak, dzielone tylne sie
dzenia, stan techn. b. dobry, • 4.800 zl. Lwówek Śląski, tel. 
0608/13-10-75
FORD SIERRA, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kdor 
morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona 
tylna kanapa, RO, techn. sprawny, kpi. dokumentacja, stan do
bry, • 4.500 zł. Srebrna Góra, gm. Stoszowjce, tel. 074/818-00-79 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, żółty, do re
montu kapitalnego, • 1.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-05-05, 
0600/83-99-86
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
071/348-26-11. 0601/21-7542
FORD SIERRA KOMBI, 1985/86 r., 2000 ccm, biały, roczna inst 
gazowa, wspomaganie kier., serwo, nowy pki. wydechowy, 4 
nowe opony, nowe sprzęgło, b. ekonomiczny, • 3.700 zl. Nysa, 
tel. 077/448-62-58, 0502/55-70-25 
FORD SIERRĄ, 1986 r., .140 tys. km, 2000 cęm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, stań dobry, - 5.200 zł 
lub zamienię ną Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 0501/46-61 -20 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
inst. gazowa, cóptr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, -.4.900 zl 
(możliwe raty). Jarodn, tel. 0601/57-35-88 
FORD SIERRA, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
\1.200 zł. Gadzowice. tel. 077/485-03-77 
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna, czerwony, • 3.500 żł lub za
mienię na Zuka, z plandeką. Lubin, tel. 076/846-91-08, 
0501/71-59-57
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe opony, nowe częśd, przegląd do 12.2001 r., stan techn. 
dobry, - 4.500 zl. Wrodaw, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA SEDAN GHIA, 1987 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, OHC, biały, bez katalizatora, 115 PS, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, komputer, szyberdach, ogrzewana przed
nia szyba, RO z RDS, opony zimowe, stan idealny, • 7.600 zł. 
Wrodaw, teł. 071/325-88-91, 0501/27-22-15 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, brązowy, przyciem
nioną szyby, centr. zamek, stan dobry, - 6.700 zł. Góra, tel. 
065/544-13-06
FORD SIERRA, 1988 r., 80 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, 2-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach • 700 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
FORD SIERRA, 1988 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, RO, 3-drzwiowy, hak, stan dobry, •
5.600 zi. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-8149 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r.t 97 tys. km, 1600 ccm, granato- 

. wy, - 8.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-52-64 
FORD SIERRA, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, i wlaścidel, stan b. dobry, - 7.900 zl. Bolesławiec, tel. 
0602/71-23-81
FORD SIERRA. 1988 r.. 150 tys. km. 2000 ccm, OHC, czer
wony, 3-drzwiowy, katalizator, alum. felgi, RO.Sony, oryg. tyl
ny spoiler, oryg. lakier, garażowany, sprowadzony w całości w 
97r.. zadbany, stan idealny, - 9.300 zl. Iłowa, tel. 
068/377-41-85, 0603/62-46-94 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, sprowadzony w całości, -
6.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, woj. opol
skie. tel. 0600/85-16-94
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, iS, ciemnoszary metalic,
136 KM, dzielona tylna kanapa, oryginalny szyberdach, alu
miniowe felgi 15' route OZ (rally), dwa komplety opon (zimowi; 
we i letnie), reg. lusterka, radio Sony XR5800 RDS z dżojsti
kiem, książka serwisowa, centralny zamek, alarm z pilotem, -
9.000 zł. Opole, tel. 0604/79-14-08
FORD SIERRA CLX, 1988 r. 165 tys. km. 2000 ccm. czarny. 
5-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach • 1.200 DEM. 
Sowin, teł. 077/431-13-84
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 165 tys. km, 2300 ccm. die
sel, granatowy, tapicerka w b. dobrym stanie, silnik oszczęd
ny bez wycieków, hak, - 9.300 zł lub zamienię na inny. LPG 
albo diesel, osobowy, bus. Wałbrzych, tel. 074/840-23-23 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, szyberdach, centralny za
mek, • 5.400 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0607/52-81-65
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r.. 2000 ccm, benzyna, biały. ABS, 
szyberdach, centralny zamek, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/08-36-07
FORD SIERRA, 1988 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, oryginalny szyberdach, diagnostyka silnika, nowy aku
mulator, nowe kable wysokiego napięcia, rozrusznik, aparat 
zapłonowy, nowe opony, tarcze hamulcowe, klocki, wahacze, 
nowy układ wydechowy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-56-47 *  '
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, zloty metalic, •
5.200 żł. Wschowa, tet. 065/540-62-29 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, bez rdzy, centr. 
zamek, alarm, oddęcie zapłonu, wspomaganie, 3 .stop', dzie
lona kanapa, lotka, RO Philips, tylna szyba ogrzewana, 
5-drzwłowy, 5-biegowy, - 7.200 zł. Zgorzelec, tel. 
075/778-70-33, 0604/9644-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r.,1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, nowe 
amortyzatory, welurowa tapicerka, garażowany, radioodtwa
rzacz, zadbany, stan b. dobry, - 6.700 zł lub zamienię na droż
szy. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
FORD SIERRA, 1988/94 r., 2000 ccm, benzyna, czarny, se
dan, instalacja gazowa, centralny zamek, szyberdach, spor
towe zawieszenie, • 5.500 zl. Starczów, gm. Kamieniec Ząb
kowicki, teł. 074/817-42-64
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna 3-drzwiowy, cen
tralny zamek, szyberdach, na białych tablicach - 1.450 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 113 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, hak, 5-biegowy, RO, szyberdach, garażowany, I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, - 9.800 zl. Głogów, tel. 
076/833-26-89
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, centr. zamek * pilot, nowy akumulator, gara
żowany, - 9.000 zi. Kalisz, tel. 062/757-55-74. 0601/14-54-75 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 230 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, blaly, centr. zamek ♦ pilot, RO Panasonic, relingi da
chowe, • 7.800 zl. Legnica, tel. 0606/10-98-14 
FÓRD SIERRA SKŁADAK, 1989 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, czarny, sedan, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, wspomaganie, nowe opony, oznakowa
ny, garażowany, kpi. dokumentacja, • 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-52-18, 076/722-18-07 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 142 tys. km, 1600 ccm. kolor 
stalowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, zderzaki w kolorze 
nadwozia, koła zimowe, ciemne szyby, kupiony w salonie w 
Niemczech, II właśddel, przegląd do 03.2002 r., stan silnika 
b. dobry, zadbany, właściciel niepalący, • 10.500 zł lub zamie
nię na droższy. Świdnica, tel. 074/853-5742, 0607/35-30-84 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 143 tys. km, 2000 ccm. wtrysk
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szyberdach, RAI, alarm, sprowadzony w całośd, pełna doku
mentacja, stan dobry. - 7.200 zł. Wtocław, lei. 071/362-20-55 
FORD SIERRA, 1989 r., 170 tys. km. 1800 ccm, wiśniowy, el. 
otwierane szyby, sportowy wydech, aluminiowe felgi 15", za
dbany, refingi dachowe, dzielona tytna kanapa, - 6.700 zl. Wro
cław. tel. 0606/10-35-53
FORD SIERRA, 1989 r, -127 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., hak.'ozna
kowany, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, automatic, stan b. do
bry, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 0607/49-67-15 
FORD SIERRA KOMBI. 1989 r., 100 tys. km. 2300 ccm, die
sel, bordowy, • 8.000 zl. Zbytowa. gm. Bierutów, tel. 
071/315-70-18
FORD SIERRA KOMBI. 1989 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, refingi, na białych tabficach - 1200 DM. Zgorze
lec, tel. 075/771-76-60
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, DOHC, niebieski, stan idealny, bez wypadku, dzie
lona tylna kanapa, tylna i przednia szyba ogrzewana, 5-bie
gowy, RM ♦ głośniki, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
sfinik nowej generacji, - 6.900 zl lub zamienię na inny, nawet 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA LX, 1989/90 r., 152 tys. km, 1800 ccm, OHC, 
niebieski, gaźnikowy, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, 
stan idealny, inst. gazowa, centralny zamek. 2-stopniowy szy
berdach. zadbane wnętrze, 5-biegowy, obrotomierz, radio, hak, 
w kraju od 2 lat, pełna dokumentacja, - 9.400 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-66-94, 077/431-62-17, 0608/81-93-73 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, po remoncie kapitalnym, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm + pflot, alum. felgi, katafizator, welu
rowa tapicerka, sprowadzony w 1997 r., stan b. dobry, - 8.000 
zl. Wrodaw, tel. 0608/37-74-10
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km. 2000 ccm. OHC. czarny, 
wer. sportowa, szyberdach, 3-drzwiowy, alum. felgi, alarm, koto 
zimowe, stan b. dobry, - 8.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-28 wieczorem. 0601/77-37-08 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, refingi dachowe, regulacja pasów, nowy akumulator, po 
przeglądzie, serwisowany, stan b. dobry, alarm, - 8.000 zl. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-37-80, 0603/04-94-79 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 115 tys. km, 2000 ccm. DOHC. 
wtrysk, zielony metafic, centr. zamek, szyberdach, relingi da
chów, przyciemniane szyby, garażowany, I właśddeł, - 9.000 
zł. Ozorzyce, tel. 071/789-18-93 
FORD SIERRA DOHC, 1990 r., 130 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, stan idealny, oryginalny lakier, bez wypad
ku. szyberdach, centralny zamek, pełna dokumentacja, kata
lizator, hak, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd. - 9.850 zł lub 
zamienię. Paczków, teł. 077/431-65-48 
FORD SIERRA, 1990 r., 86 tys. km, 1800 ccm, dfesel, kolor 
śliwkowy metalic, wspomagane, 5-drzwiowy, nowy akumula
tor i ukl. wydechowy (gwarancja), • 9.200 zl. Śmigiel, tel. 
065/518-61-82
FORD SIERRA RS. 1990/93 r* 2000 ccm, 16V, biały, stai b. 
dobry, centralny zamek. el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, alarm, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, - 7.900 zł. Wro
daw. tel. 071/354-36-09 po godz. 18. 0502/43-57-62 
FORD SIERRA, 1991 r„ 100 tys. km. 2000 ccm, bordowy me
talic, szyberdach, centralny zamek, regulowana kierownica, 
hak, RO, zadbany, właśddeł niepalący, * 10.000 zł. Lwówek 
ŚI., tel. 075/782-52-98, 0608/84-72-91 
FORD SIERRA SEDAN. 1991 r.. 166 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
czarny, centr. zamek. alum. felgi, hak, spoier. zderzaki w ko
lorze nadwozia, reguł, fotel kierowcy. RO ♦ 4 głośniki, garażo
wany, - 9.800 zł. Paczków, tel. 077/431-70-46 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00535 
www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r. 2000 ccm, bordowy, refingi 
dachowe, szyberdach, cenlr. zamek, reg. kierownica, hak. -
5.800 zł. Wąsosz, tel. 065/543-73-46 
FORD SIERRA CUC, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy me
tafic, składak 97, alum. felgi, szyberdach, radio ♦ CD, hak + 
opony zimowe, - 11.500 zł. Leszno, tel. 0604/36-90-52, 
0607/20-34-60
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r., 92 tys. km, 2000 ccm. CLX, 
srebrny, centr. zamek, szyberdach. wspomaganie, refingi da
chowe, stan dobry, na białych tabficach, - 3.200 zł. Lubin, teł. 
076/846-08-63, 0502/36-19-81 
FORD SIERRA, 1991 r., 124 tys. km, 2000 ccm, DOHC. perto- 
woczarny, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, rado, bez 
wypadku, nie używany w Polsce, stan idealny, - 9.600 zl. Nowa 
Sól, tel. 0606/95-32-26
FORD SIERRA, 1991 r„ 105 tys. km. 1600 ccm. kolor wiśnio
wy, sedan, aluminiowe felgi, stan b. dobry, • 8.900 zl. Strze
gom, teł. 0605/74-65-60
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r.. 1800 ccm, turbo D, niebieski, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, refingi dachowe, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -10.500 zł. Wabrzych, 
tel. 0607/65-09-72
FORD SIERRA COSWORTH. 1991 r. 4x4, - 13.000 zL Wro
daw. teł. 0609/47-53-56
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, turbo D refingi, szy
berdach, reg. kierownica, stan dobry, - 9.300 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/89-24-50
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm. DOHC. czerwony, 
stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach. - 91500 
zł. Żarów, tel. 0607/0941-42
FORD SIERRA SEDAN. 1991/92 r.. 2000 ccm. DOHC. bordo
wy metalic, wspomaganie, szyberdach. alum. felgi, centr. za
mek, alarm, bez wypadku, 10 miesięcy w kraju, stan b. dobry; 
- 10.900 zl. Chojnów, tel. 076/818-76-14. 0502/29-12-62. 
0603/19-43-75
FORD SIERRA SEDAN CLX. 1991/95 r., 145 tys. km, 2000 
ccm, OHC, stalowy metafic, bez wypadku, II właśddeł, skła
dak, dzielona tylna kanapa, tytna szyba ogrzewana, immobfi- 
zer, welurowa tapicerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, el. 
reg. reflektory, zielone szyby, RO 1 4 głośniki, kpi. dokumen
tacja. stan b. dobry, - 11.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-93-68 
po godz. 21, 0602/24-72-95
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r.. 121 tys. km, 2000 ccm, 
EFI, kolor wiśniowy metalic, katafizator, cenlr. zamek, alarm, 
odcięcie zapłonu, szyberdach, lakierowane zderzaki, reg. kie
rownica, fotel, pasy, el. reg. antena, el. reg. reflektory. RO, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, dodatkowe światło .stop*, stan 
blacharki i silnika idealny, - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-21-00
FORD SIERRA. 1992 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm * 
pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 11.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, lei. 077/482-00-16 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 173 tys. km. 1998 ccm. wtrysk, 
DOHC, granatowy metafic, wspomaganie, katalizator, central
ny zamek z piotem, alarm, RO, eL reg. reflektory, reg. kierow
nica, welur. szyberdach, refingi dachowe, roleta bagażnika, 
hak, alum. felgi, dokumentacja, - 11.000 zł. Waforzych, tel. 
0604/96-99-64
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D, biały, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. zamek, nowe tar
cze hamulcowe, akumulator, - 11.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/21-09-54
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, tfie- 
sel, grafitowy metafic, szyberdach, el. otw. szyby, alum. felgi, 
-12.000 zł. Leszno, teł. 0605/05-90-74 
FORD SIERRA Ghia, 1992 r„ 1100 ccm. wbysk. - 10.500 zł. 
Rawicz, tel. 0501/95-45-47
FORD SIERRA, 1992 r.. 127 tys. km. 2000 ccm. OHC. srebrny 
metalic, sedan, szyberdach, alum. felgi, ABS, w kraju od 5 
dni. centr. zamek, welurowa tapicerka, nowe opony, • 11.300 
zł (możliwe raty przez komis). Żary, tel. 068/374-88-94, 
0604/98-65-56
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 39 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, ciemnozielony metalic, oryginalny przebieg, centr. 
zamek, immobilizer, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach. 
blokada skrzyni biegów; atrakcyjny wygląd. -14.300 zł. Gra
bów. tel. 062/730-53-23, 0601/70-25-02 
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r, 130 tys. km. 1600 ccm. 
bordowy metalic, wersja Laser, alarm, oznakowany, dzielone 
tylne siedzenia, regulowana kierownica, RO Błaupunkt ♦ 4 
głośniki, z salonu, zarejestrowany do 03.2002 r, - 11200 zł. 
Wrodaw. tel 071/322-23-92, 0602/47-71-73

FORD SIERRA, 1992/95 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
nowe opony, aluminiowe felgi, centralny zamek, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, stan b. dobry, -
11.500 zł. Nowogrodziec, teł. 0601/97-78-42 '
FORD TAUNUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, alum. felgi, spraw
ny, stan dobry; - 600 zł. Jawor, tel. 0605/20-67-71 
FORD TAUNUS, 1979 r., 96 tys. km. 1300 ccm. benzyna. OHC, 
srebrny, alum. felgi * felgi stalowe, dzielona tylna kanapa, RO, 
po remoncie podłogi, zadbany, w kraju od 91 r., przegląd do 
2002 r. ♦ silnik 1.6, z dokumentacją, skrzynia biegów, wal i 
inne, - 3.000 zl lub zamienię na inny, w tej cenie. Bogatynia, 
teł. 0604/28-42-26
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6. czerwony. 4 drzwio
wy, zarejestrowany, -1.500 zł. Wrodaw, teł. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm stan dobry, -1.500 zł lub 
zamienię na kombi, z dopłatą. Oleśnica, tel. 071/798-19-93, 
0607/61-66-29
FORD TAUNUS. 1981 r., 2000 ccm, V6, zielony. 4-drzwiowy, 
nowe amortyzatory, stan dobry, przegląd do 06.2002 r, - 2.200 
zł. Głogów; tel. 076/834-71-13
FORD TAUNUS. 1981 r., kolor zloty, automatyczna skrzynia 
biegów, instalacja gazowa, hak, - 2.000 zł. Jawor, tel. 
0602/44-58-35
FORD TAUNUS. 1981 r., 175 tys. km. 2000 ccm, V6, metalic, 
zadbany, garażowany, oryg. lakier, stan idealny, • 4.900 zł. 
Legnica, teł. 0607/04-07-51
FORD TAUNUS. 1982 r.. 2000 ccm, V6. srebrny metalic. alum. 
felgi, szyberdach, RO, welurowa tapicerka, tapicerka skórza
na. - 4.600 zł. Wrocław; teł. 071/350-74-17, 0601/88-11-20 
FORD TAUNUS. 1982 r.. 1600 ccm. benzyna, zielony metalic, 
instalacja gazowa, zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 3.800 zł. 
Legnica, tel. 0607/11-21-32
FORD TAUNUS, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, w kraju od 05.1991 r., przegląd do 01.2002 r., stan 
b. dobry, zadbany, - 3.550 zł lub zamienię na inny, np. BMW 3, 
do 4.500 zł. Prudnik, teł. 0604/32-77-75 
FORD TAURUS, 1992 r., 101 tys. km. 3000 ccm. V6. śliwkowy 
metalic, cenlr. zamek, RM, alarm, oznakowany, immobilizer, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka, klimatyzacja spraw
na, insL teł. komórkowy, welurowa tapicerka - 16.200 zl lub 
zamienię, w rozliczeniu może być grunt rolny • 16.200 zł 
z.e.o@hoga.pl. Wrodaw. tel. 0601/71-64-31 
FORD TAURUS, 1996 r.t 75 tys. km. 3000 ccm. pertowozielo- 
ny, ABS, kfimatyzacja, automatic, tempomat, pełne wyposa
żenie elektryczne, bogate wyposażenie, - 37.200 zl lub za
mienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71, 
0604/30-15-95
FORD WINDSTAR, 1995 r., 170 tys. km, 3800 ccm. srebrny 
metafic, ABS, klimatyzacja. 2 poduszki powietrzne, elektryka, 
- 28.000 zł. Strzefin, teł. 071/392-13-47, 071/313-90-39 
FORD WINDSTAR VAN, 1995 r., 124 tys. km. 3800 ccm. zielo
ny metafic, pełne wyposażenie oprócz skóry, elektroniczny licz
nik. - 34.500 zł. Grabów, teł. 062/730-53-23, 0601/70-25-02 
FORD WINDSTAR, 1996 r., 87 tys. km, 3000 ccm, V6, zielony 
metalic, kfimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alarm, immobi
fizer, katalizator, automatic, wspomaganie, RM, refingi dacho
we, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 33.900 zl. Opole, tel. 
0602/3340-98

HONDA
HONDA ACCORD. 1986/88 r. 1900 ccm, 12V, srebrny meta
fic, eL reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierow
nica. - 7.600 zl lub zamienię na Audi 80. Oleśnica, tel. 
071/798-15-67. 0504/90-31-44
HONDA ACCORD. 1987 r. na białych tablicach. - 2.500 zł. Wro
cław, teł. 0603/93-61-60
HONDA ACCORD EX. 1987/88 r., 1990 ccm. 12V, srebrny me
tafic. zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, centr. za
mek, wspomaganie, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, we
lurowa tapicerka, serwisowany, książka serwisowa, kpi. doku
mentacja, - 7.800 zł lub zamienię na Audi 80, 90 albo Opla 
Kadetta, z dopłatą. Oleśnica, teł. 071/798-15-67 
HONDA ACCORD, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, insi gazo
wa, szary metalik, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
centralny zamek, alarm z pilotem, lotnicze fotele, zagłówki i 
pasy z tyłu, cyfrowe radio z cd (4x25W), 4 głośniki fabryczne, 
- 13.900 zl. Wrodaw. teł. 0607/55-20-55 
HONDA ACCORD. 1988 r.. 190 tys. km, 2000 ccm, 12V, kolor 
lazurowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, zadbany, do lakie
rowania - 8.000 zł lub zamienię na BMW 316i, 318i, 320i, VW 
Golf II GTi, Opel Kadett GSi w tej cenie. Wądroże Wielkie, teł. 
076/887-44-60
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, szary metafic, alarm, 
centralny zamek, wspomaganie, sprowadzony w całośd w 
1995 r, - 12.900. zł. Lubin, tel. 0601/79-96-94 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, -
13.000 zł. Lubin, teł. 0601/79-96-94 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, .bordowy, I właśddeł, 
centr. zamek, wspomaganie, katalizator, szyberdach, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyby, RO, Muł-T-Lock, el. reg. lusterka, 
reg. kierownica, obrotomierz, -14.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Lubin. tel. 076/84645-96, 0603/79-07-04 
HONDA ACCORD. 1991 r., 179 tys. km, 2200 ccm. 16V, gra
natowy metafic. pełne wyposażenie oprócz skóry, • 13.000 zł. 
Wrocław; tel 071/353-72-48. 0601/89-96-83 
HONDA ACCORD COUPE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna
2-drzwiowy. - 17.000 zl. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62, 
0605/62-89-79
HONDA ACCORD, 1993 r., 2000 ccm. 16V, czarny, skórzana 
tapicerka, drewniane dodatki, kfimatyzacja, alum. felgi, nowe 
opony, RO, stan b. dobry, - 28.000 zł. Opole. tel. 077/456-71-98 
w godz. 10-18, 0607/66-96-75 po godz. 18 
HONDA ACCORD KOMBI. 1993 r.. 130 tys. km. 2000 ccm. 
16V. niebieski metafic, sprowadzony w całośd, bez wypadku, 
pełne wyposażenie elektr., ABS, szyberdach, obniżony, alu
miniowe felgi 16a, stan idealny, możliwa dopłata, - 17.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/45-24-47 
HONDA ACCORD. 1993/94 r., 113 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, perfowoczamy, ABS, wspomaganie, wszystkie eł. dodatki, 
szyberdach, sportowa kierownica, garażowany, zadbany, -
23.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-81-02, 775-48-02 
HONDA ACCORD. 1993/97 r.. 2000 ccm, 16V, granatowy me
tafic, alum. felgi, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, kfimatyzacja, ■ 16.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-25-37
HONDA ACCORD. 1994 r., 119 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metafic, katafizator, pełna dokumentacja, centralny zamek, 
szyberdach, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elektrycz
ne, radio, Muł-T-Lock. - 25.000 zł lub zamienię na Forda Wind- 
star z lat 1995-96, z dopłatą Głogów, teł. 076/834-24-37 
HONDA ACCORD, 1994 r., 149 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny metalic, kupiony w Polsce w salonie, alarm, immobilizer, 
pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, - 24.500 zl. Kłodzko, 
tel. 0601/87-08-35
HONDA ACCORD. 1994 r., 2000 ccm, turbo E. zielony meta
fic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 28.900 
zł. Twardogóra, teł. 071/315-83-76 
HONDA ACCORD, 1995 r., 98 tys. km. 2000 ccm, 16V, niebie
ski metafic, ABS. wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, drewniane dodatki, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, nowy przód z 98 r., pilne, - 24.500 
zł. Jawor. tel. 0607/64-36-25
HONDA ACCORD, 1995 r.. 85 tys. km. 2000 ccm. 16V, srebr
ny metafic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, wszystkie 
eł. dodatki, drewniane dodatki, spoiler, alarm ♦ pilot, - 26.500 
zł. Rawicz, woj. leszczyńskie, tel. 0601/56-48-85 
HONDA ACCORD, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm. 16V LSI, 
błękitny metalic, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, eł. 
otwierane szyby (4), el. szyberdach, centralny zamek, wspo
maganie kier., immobifizer, drewniane dodatki, 6 głośników, 
właśddeł niepalący. - 26.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/39-28-09 
HONDA ACCORD. 1996 r.. 67 tys. km. 2000 ccm. TDI, czarny 
metafic, atrakc. wygląd, pełne wyposażenie oprócz skóry, 106 
KM. bez wypadku, - 43.000 zł. Krotoszyn, tel. 0502/61-32-18, 
062/721-24-47
HONDA ACCORD, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm. 16V. dem- 
ny metafic, wspomaganie, cenlr. zamek, alarm ♦ pilot, ABS,

eł. otw. szyby i szyberdach, książka smwfsowa, alum. felgi, 2 
pod. powietrzne, stan b. dobry, - 27.500 zł. Brenno, tel. 
065/549-42-73, 0603/67-30-96 
HONDA ACCORD, 1997 r., 2200 ccm, benzyna, czarny, auto
matic. kfimatyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry,-28.000 
zł. Wrodaw, teł. 0605/05-33-05 
HONDA ACCORD, 1998 r., 67 tys. km, 1800 ccm, zielony me
tafic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, instalacja 
gazowa. • 37.000 zł., tel. 067/284-82-48 
HONDA ACCORD, 1998 r., 54 tys. km, 2000 ccm, TDi, perto- 
wozielony, ABS, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane luster
ka, welurowa tapicerka, drewno, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm ♦ pilot, spalanie 61/100 km, kpi. dokumentacja, 2 lata w 
kraju, spoiler, zdjęcia, - 41.600 zl. Krotoszyn, tel. 
062/725-37-45, 0602/10-62-64 
HONDA ACCORD. 1998 r.. 44 tys. km, 1800 ccm. srebrny me
talic, pełne wyposażenie, - 42.500 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-19-55
HONDA ACCORD TYPE R, 1999 r.. 23 tys. km, 2200 ccm, 
V-Tec, biało-czerwony, 220 km, fotele Recaro, alum. felgi 17a, 
RO, elektryczne dodatki, po tuningu, • 78.000 zł. Oleśnica, 
teł. 071/399-08-48,0603/84-89-15 (zdjęda do tej oferty moż
na zobaczyć w intemede pod numerem - A00519 www.auto- 
giełda.com.pl)
HONDA ACCORD. 1999 r., 36 tys. km, 1800 ccm. 16V, zielony 
metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, I właściciel, -
52.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-68-85, 0601/87-11-68 
HONDA ACCORD, 1999/00 r.. 21 tys. km. 2000 ccm. V-TEC, 
16V, granatowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, książ
ka serwisowa, - 54.000 zł lub zamienię na tańszy, do 20.000 
zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00
O  HONDA C M C  3D, 33 tys. km, ciemnozielony, I 

rejestracja w 1998 r., kupiony w serwisie’, bez 
wypadku, klimatyzacja, alum. felgi, - 29.900 zł., 
tel. 0601/73-01-59 01034331

HONDA CMC KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszczędny, 5-biegowy, 5-drzwiowy, hak, stan dobry, •
1.500 zł. Minkowskie k. Namysłowa, teł. 077/419-22-07 
HONDA CMC, 1982 r., 140 tys. km, 1326 ccm, biały, stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, automatyczna skrzynia biegów, -
2.500 zł. Opole. tel. 077/455-40-13
HONDA CIYIC, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, brązowy. 3-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry, - 1.800 zl. Legnica, tel. 
076/856-18-96
HONDA CIVIC, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, dzielona 
tytna kanapa, tylne szyby uchylane, RO ♦ panel, opony zimo
we, stan dobry, - 5.300 zl. Jawor, tel. 0600/92-40-28 
HONDA CMC, 1989 r., 160 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
kolor grafitowy metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
ciemne szyby, na białych tabficach, stan b. dobry • 1.000 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
HONDA CMC. 1989/97 r.. 1400 ccm. 16V, niebieski metalic, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, wspoma
ganie kier., regulowana kierownica, alarm, RO, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię na motorower Hon
da 50. Ostrów Wlkp., tel. 062/765-64-55 
HONDA CMC, 1990 r., szary, 3-drzwiowy, - 9.000 zł. Opole, 
teł. 0608/01-99-24
HONDA CMC, 1990 r., 127 tys. km techn. sprawny, -10.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/325-37-40, 071/326-19-87 
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, el. otw. szyby i 
szyberdach, na białych tablicach - 2.000 DEM. Zielona Góra, 
teł. -0600/54-93-56
HONDA CMC. 1991 r.. 142 tys. km. 1600 ccm. benzyna, sza
ry metalic, alarm, szyberdach, blokada skrzyni biegów, RO, 
alum. felgi, kola zimowe, welurowa tapicerka, • 12.000 zl. Wro
cław, teł. 0604/14-91-96
HONDA CMC, 1991 r., 105 tys. km, 1499 ccm. benzyna, gra
fitowy metalic. szyberdach, regulowana kierownica, 3-drzwio
wy, garażowany, sprowadzony w całośd, dzielona tylna kana
pa, I właściciel, - 10.500 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
HONDA CMC, 1992 r., 1600 ccm, v-tec, szary metalic, pełne 
wyposażenie elektryczne, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
alum. felgi 15”, alarm, welurowa tapicerka, podłokietnik, 125 
KM. atrakc. wygląd. - 19.000 zł. Wrodaw, tel. 071/784-65-58, 
0604/53-57-05
HONDA CMC, 1992/93 r., 1500 ccm, kolor grafitowy. 3-drzwio
wy; poduszka pow., alarm, welurowa tapicerka, alum. felgi, RO, 
sprowadzony w całośd, bez wypadku, • 16.900 zł. Wrocław, 
teł. 071/357-97-35
HONDA CMC. 1992/93 r.. 159 tys. km, 1600 ccm, 16V V-tec, 
grafitowy metalic, 125 KM, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, 
el. reg. reflektory, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
sportowy wydech, radioodtwarzacz Kenwood ♦ 4 głośniki, nie 
składak, stan b. dobry, -18.500 zł. Wrodaw, tel. 071/351-2340, 
0601/79-09-21
HONDA CMC. 1992/95 r., 1500 ccm. 16V, czerwony, el. otw. 
szyby, alarm z pilotem, RO, • 15.000 zł. Głogów, tel. 
0605/61-02-24
HONDA CMC, 1993 r., 150 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
niebieski metalic, - 15.000 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
HONDA CMC SEDAN. 1993 r.. 122 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
granatowy metalic, eł. otwierane szyby (4), el. szyberdach, 
centralny zamek, wspomaganie kier., radio, pokrowce, alumi
niowe felgi, nowe opony, alarm * pilot, śtan b. dobry, sprowa
dzony w całośd, atrakcyjny wygląd, • 18.500 zl. Wrodaw, teł. 
0501/23-23-94
HONDA CMC SKŁADAK, 1993/96 r., 112 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, 16V, czarny metalic, el. otw. szyberdach, centr. za
mek, el. reg. reflektory, RO ♦ 4 głośniki, I właśddeł w kraju, -
15.500 zł. Legnica, tel. 076/722-78-79
HONDA CM C SEDAN. 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobfli- 
ze r-19.300 zl lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-3743 
HONDA CMC, 1994 r., 150 tys. km, 1400 ccm. 16V, pertowo- 
czamy, 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 
Honda, - 15.000 zl. Wrodaw, teł. 0501/74-73-71 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00373 
www.autogielda.com.pO
HONDA CMC, 1994 r., 93 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski 
metalic, el. reg. reflektory, RO + głośniki, garażowany, zadba
ny, - 16.900 zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0604/41-13̂ 58 
HONDA CMC, 1995 r., 56 tys. km. 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 22.600 zł. Wro
cław, tel. 071/34247-34
HONDA CMC, 1995 r., 1400 ccm, 90 KM, czerwony, II właści
ciel, garażowany, pełne wyposażenie eł., zadbany, - 24.300 
zl. Kożuchów, tel. 068/35546-39, 0600/85-32-29 
HONDA CMC, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, alum. felgi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 23.800 zł. 
Legnica, tel. 076/854-7947
HONDA CMC, 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metafic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, 
stan idealny, - 25.500 zł lub zamienię na tańszy, (możliwe raty). 
Lubin, tel. 076/846-57-34, 0601/5342-18 
HONDA CMC. 1995 r., 100 tys. km. 1400 ccm. wtrysk. 16V, 
zielony metafic, oryg. spoiler, klimatyzacja, el. reg. szyberdach, 
nowe opony, wszystkie el. dodatki, serwisowany, - 23.000 zł. 
Sidny, teł. 065/543-51-71
HONDA CMC COUPE, 1995/96 r., 1500 ccm, wtrysk 16V, śliw
kowy metalic, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów Tytan Lock, 
radioodtwarzacz Sony, 5-biegowy, stan b. dobry, - 20.700 zł 
lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-3545
HONDA CMC, 1996 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy, stan dobry, kupiony w salonie, I właściciel, pełne wyposa
żenie el., szyberdach, ABS, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
koła zimowe, RO Gerhard, • 24.500 zł. Nysa. tel. 0604/424243 
HONDA CMC, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy meta
fic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, alarm, • 20.000 zł. Wro
daw, teł. 0504/92-1045

HONDA CMC, 1996 r., 76 tys. km, 1400 ccm, 16V, bordowy 
metalic, serwisowany, faktura zakupu, kupiony w salonie w 
Polsce, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, wspomaganie, reg. kierownica, Immobilizer, 
Mul-T-Lock, garażowany, kierowca niepalący, - 26.000 zł. Ża
rów, tel. 074/858-92-25 po godz. 18, 071/334-76-95 w 
godz. 8-15, 0605/67-61-34
HONDA CMC. 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm, VTEC, czerwo
ny, alum. felgi, el. otwierany szyberdach, pełne wyposażenie 
elektryczne, ABS, I właśddeł w kraju, bez wypadku, wersja 
sportowa, obniżony, sportowe fotele, komplet kół zimowych, -
25.500 zł lub zamienię na większy. Żywiec, tel. 033/861-94-37, 
0601/24-33-17
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, V-Tec, czar
na, klimatyzacja, ABS, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, 
RO, wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, sportowy tłu
mik, dzielona tylna kanapa, sportowa kierownica, spoiler ze 
światłem .stop", -**28.500 zł lub zamienię. Oława, tel. 
071/301-52-59 po godz.19
HONDA CMC KOMBI, 1998 r., 1400 ccm. zielony, kupiony w 
kraju, pierwszy właśddeł, bezwypadkowy, serwisowany, peł
na dokumentacja, 2 poduszki powietrzne, eł. otw. szyby, eł. 
reg. lusterka, aluminiowe felgi Borbet, opony zimowe na sta
lowych felgach, RO Pioneer, 6 głośników, deska rozdzielcza, 
• 39.000 zł. Wrodaw. tel. 0501/39-18-18 
HONDA CMC SEDAN, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, reg. kierownica, alarm, immobilizer, welurowa 
tapicerka, kfimatyzacja, cenlr. zamek, radio, - 37.500 zł. Bo
gu szów-Gorce, teł. 076/844-25-34, 0608/48-9648 
HONDA CMC, 1998 r., 6 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy. 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właśddeł, serwisowany, 2 
pod. powietrzne, immobifizer, alarm ♦ pilot, reg. kierownica, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, - 31.000.zl. Wro
daw. teł. 071/339-26-95
HONDA CONCERTO, 1992 r., 1500 ccm, 16V wspomaganie, 
el. otw. szyby, centr. zamek, w kraju od miesiąca, - 12.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33
HONDA CONCERTO, 1993 r., 102 tys. km, 1500 ccm. 16V, 
zielony metalic, sprowadzony w całośd, bez wypadku, klima
tyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, reg. kierow
nica i pasy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, nowy ukl. 
wydechowy, 5-drzwiowy, radio, w kraju od 10 mies. (h właści
ciel), książka serwisowa, - 16.700 z ł.., teł. 0608/3348-45 
HONDA CONCERTO. 1993 r., 97 tys. km. 1500 ccm. 16V, bu
telkowa zieleń, bez wypadku, wspomaganie kier., centralny 
zamek. el. otwierany szyberdach, ABS, el. reguł, lusterka i re
flektory, dzielona tylna kanapa, RO, spoiler tylny, zadbany, w 
kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 11.900 zl. Rawicz, tel. 
0607/40-1341
HONDA CONCERTO, 1994/95 r., 70 tys. km, 1500 eon, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, I właśddeł, bez wypadku, wspo
maganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, dzielone tylne 
siedzenia, Mul-T-Lock, radio, oznakowany, garażowany, centr. 
zamek, - 18.000 zł. Wrodaw, teł. 071/372-77-79 
HONDA CRX, 1987 r., 150 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, na białych tabficach - 1.100 DEM. Chojnów, teł. 
0604/89-53-53
HONDA CRX, 1988 r., 152 tys. km, 1600 ccm. 16V, 138 KM, 
czarny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
kubełkowe fotele, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 11.000 zł. 
Lubin, teł. 0606/99-47-23
HONDA CRX, 1990 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 16V, czarny, 
el.szyberdach, przyciemnione szyby, centralny zamek, alarm, 
atrakcyjny wygląd, - 8.000 zl. Zielona Góra, teł. 0607/20-31-90 
HONDA CRX, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
el. otw. szyby. el. reg. lusterka, szyberdach, reg. kierownica, 
alum. felgi, spoiler, nowe opony, amortyzatory, -17.500 zł lub 
zamienię na Opla Tigrę, 97-98 r., do 30.000 zł. Leszno, teł. 
065/520-63-00, 0601/73-78-95
HONDA LEGEND. 1990 r.. 225 tys. km. 2700 ccm. benzyna, 
czarny metalic, pełne wyposażenie, - 14.000 zl. Wrocław, teł. 
071/349-25-28, 0601/44-99-18 
HONDA LEGEND. 1992 r., 3200 ccm, V6, zielony metafic, po
duszka pow., klimatyzacja, skóra, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., aluminiowe felgi, stan b. dobry, serwisowany, zadba
ny, możliwe raty przez komis, - 29.800 zl lub zamienię. Wro
cław, teł. 071/781-8449, 0603/42-2949 
HONDA PRELUDE, 1986 r, 164 tys. km, 1800 ccm. 12V, srebr
ny, reg. kierownica, szyberdach, tylna szyba ogrzewana. RO 
+ 4 głośniki, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/32-70-51 
HONDA PRELUDE. 1986/97 r.. 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, RO. kpi. kół zimowych, wspo
maganie kier., kubełkowe fotele. - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/72-30-91
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1800 ccm. 12V. benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie i reg. kierownicy, sportowa kierownica, 
alum. felgi, el. otw. szyberdach, el. wysuwana antena, nowy 
silnik, stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-0545
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 cćm, srebrny metalic. wer
sja sportowa, stan dobry, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07, 0603/9147-22 
HONDA PRELUDE, 1990 r„ 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, czerwony, pełne wyposażenie elektryczne, drewniana kie
rownica, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
obniżony w Niemczech, sportowy układ wydechowy, -13.500 
zl. Sobótka, tel. 071/316-2441, 071/390-34-89 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 95 tys. km. 2000 ccm. DOHC. 
perłowogranatowy, 150 KM, aluminiowe felgi, welurowa tapi
cerka, ABS, eł. otwierane szyby i szyberdach, eł. reg. reflek
tory, wspomaganie kier., skórzana kierownica, • 17.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-1749 w godz. 10-17, 0602/2245-31 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
szyberdach, centr. zamek, RO, alarm, po remoncie silnika, 
nowe sprzęgło, docisk, katalizator i sonda, • 12.500 zł. Szczaw
no Zdrój, teł. 0502/24-7245
HONDA PRELUDE, 1992 r., 114 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
czerwony, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, klimatyzacja, alum. felgi, RO, wspom. kier., 
alarm, • 23.500 zł. Polanica Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/59-3349
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, 16V, czerwony, cen
tralny zamek, ABS, wspomaganie kier., pełne wyposażenie 
elektryczne, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, tylna oś 
skrętna, spoiler, atrakcyjny wygląd, - 23.500 zl lub zamienię 
na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
16V, srebrny metalic, klimatyzacja, szybenlach, centr. zamek, 
immobilizer, ABS, 4WS, RO z CD. wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, demne szyby, welurowa tapicerka, serwisowany, • 28.000 
zl. Lubin, teł. 076/844-73-29
HONDA PRELUDE. 1993 r.. 2000 ccm, 16V składak, alumi
niowe felgi 16”. sportowy wydech, centralny zamek, pełne wy
posażenie elektryczne, kompakt, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-8242 wieczorem, 0607/7648-06

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r.. 87 tys. km, 1300 ccm. 12V, fiole
towy metalic, 54rzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, reg. kierownica, pod. powietrzna, RO, stan b. 
dobry, - 16.500 zl lub zamienię. Strzelin, teł. 071/353-76-99, 
0604/08-95-01
HYUNDAI ACCENT. 1995 r.. 93 tys. km. 1500 ccm, 12V, biały. 
5-drzwiowy, ABS. poduszka pow.. klimatyzacja, wspomaga
nie, eł. otw. szyby, centr. zamek, alarm, opony zimowe, za
dbany, - 18.000 zł. Wrodaw, teł. 0602/534141 
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r., 1500 ccm kupiony w sa
lonie w kraju, centralny zamek, immobilizer, bez Wypadku, za
dbany, stan b. dobry, • 15.100 zl. Gorzów Wlkp., teł. 
095/722-38-34, 0604/45-06-78
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 1500 ccm, zielony metalic, 1. wla
śdciel, alarm, immobilizer, instalacja gazowa, -17.000 zł. Wro
cław, teł. 0602/654542
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 1500 ccm, benzyna, zielony.
3-drzwiowy, centr. zamek. el. otw. szyby, - 16.000 zł. Święta 
Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0501/61-11-71

HYUNDAI ACCENT, 1998 r., 18 tys. km. 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w 99 r., na gwarancji, alarm, 
immobifizer, poduszka pow., reg. kierownica, wspomaganie, 
centr. zamek, zadbany, garażowany, stan idealny, • 32.000 zl. 
Lubin. teł. 0607/79-72-19
HYUNDAI ATOS. 1999 r.. 1000 ccm. 12V, czarny metafic, ku
piony w salonie, reguł, światła, 5-drzwiowy, gwarancja, zare
jestrowany jako ciężarowy, - 18.900 zl. Gostyń, tel. 
065/572-3247, 0607/04-56-75
HYUNDAI COUPE FX, 1997 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie elektr., reg. 
kierownica, kfimatyzacja, tempomat spoiler tylny, alum. felgi, 
oryg. RO, - 29.500 zl. Żary, teł. 068/374-96-13 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, 
wspomaganie, el. otw. 4 szyby, eL otw. szyberdach, -12.500 
zł. Wrocław, teł. 78542-38
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, jasnonie
bieski metafic, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, - 10.300 zl 
lub zamienię. Bolesławiec, teł. 075/734-7245,0604/6746-93 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 160 tys. km. 1500 ccm. benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 11.000 zl. Ruda, gm. 
Zduny, tel. 062/721-1244
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
DOHC, grafitowy metalic, el. otwierane szyby, centralny za
mek * pilot, bagażnik otwierany pilotem, Mul-T-Lock, wspo
maganie kier., blokada drzwi, z salonu, • 15.500 zl lub zamie
nię na Mazdę 626, Renault Lagunę, z dopłatą. Wrocław, teł. 
071/327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1994 r„ 89 tys. km, 1600 ccm. DOHC, 
srebrny metafic, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby i szy
berdach, wspomaganie, reg. kierownica, przyciemniane szy
by, - 12.500 zł lub zamienię na mniejszy np. Fiat Seicento. 
Świebodzice, tel. 074/854-21-10 
HYUNDAI LANTRA, 1995 r„ 23 tys. km, 1600 ccm, 16V klima
tyzacja, poduszki pow., immobilizer, wspomaganie, - 19.900 
zł. Dzierżoniów, teł. 0601/7848-18 
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 145 tys. km. 1600 ccm. DOHC, 
ciemnozielony metafic, klimatyzacja, wspomaganie kier., inst 
gazowa, alarm, radioodtwarzacz, bez wypadku, -15.500 zl. 
Jełcz-Laśkowice, teł. 071/31841-97, 0604/53-32-05 
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, 
16V, zielony metafic, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna kie
rowcy, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, RO Hyundai, refingi dachowe, 
roleta, 128 KM, - 23.500 zl lub zamienię na tańszy. Wrodaw, 
tel. 071/362-39-39, 0501/774740 
HYUNDAI PONY SEDAN. 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm. gra
natowy, 44rzwiowy, kupiony w salonie, insL gazowa, RM, hak, 
stan techn. b. dobry, - 8.900 zł. Lubin, teł. 0601/59-5543 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1300 ccm, srebrny metafic, kupiony 
w salonie, bez wypadku, wyposażenie standardowe, - 8.000 
zł. Polkowice, tel. 076/84741-28 do godz. 16,076/749-86-77 
po godz. 17
HYUNDAI PONY. 1991 r., 107 tys. km, 1500 ccm. szary meta
fic, sedan, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa 
tapicerka, hak, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, ozna
kowany, - 8.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, teł. 
071/78349-94
HYUNDAI PONY GLSi, 1991 r. wspomaganie kier., el. otw. szy
by, szyberdach, - 6.000 zł. Wrodaw. teł. 0600/82-7945 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 115 tys. km, 1300 ccm, biały.
3-drzwiowy, stan dobry, - 6.700 zl. Wrodaw, tel. 071/373-34-12 
HYUNDAI PONY GLSI, 1992 r., 1500 ccm. benzyna, czerwo
ny. el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 9.500 zł. 
tel. 0502/67-78-70
HYUNDAI PONY, 1992 r.. 1500 ccm, błękitny metafic, kupiony 
w salonie, immobifizer, - 8.900 z l , możliwe raty lub zamiana. 
Legnica, tel. 0605/28-3743
HYUNDAI PONY, 1993 r., 82 tys. km, 1500 ccm, ciemnonie
bieski metalic, eł. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 
garażowany, oszczędny, I właśddeł, stan b. dobry, -10.900 
zł. Kieiczów k. Wnia, tel. 071/39845-50 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r.. 125 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, czerwony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 
reg. kierownica, szyberdach, składane tylne oparcie, atrakc. 
wygląd, RO, zadbany, kpi. dokumentacja, - 10.300 zł. Lubin, 
teł. 076/84448-79, 0608/4445-86 
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 120 tys. km. 1500 ccm, turbo, 
czerwony, spoDery w kolorze nadwozia, reg. kierownica, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, - 10.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-33-98
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 95 tys. km, 1495 ccm. turbo, 
czerwony, szyberdach, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, stan b. dobry, odony w całośd, -12.800 
zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, ko
lor grafitowy metafic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reg. 
kierownica, - 5.500 zł. Zgorzelec, teł. 075/649-0542 
HYUNDAI SONATA, 1999 r., 39 tys. km. 2000 ccm. 16V. srebr
ny metafic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, rejestr, jako 
dężarowy, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, immobilizer, radio 
+ CD, ABS, alum. felgi, tytny spoiler, podgrzew. fotele, weluro
wa tapicerka, - 46.000 zł (faktura VAT). Bielawa, tel. 
074/833-75-51

ISUZU
ISUZU STYLUS SEDAN. 1991/92 r., 81 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, beżowy metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, 
I właściciel, centralny zamek, wspomaganie kier., poduszka 
pow., aluminiowe felgi, alarm * pilot, immobilizer, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, stan idealny, -13.600 zl. Kłodz
ko, teł. 074/8674645, 0602/10-5749

JA G U A R
JAGUAR SOVERElGN, 1990 r, 4000 ccm, kolor perłowdtnor- 
ski, pełne wyposażenie, - 38.000 zl. Opole, tel. 0603/97-78-83, 
0603/97-78-84
JAGUAR XJ II, 1980 r. 4200 ccm, granatowy, do renowacji, 
automatyczna skrzynia biegów, jasna skórzana tapicerka, 
drewno, el. otw. szyby przednie i tylne, wszystkie częśd ory
ginalne, -10.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/34-5848 
JAGUAR XJ12, 1982 r., 5300 ccm. V12, czarny, zarejestro
wany, ubezpieczony, do małych poprawek, - 15.000 zł. Ró
żanki. teł. 095/731-1647. 0608/7049-15 
JAGUAR XJ40,1990 r., 150 tys. km, 4000 ccm, benzyna insL 
gazowa, pełne wyposażenie, • 31.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/60-06-31
JAGUAR XJ6,1991/92 r., 3600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, automatic, wykończenia w drewnie, skórzana tapicerka, 
katalizator, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, - 27.000 zł lub 
zamienię na Jeepa, Mercedesa, Audi, BMW. Wrodaw, tel. 
0600/65-23-33
JAGUAR XJSC CABRIO. 1987 r.. 198 tys. km, 3600 ccm. ben
zyna, srebrny metafic, I właśddeł w kraju, pełna dokumenta
cja, nie składak, eksploatowany tylko latem, wszystkie dodat
ki, RM ze zmieniaczem - 47.000 zł lub zamienię na tańszy 
dostawczy, osobowy łub koparkę do 25.000 zł. Dzierżoniów, 
teł. 074/831-30-29 po godz. 20, 0604/5047-17

KIA
K1ACARNIYAL, 2000 r., 30 tys. km. 2900 ccm. TDI, zloty meta
lic, kfimatyzacja. cenlr. zamek w pflode, el. otw. szyby, demne 
szyby, tylne szyby uchylane. RM, halogeny, alum. felgi, hak, -
57.000 zł. Wrocław, teł. 0603/97-7848 
KIA PRIDE, 1999 r, 37 tys. km, 1300 ccm, niebieski metafic. -
14.900 zł. Świebodzice, tel. 074/85443-20 po godz. 18, 
0606/8241-22
KIA SHUMA, 1999 r., 60 tys. km, 1500 ccm, kolor grafitowy
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metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, RM, na gwarancji, - 25.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/363-30-73, 0601/73-45-69 
KIA SHUMA, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, złota, kupiona w 
salonie u dealera, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, po
duszka powietrzna, el. wysuwana antena, lusterka, reflektory, 
szyby, RO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 327-85-73 po godz.17

LADA
LADA 2103,1978 r., 95 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowe tabli
ce, części zapasowe, stan b. dobry, - 1.200 zł. Maniów, tel. 
071/316-82-05 po godz. 18
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, czerwony, przegląd do 12.2001 
r., dużo nowych części, stan dobry, - 1.000 zl. Miechów, tel. 
065/544-83-39
LADA 2106,1981 r., 48 tys. km, 1500 ccm, benzyna, bordowy, 
stan b. dobry, nowy silnik * Zapasowy i części, - 1.500 zl. Naro- 
czyce, gm. Rudna, tei. 076/843-94-15 
LADA 2105,1982 r„ 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, piaskowy, 
nowe tłumiki, zawory, pokrowce .miś’ , hak, RO, po przeglądzie, -
1.000 zł. Naroczyce, gm. Rudna, tel. 076/843-94-15 
LADA 2105,1982 r., 1300 ccm, pomarańczowy, stan silnika i bla
charki dobry, po remoncie silnika, przednia ścianka wymieniona 
na model 2107, stan opon dobry, pokrowce .miś", w ciągłej eks
ploatacji, opłacony, zarejestrowany, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-76-34, 0609/16-96-85
LADA 2105,1983 r., 133 tys. km, 1300 ccm, biały, inst. gazowa, 
alarm, RM, po remoncie blacharki, zadbany, - 2.300 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-74-72
LADA 2105,1984 r. przygotowany do rajdów, kubełkowe fotele, 
klatka bezpieczeństwa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/35542-32, 
0501/25-40-55
LADA 2107, 1985 r., - 500 zł. Wrocław, tel. 0606/58-74-96, 
071/345-50-43
LADA 2107,1985 r., 50 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po remon
cie blacharki i przedniego zawieszenia, wersja fińska, OC do
27.06.2001 r., stan dobry, • 1.300 zł. Pęcz, gm. Strzelin, tei. 
071/796-10-93
LADA 2107,1986 r., 70 tys. km, 1300 ccm, biały, stan dobry, -
2.100 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-82-05, 0608/85-28-67 
LADA 2107,1986 r., 1300 ccm, jasnobeżowy, stan blach, i techn. 
b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, ważny przegląd techn. 
oraz OC, wersja amerykańska • 1.400 zl. Lubin, tel. 0605/85-25-34 
LADA 2104,1986 r., 180 tys. km, 1500 ccm, benzyna, wiśniowy, 
katalizator, hak, 5-biegowy, relingi dachowe t  drugi siłnik na czę
ści, po remoncie kapitalnym bez osprzętu, - 2.900 zł. Oborniki 
Śląskie, lei. 071/310-10-36
LADA 2107,1986 r., 73 tys. km, 1300 ccm, czarna, wersja fińska, 
lotnicze fotele, RO Kenwood, 3 głośniki, dodatkowe światło .stop*, 
tylna szyba ogrzewana, stan dobry, - 2.000 zł. Trzebnice 74, gm. 
Chocianów, tel. 076/817-41-31
LADA 2107, 1987 r., 1300 ccm, biały, wersja belgijska, po wy
mianie układu wydechowego, amortyzatorów tylnych i przednich, 
nowe sprężyny tylne, most, ukł. kierowniczy, przeguby przednie, 
aparat zapłonowy, alternator i opony, po remoncie silnika i dia
gnostyce, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/338-47-60 po godz. 16, 
0502/45-18-24
LADA 2107,1989 r., 25 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan dobry, 
RO, halogeny, ospoilerowany, sportowa kierownica, dodatkowe 
światło .stop*, atrakc. wygląd, • 3.000 zl lub zamienię na. inny. 
Pieszyce; tel. 0608/13-43-69
LADA 2107,1989 r., 1500 ccm, kremowy, oryginalny lakier, bez 
wypadku, 5-biegowy, pasy bezwładnościowe, ważny przegląd, 
garażowany, konserwacja, RM, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, 
- 3.500 zl. Sobótka, teł. 071/390-30-66 
LADA 2105,1989/90 r., 85 tys. km, 1200 ccm, kolor piaskowy, 
garażowany, wersja fińska, wymieniane błotniki, lakierowane nad
kola, stan b. dobry, pokrowce, przegląd do 28.08.2001 r., RO, -
3.200 zł lub zamienię na Forda, Opla lub inne modele, dopłacę. 
Ścinawa, tel. 076/843-75-85
LADA, 1990 r., 79 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan ideal
ny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, prze
gląd do 2002 r, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
LADA 2107,1991 r., 108 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
wersja fińska, lotnicze fotele, dużo nowych części, dodatki welu- 
rowe, • 5.300 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 0604/32-22-61 
LADA 110,1999 r., 38 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, kolor platynowy 
metalic, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, soczewkowe reflektory, 
reg. kierownica, dzielone tytne siedzenia, RO, oszczędny, -18.400 
zł. Wrocław, tel. 071/321-96-75 po godz. 18,0501/48-19-66 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0185 www.autogielda.com.pl)
LADA SAMARA, 1987/88 r., 82 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, bez wypadku i rdzy, zarejestrowany do 02.2002 r., 
garażowany, nadkola, wersja niemiecka, stan idealny, - 3.400 zl 
lub zamienię, może być tańszy. Wierzbno, gm. Oława, tel. 
071/302-76-13
LADA SAMARA, 1989 r., 103 tys. km, 1500 ccm stan b. dobry, 
5-biegowy, drewniana kierownica, garażowany, - 2.600 zl. Jele
nia Góra, tel. 0607/48-30-13
LADA SAMARA, 1989/90 r., 1300 ccm, kość słoniowa, po re
moncie silnika, szyberdach, • 3.300 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 
071/329-58-73
LADA SAMARA 2109,1990 r., 86 tys. km, 1500 ccm, biały, stan 
techn. b. dobry, garażowany, zadbany, - 4.800 zł. Kłodzkc, tel. 
074/867-38-50, 0601/56-29-10
LADA SAMARA 1990 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
przegląd do 10.2001 r., po malowaniu, nowe progi, łożyska, 
uszczelki silnikowe, amortyzatory na gwarancji, kola 14', demne 
szyby, po wymianie tłumików, pilne, - 4.400 zł. Lazy, tel. 
0608/85-81-09
LADA SAMARA, 1990 r., 112 tys. km, 1500 ęcm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan b. dobry, - 5.000 zł. Olszyniec, 
gm. Żary, tel. 068/374-22-37, 0604/68-53-77 
LADA SAMARA 1990 r., 1300 ccm, biały, 2-drzwiowy, • 2.800 zł. 
Wrodaw, tej. 071/325-85-20
LADA SAMARA 1990 r., 106 tys. km, 1300 ccm, biała, stan techn.
b. dobry, nowe zawieszenie, 5-biegowa, • 3.990 zł. Wrodaw, tel. 
0603/31-04-73

LADA SAMARA, 1992 r., 124 tys. km, 1500 ccm, biały, 2. właści
ciel, hak, 2 kompl. opon, stan b. dobry, - 4.700 zi. Wałbrzych, tel. 
074/841-04-88
LADA SAMARA SEDAN, 1995 r., 114 tys. km, 1500 ccm, kolor 
wiśniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, Mul-T-Lock, • 6.000 zł. Otoki, 
tel. 077/437-60-55
LADA SAMARA, 1995 r., 93 tys. km, 1500 ccm, beżowa, 3-drzwio- 
wa, 5-biegowa, inst. gazowa, stan b. dobry, nowe opony, obręcze 
kół, sprzęgło, pompa wody, - 9.000 zł. Wrodaw, teł. 0502/60-04-53

LANCIA
LANCIA ALFA, 1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony, 
do sprow., bez wypadku, I właściciel, zadbany, stan techn. ideal
ny, - 1.200 DEM + cło, na gotowo - 5.100 zł. Bielany, tel. 
076/857-45-15, 0603/78-63-67
LANCIA BETA HPE, 1985 r, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, sportowy, szybki, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szy
by, żaluzje, oryginalny, - 6.300 zł + drugi na częśd. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
LANCIA DEDRA, 1991 r., 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, atrakcyjny wygląd, - 10.600 zi. Miejska Górka, tel. 
065/547-42-22
LANCIA DEDRA, 1994/95 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per- 
lowogranatowy, sprowadzony w całości ńa kołach, bez wypadku, 
w kraju od 2 tygodni, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. szyberdach, drewniane dodatki, RM, komputer, 
welurowa tapicerka, podlokietniki, stan idealny, - 13.800 z ł, ku
pujący nie pład podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
LANCIA DELTA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, na białych tablicach -1.500 DEM. Gubin, woj. 
zielonogórskie, tel. 0607/35-86-43, 0603/25-0443 
LANCIA DELTA INTEGRALE, 1991 r., 2000 ccm, turbo, czamy, 
sportowy wydech, fotele, centralny zamek, • 11.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/94-04-36
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, obrotomierz, RO, •
12.900 z l, kup. zwdn. z opł. skarbowej. Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
LANCIA DELTA, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, pod. powietrzna, centr. zamek, reg. kierownica, 
el. otw. szyby, - 19.900 zł. Lubin, teł. 0501/0540-51 
LANCIA KAPPA 1997 r., 150 tys. km, 2400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, automatic, kom
puter pokładowy, alum. felgi 15*, kupiony w Polsce, - 38.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0600/20-99-07
LANCIA PRISMA, 1983 r., 167 tys. km, 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, stan b. dobry, garażowany, przegląd do 03.2002 r, •
3.200 zł. Strzegom, tel. 0/4/85548-33 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 156 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, stan ogólny bardzo dobry, twarde zawieszenie, el. otw. szyby 
przednie, centralny zamek, zadbany, dodatkowo dużo częśd gra
tis, • 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/21-98-80 
LANCIA THEMA, 1985 r, 190 tys. km, 2000 ccm, turbo, niebie
ska metalic, pełny wtrysk, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el.reg. lusterka, alum. felgi, - 7.000 zł. Konradowa, 
tel. 077/433-54-63
LANCIA THEMA, 1992 r., 216 tys. km, 2000 ccm, 16V, czamy 
metalic, wspomaganie, RO, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, zadbany, dodatkowo ópony zimo
we, - 12.000 zi lub zamienię na Poloneza Caro albo Truck. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/81742-50, 0607/67-20-20 
LANCIA THEMA, 1992 r., 52 tys. km, granatowy, na białych tabli
cach - 4.000 Ti. Wrodaw, tel. 0601/15-56-72.
LANCIA Y 10,1990 r., 135 tys. km, 1100 ccm, czamy metalic, 
silnik Fiata Punto, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyber
dach, welurowa tapicerka, • 4.500 zl. Grodków, tel. 077/415-33-34

MAZDA
MAZDA 121, 1992 r., 148 tys. km, 1300 ccm, 16V, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, alarm, RO, - 14.500 zł. Mędnka k. 
Jawora, tel. 0601/28-66-33
MAZDA 121,1992 r., 125 tys. km, 1324 ccm, 16V, czerwony, el. 
otw dach, el. reg. reflektory, centralny zamek, RM Sony, garażo
wany, stan b. dobry, -11.500 zl. Pęgów, gm: Oborniki Śląskie, teł. 
071/310-7346
MAZDA 323, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny
metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach
• 600 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53
MA2DA 323,1986 r., 1300 ccm, benzyna na białych tablicach -
1.100 DEM. Nowa Sól, tel. 0603/26-6943
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach -.1.000 DEM. Zielona Góra, tel.
0603/78-58-09
MAZDA 323,1987 r., 196 tys. km, 1300 ccm* benzyna, biały, szy
berdach, tylne szyby uchylane, RM, zadbany, zarejestrowany, -
3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-80-88 
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.350 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/6441-34
MAZDA 323,1987/92 r., 230 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, po wymianie sprzęgła, reg. kierownica, nowy akumula
tor, dodatkowo 4 opony zimowe, oszczędny, 5-drzwiowy, stan 
dobry, - 6.500 zł. Trzebnica, tel. 0608/0843-86 
MAZDA 323, 1989 r., 1500 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe 
opony, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.800 zł. Choj
nów, teł. 0600/57-31-65
MAZDA 323,1990 r., 102 tys. km, 1600 ccm, ie, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, na białych 
tablicach -1.250 DEM,, woj. lubuskie, tel. 0609/48-61-39 
MAZDA 323,1990/91 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, 3-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, stan idealny, - 10.500 zł. Lubin, tel. 0607/67-01 -37 
MAZDA 323,1990/91'r., 147 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 4 
x 4, 2-drzwiowy, sportowe zawiesz., 165 KM, pełna el., el. otw. 
szyberdach, alum. felgi 15”, immobilizer, alarm, RM + CD Ken

wood, mies. w. kraju, bez wypadku, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, stan b. dobry - 14.900 zl. Lubin, Jel,. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
MAZDA 323 F, 1990/96 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, regulowana kierownica, centralny zamek, nowy 
akumulator, nowe opony, radioodtwarzacz Pioneer, 5-drzwiowy, 
el. reg. reflektory, wspomaganie kier, - 11.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/360-17-01
MAZDA 323 D, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy; 
5-biegowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, garażowany, 
stan idealny, • 14.600 zl lub zamienię na kombi, diesel, chętnie 
Mercedes 124. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-54-18 
MAZDA 323 F, 1991/92 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, weluro
wa tapicerka, regulowana kierownica, el. reg. reflektory, obroto
mierz, - 12.000 zl. Kłodzko, tel. 074/647-54-00, 0607/4246-62 
MAZDA 323 F, 1991/97 r., 118 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, blokada zapłonu, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, RO Pioneer, stan b. dobry, -13.200 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-67-50, 0602/24-80-19 
MAZDA 323 F, 1992 r., 70 tys. km, 1840 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, 134 KM, stan b. dobry, • 16.500 zl. 
Opole, tel. 0601/46-27-00
MAZDA 323 SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, II właścł- 
del, kpi. dokumentacja, • 12.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-03-11, 
0603/38-86-69
MAZDA 323 SEDAN PROTAGE, 1992/97 r., 150 tys. km, 1300 
ccm, 16V, DOHO, szary metalic, i właścidel w kraju, automatycz
ne pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, reg. kierownica, wspo
maganie, RO Mazda, alarm, zadbany, • 14.000 zl. Wrodaw, teł. 
071/329-30-21
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 ukł. wyde
chowy i przeguby, • 14.000 zł. Wrodaw, fel. 071/329-30-21 
MAZDA 323, 1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie kierownicy, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
nowe aluminiowe felgi AEE5, sprowadzony w całości na mienie 
przesiedleńcze, - 13.000 zl. Kożuchów, tel. 068/35545-52 
MAZDA323 F, 1996 r., 15 tys. km, 1500 ccm,), perlowogranato- 
wy, po włamaniu (ukradzione radio), - 23.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/34649-02
MAZDA 323,1998 r., 43 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, poduszka 
pow., serwisowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 33.900 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/94-96-76
MAZDA 626,1984 r., 1600 ccm, bordowy, instalacja gazowa, hak, 
w pełni sprawny, - 3.600 zł. Żagań, tel. 0607/46-95-79 
MAZDA 626 LX, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, inst. gazowa, hak, • 5.300 zł. Namysłów, 
tel. 0503/50-00-12
MAZDA 626,1985 r., 250 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary meta
lic, hak, reg. kierownica, • 4.500 zł. Kalisz, tel. 0605/41-02-68 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, bordowa, stan techn. b. 
dobry, ważny przegląd, • 6.000 zł lub zamienię na Rata 126p. 
Karpacz, tel. 075/716-86-71
MAZDA 626 SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, diesel, biały, 4-drzwio
wy, kupiony w Peweksie, bez wypadku, oryg. lakier, radio, - 6.500 
zl. Zielona Góra, tel. 0601/78-894)6 
MAZDA 626 GT SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 120 
KM, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby (4), tempomat, szyberdach, regulowana kie
rownica, dzielona tylna kanapa, przegląd do 04.2002 r., stan b. 
dobry, - 4.200 zł lub zamienię na inny, Forda Probe, większe i 
młodsze. Jasień, woj. zielonogórskie, teł. 0603/44-04-58 po 
godz. 15
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, wspomaganie, centr. zamek, na białych tablicach, - 1.800 zł. 
Lubań. tel. 0603/03-67-60
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna, perłowobordowy, inst. 
gazowa, welurowa tapicerka, alum. felgi 15", el. otw. szyby, centr. 
zamek, • 4.900 zł lub zamienię na inny, może być do remontu. 
Lubin, tel. 076/846-15-61
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna 5-biegowy, szyberdach, 
tempomat, el. otwierane szyby, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
ważny przegląd i OC, - 6.200 zi lub zamienię na Mitsubishi Ga* 
lant po 1989 r.. Wrodaw, tel. 0601/19-1847 
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, klimaty
zacja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15", weluro
wa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, • 6.800 zł. Wrodaw, tel. 
0502/17-77-30
MAZDA 626, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, kpi. doku
mentacja, - 6.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-74-36 
MAZDA 626,1987 r., 57 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy,
4-drzwiowy, stan silnika b. dobry, do poprawek zewn, • 4.000 ii. 
Piława Górna, tel. 0604/68-61-96 
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, po 
wymianie amortyzatorów, łożysk, po remonde ukl. hamulcowe
go, dużo nowych częśd, stan techn. b. dobry, - 8.300 zł. Góra, 
tel. 0601/05-81-98
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm, niebieski, inst. gazowa, szyber
dach, wszystkie el.- dodatki, stań b. dobry, • 10.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/8784 8 43, 0604/22-92-67 
MAZDA 626, 1989 r., 2000 ccm, diesel, kolor • kość słoniowa, 
wspomaganie kierownicy, dzielone siedzenia, pełna dokumenta
cja, - 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 0502/87-09-35 
MAZDA 626 KOMBI, 1989 r., 240 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, czerwony, zbiornik gazu w miejscu kola zapasowego, 
Mul-T-Lock, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe opony, RO, kpi. 
dokumentacja, - 12.800 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-70 
po godz. 16, 0606/35-72-33
MAZDA 626,1989 r., 2200 ccm, srebrny metalic, stan b. dobry •
2.600 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/33-57-31 
MAZDA 626,1990 r., 151 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny meta
lic, alarm, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, atrakc. wygląd, - 12.500 zl. Sędzimirów, tel. 
076/877-51-52, 076/878-70-65
MAZDA 626,1990 r., 183 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, sza
ry metalic, ABS, wspomaganie, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, 
4 kda skrętne, • 13.300 zl. Świdnica, tel. 0603/39-79-78 
MAZDA 626, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, el. 
otwierane S2tyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, wspoma
ganie kier., alarm, radioodtwarzacz, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-7545, 0605/69-75-83
MAZDA 626, 1991 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, złoty, 
wspomaganie, dzielone tylne siedzenia, I właściciel, - 11.000 ri. 
Wałbrzych, tel. 074/666-27-66, 0502/6245-04 
MAZDA 626,1992 r., 171 tys. km hatchback, rozkł. siedzenia, ei. 
otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, RO i inne, - 15.000 zł. 
Wrodaw, tel. 3414445
MAZDA 626, 1992 r., 171 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebrny, 
pełna elektryka, stan dobry - 20.500 zł lub zamienię na busa. 
Wrodaw, tel. 0604/46-55-71
MAZDA 626 COUPE, 1992/93 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, stan Idealny, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane 
szyby, klimatyzacja, aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, -
15.700 zł lub zamienię, chętnie na dostawczy. Strzegom, tel. 
074/844-27-58, 0604/2943-83
O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V6,24V, bordowy 

metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 170 KM, 
tempomat, *17.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/7949-88 87027101 

MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V, morski metalic, pełne wy
posażenie elektr., ABS, klimatyzacja, tempomat, poduszka pow., 
aluminiowe felgi, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -18.000 
zł. Głogów, .teł. 076/832-19-87, 0604/43-55-20 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, TDi, kolor morski metalic, wszyst
kie el. dodatki, szyberdach, wspomaganie, kupiony w salonie, 
bez wypadku, stan dobry, - 25.000 zl lub zamienię na tańszy. 
Kluczbork, tel. 077/413-16-04
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDI, szary, metalic, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek + pilot, el. otw. szyberdach, 
el. otw. szyby z tyłu i z przodu, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, • 21.800 zł. Legnica, tel. 0604/41-8047 
MAZDA 626 KOMBI, 1993 r., bordowy metalic, pełne wyposaże

nie el., inst. gazowa, - 18.500 zl. Oleśnica, tel. 071/31447-86, 
0601/53-51-65
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, turbo D, bordowy metalic, Com- 
prex, klimatyzacja, A6S, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i 
reflektory, alarm, centralny zamek + pilot, halogeny, z salonu, 
serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 25.000 ił. Wrocław, 
tel. 0602/43-60-53
MAZDA 626,1993/94 r., 200 tys. km, 2000 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, • 23.000 zl lub zamienię na mniejszy. Wro
daw, tel. 071/354-22-03, 0605/65-80-69 
MAZDA 626 KOMBI, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perfowobialy, relingi dachowe, hak, alum. felgi, roleta bagażnika, 
pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, - 16.200 zł. Legni
ca, tel. 0606/53-96-44
MAZDA 626,1994 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
inst. gazowa, klimatyzacja, -19.500 zł. Legnica, tel. 0607/75-67-20 
MAZDA 626, 1994 r., 1800 ccm, bordowa metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., immobilizer, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
MAZDA 626,1997/98 r., 43 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
nowy model, wyposażenie elektryczne, centr. zamek + pilot, 4 
pod. powietrzne, klimatronic, komputer, ABS, halogeny, wspoma
ganie, tempomat, stan b. dobry, • 42.900 Zl. Trzebnica, tel. 
0603/84-99-66
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, zielony metalic, serwi
sowany, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, - 47.900 
zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/314-98-71, 0609/16-67-76 
MAZDA 626, 1998 r., 2000 ccm, benzyna klimatyzacja, tempo
mat, wszystkie el. dodatki, 4 pod. powietrzne, wykończenia w 
drewnie, - 47.000 zl. Oleśnica, tel. 0502/08-19-21 
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, -. 12.000 zl. Leszno, tel. 
0601/88-04-36
MAZDA MX-3,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, -
15.000 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 0603/30-39-87 
MAZDA MX-3, 1991/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, V6 24V, 140 
KM, perłowoczamy, pełne wyposażenie elektryczne, felgi alum.

*15*, nowe opony 205/55/15, alarm z pilotem, centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, RO JVC + 4 głośniki, nowy akumulator i roz
rusznik, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 18.000 zl. Brzeg, tel. 
0607/31-63-75
MAZDA MX-3,1992 r., 112 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
RM, el. reg. lusterka, halogeny, stan dobry, - 16.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-16-04, 0606/22-89-98 
MAZDA MX-3,1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, V6, czamy meta
lic, sprowadzony w całości, el. otw. szyby, wspomaganie, szyber
dach, centr. zamek, alum. felgi, ABS, RO, -18.000 zł lub zamie
nię. Wschowa, tel. 0601/8440-15 
MAZDA MX-3,1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, el. otw. 
szyby, ABS, na białych tablicach • 8.300 zl. Wrocław, tel. 
071/338-26-70
MAZDA MX-6,1992 r., 152 tys. km, 2500 ccm, 24V, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 27.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 0601/76-12-13
MAZDA MX-6,1992/93 r., 149 tys. km. 2500 ccm, V6 24V DOHC. 
czamy, ABS, immobilizer, pełne wyposażenie elektryczne, cen
tralny zamek, szyberdach, el. reguł, ̂ usterka, radioodtwarzacz, 
tempomat, aluminiowe felgi, 2 komplety opon (zimowe i letnie), -
24.800 zł. Wrodaw, tel. 071/787-28-79 
MAZDA XEDOS 6,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, szary, klima
tyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, serwo, automatic, 
150 KM, alarm, alum. felgi 15”, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/20-99-02
MAZDAXEDOS 6,1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, dem- 
nowiśniowy, sprowadzony w całości, I właśddel, centralny za
mek, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, immobilizer, aluminiowe 
felgi, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, - 20.000 zł. Sobót
ka, tel. 0608/47-69-21
MAZDA XEDOS 6,1997 r., 70 tys. km tapicerka skórzana, klima
tyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, pełne wyposaże
nie ei., tempomat, 5-biegowy, alum. felgi 14’, RO Sony, - 52.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 0601/78-78-15 
MAZDA XEDOS 9,1993 r., 2000 ccm, 24V pełne wyposażenie, -
23.000 zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 
0607/04t56-67

M ERCEDES
MERCEDES 140 SE, 1991 r., 190 tys. km, 6000 ccm, V12, czar
ny metalic, pełne wyposażenie, - 63.000 zł lub zamienię. Nowy 
Kośdół, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/5041-00 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 55.000 
zl. WTodaw, teł. 0605/05-33-05
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, Idimatyzacja, 
poduszte pow., alarm, kpi. dokumentacja, I właściciel, skórzana 
tapicerka, • 93.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-99,0601/79-05-39 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem
• AG0218 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 140 A-KLASEE, 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, srebrny, immobilizer, alarm, centr. zamek, 4 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, - 43.000 zl. Krzyżowice, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-85-26
MERCEDES 160 A, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, kupiony w kraju, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, ABS, ES, ASR, 4 poduszki pow., klimatyzacja, stan ideal
ny, książka serwisowa, i właścidel, aluminiowe felgi, - 50.000 zl 
lub zamienię na tańszy. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., 63 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, atrakcyjny wygląd, zadbany, alum. 
felgi, el. otwierany szyberdach. stan idealny, ABS, garażowany, 
immobilizer, - 39.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-46-13, 
0601/50-25-38
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r, 138 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, na białych tablicach, katalizator, ABS, 
SRS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otwie
rany szyberdach, el. reg. reflektory, alarm, centr. zamek, immobi
lizer, • 39.900 zl lub zamienię. Wtocław, tel. 354-23-03 
MERCEDES 180 CLASSIC, 1999 r., 14 tys. km, - 55.000 zł + do. 
Bralin, tel. 062/781-26-82
MERCEDES 180 C, 1999 r.', 19 tys. km, 1800 ccm, perłowogra- 
natowy metalic, I właśddel w kraju, książka serwisowa, z pełną 
dokumentacją el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, 
ASR, oryg. RO, kluczyk na podczerwień, drewniane dodatki, centr. 
zamek, alum. felgi, atrakc. wygląd, zadbany, - 71.900 zł (możliwe 
raty). Kalisz, tel. 062/784-23-93,0501/53-16-03 
MERCEDES 190,1983 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, - 7.200 zi lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
071/311-91-91, 071/311-8044, 0501/34-42-12 
MERCEDES 190 E, 1984 r, 2000 ccm, srebrny metalic, alumi
niowe felgi Borbet, alarm, centralny zamek, obniżony, 5-biegowy,
• 9.600 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 .
MERCEDES 190 D, 1984 r. cena - 2.000 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-05-87
MERCEDES 190 E, 1984 r. atrakcyjny wygląd, - 9.000 zł lub za
mienię. Żary, tel. 068/374-28-65
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MERCEDES 190,1984/85 r., 1900 ccm, diesel, niebieski meta
lic, centr. zamek, 5-biegowy, szyberdach el., alami, klimatyzacja, 
pełne wyposażenie el., RO, alum- felgi, koła zimowe, tempomat,
- 13.700 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-53-36, 0607/36-79-73 
MERCEDES 190, 1984/85 r., 2000 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, wspomaganie, garażowany, stan b. dobry, - 10,500 zl. 
Jaworzyna Śl.. tel. 0601/67-21-85
MERCEDES 190,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, .wspomaganie kier., centralny zamek, prze
gląd do 2002 r, • 11.300 zl lub zamienię. Strzegom, tel. 
0603/10-86-36
MERCEDES 190,1985/86 r., 2000 ccm, diesel, biały, odony w 
całości, stan b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię. Bdesławiec, tel. 
075/732-67-68, 0606/74-86-04
MERCEDES 190 D, 1986 r., 353 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary, 
szyberdach, hak, alarm, centr. zamek, RO Sony, - 13.0Q0 zł. 
Świdnica, tel. 0601/55-57-85
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, biały, na białych tablicach
- 2.050 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2300 ccm, wtrysk, czamy, ABS, alum. 
felgi, drewno, el. otw. szyby, alami, centralny zamek, • 13.500 zl. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-38, 0504/92-90-33 
MERCEDES 190 D. 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy, 
szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, RO, - 15.000 zł 
lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76, 0601/75-14-17 
MERCEDES 190,1987 r., 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, ABS, 
ASD, RO, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, zagłówki tylne, kpi. dokumenta
cja, do poprawek lakierniczych, - 12.500 Zł lub zamienię na tań
szy albo uszkodzony. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78.
MERCEDES 190, 1987 r., 2000 ccm, diesel, kolor platynowy 
metalic, po remonde, alum. felgi, wspomaganie kier., szyberdach,
- 13.000 zł. Wrodaw, tei. 354-00-17, 0601/78-03-61 &  
MERCEDES 190 E, 1987/95 r., 160 tys. km, 2300 ccm, złoty 
metalic, II właśddel, stan b. dobry, - 17.500 zl. Wrocław, tel. 
071/336-37-23
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, zloty metalic, wspo
maganie, 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 D, 1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, zadbany, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, -17.800 
zl. NoWa Sól, tel. 068/387-61-64
MERCEDES 190 E, 1989 r., benzyna garażowany, zadbany, atrak
cyjny wygląd -17.000 zł lub zamienię na Mercedesa 200124 D w 
podobnym stanie, z dopłatą. Kobierzyce, tel. 071/311-83-51 
MERCEDES 190 D, 1989 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, stan 
idealny, nowe opony i akumulator, - 18.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/37241-82, 0601/76-38-77
MERCEDES 190,1989/90 r.. 2000 ccm, diesel, biały, kpi. doku
mentacja, szeroka listwa, stan b. dobry, -19.500 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automatic,
c. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, drewno, wspomaganie, 
ABS, szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, moż
liwość sprzedaży na raty, • 21.300 zł. Bralin, tel. 062/781 -29-65 w 
godz. 9-18, 0603/13-97-64
MERCEDES 190 D, 1990 r., 190 tys. km, 2000 cćm, diesel, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właściciel, -
19.600 zł (możliwe raty). Jarodn, tel. 0601/57-35-88 
MERCEDES 190 E. 1990 r. 119 tys. km. 2000 ccm, biały, ABS, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, RO Becker, nowy model, alum. 
felgi, szyberdach, drewniane dodatki, stan b. dobry, • 15.500 zl 
lub zamienię na busa. Lubin, tel. 0606/85-27-70 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 185 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
demnoniebieski, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. reg. luster
ko i antena, szeroka listwa, stan b. dobry, • 16.900 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-24-04, 0602/47-21-89 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 210 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, I rej. 1991 r., wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
centr. zamek, drewniane dodatki, podlokietnik, RO * CD, zadba
ny, sprowadzony w 12.2000 r., kpi. dokumentacja, zdjęda do 
wglądu, ekonomiczny, stan idealny, • 18.300 zl. Rawicz, tei. 
065/546-28-82 po godz. 17
MERCEDES 190, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, ABS, RO, wspomaganie kier., stan i.  
dobry, - 16.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-7141 
MERCEDES 190, 1990/91 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pilot el. reg. lusterka, 
alami, alum. felgi, szyberdach, RO, garażowany, - 17.500 zl lub 
zamienię na Inny., tel. 061/28342-48 
MERCEDES 190 E, 1991 r;, 140 tys. km, 2000 ccm, niebieąki 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, białe kierunkowskazy, termometr, stan ide
alny, 1 tydzień w kraju, do lakierowania tylna klapa * błotnik •
17.900 zł. Polkowice, tel. 0603/2949-81 
MERCEDES 190 E. 1991 r., 194 tys. km, 1796 ccm, czerwony, 
kupiony w Polsce, pierwszy właśddel, bezwypadkowy - 20.800 
zl, możliwość sprzedaży ratalnej • pierwsza wpłata 1.000 zl. Żary, 
tel. 0603/39-04-87
MERCEDES 190,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
ABS, ASD, szeroka listwa, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 
uchylny dach, aluminiowe felgi, obniżony, zadbany, - 18.500 źi. 
Szczytna, tel. 074/868-32-89
MERCEDES 190 E, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyber
dach, hak, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, • 18.000 zi. 
Legnica, tel. 0605/85-58-00
MERCEDES 190,1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, alum. 
felgi, immobilizer, • 23.000 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65, 0604/67-86-93
MERCEDES 190 D, 1992/93 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski metalic, ABS, centralny zamek, el. reguł, lusterka, szy
berdach, w kraju od miesiąca, - 23.500 zl. Jawor, tel. 
076/870-16-60
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 143 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 125 KM, ABS, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, el. 
reguł, lusterka i szyberdach, RO stereo, wspomaganie kier., skó̂  
rżana kierów., obrotomierz, ekonomizer, atrakcyjny wygląd, el. 
reg. reflektory, sprowadzony w całośd, pełna dokumentacja, -
21.500 zł lub zamienię na inny samochód. Wałbrzych, tel. 
0605/36-16-39
MERCEDES 190 A, 2000 r. przeb. 35 tys. km, poj. 1900 ccm ben
zyna, niebieski, bez wypadku, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, BAS, 
centr. zamek, alum. felgi, skórzana kierownica, serwisowany, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, • 66.900 zL Wro
daw, tel. 780-08-24, 0501/60-38-50 
MERCEDES 200 115 D, 1973 r., granatowy, zadbane wnętrze, 
stan blacharki dobry, OC ważne do 12.2001 r., brak przeglądu, •
1.200 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0601/46-1543 
MERCEDES 200 115 D, 1975 r., 2000 ccm, diesel, czamy, po 
remonde kapitalnym blacharki i po lakierowaniu, alum. felgi, nowe 
fotele, do wymiany uszczelniacze na zaworach w silniku, stan b. 
dobry, - 1.500 zł. Gracze, tel. 0604/66-46-11 
MERCEDES 200 115 D, 1975 r., 2000 ccm. diesel, zielony, szy
berdach, hak, stan dobry, • 1.600 zł. Tomaszów Bolesławiecki, 
tel. 076/818-01-04
MERCEDES 200123,1976 r., 1997 ccm, diesel, czerwony, nowa 
podłoga, nowy lakier (akrylowy), nowe końcówki wtryskiwaczy, 
pompa wody i pompa wtryskowa po regeneracji, hak, przegląd 
do 01.2002 r., nowy ukl. wydechowy, opony przednie na gwaran
cji, - 4.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/22-33-04 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, żółty, po remonde, 
RM, alum. felgi, stan b. dobry, cena • 5.000 zł lub zamienię na 
inny, na zachodnich tablicach, ważny TUV. Chojnów, tel. 
0602/68-05-61
MERCEDES 200 123 D, 1977 r.. 207 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, stan techn. b. dobry, - 5.500 zl. Głogów, tel. 076/834-15-20, 
0607/15-85-24
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, w ciągłej eksploatacji, hak, szyberdach - 2.600 zł lub za
mienię na mniejszego, diesla - do 400 zl. Głogów, tel. 
076/835-60-37
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm. benzy-
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na. żółty, inst. gazowa, wspomaganie, hak, * 1.900 zl. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 0608/27-86-58 

_ MERCEDES 200 123,1977 r, 35 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie- 
■0  lony. 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 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, kremowy, stan 
b. dobry, - 6.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-70-43 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm nowy akumulator, po 
remonde silnika, sprzęgła i hamulców, tylna szyba .Ogrzewana, 
wspomaganie kier., halogeny, hak, techn. sprawny, nowe opony,
-1.790 zł. Wrodaw, tel. 071/787-89-68 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, nowe klocki, białe kierun
kowskazy, nowe opony, nowe końcówki drążków, zadbane wnę
trze, kompletny, stan dobry, - 4.500 zł łub zamienię na Audi 80, 
coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-04,076/749-.36-03 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy metalic, po remonde silnika i ukl. jezdnego, po wymianie skrzy- 
ni biegów, alum. felgi, kwadratowe lampy, kierownica od modelu 
124, ważny przegląd, dodatkowe częśd: klapa przednia i tylna, 
kpi. drzwi, tylna szyba, amortyzatory przednie i Inne, - 4.500 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/78-51-01
MERCEDES 200 123,1979 r., 2000 cćm, diesel, granatowy, stan 
techn. dobry, blacharka do remontu, - 2.200 zl. Kędzi erzyn-Koż̂  
le, teł. 077/482-10-02 po godz.20, 0601/08-00-86 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm,diesel, zielony, zare
jestrowany do 10.2001 r.; techn. sprawny, szyberdach, hak, wspo
maganie kier, • 2.900 zł lub zamienię na maszyny stolarskie. 
Kłodzko, tel. 0605/37-73-41
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, hak, wspomaganie, szyberdach, zapłon w stacyjce, - 4.400 
zł. Lubin. tel. 076/842-37-75, 0504/78-54-82 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r.. 250 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 6.200 zl. Syców, tei. 
0503/01-56-88
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, biały, po re
moncie blacharki, silnik w stanie dobrym, wymieniona tapicerka, 
zapłon w stacyjce ♦ 4 opony zimowe, - 4.200 zł. Wrodaw, tel. 
071/364-46-14
MERCEDES 200 123 D, 1979/80 r., biały, wspomaganie kierow
nicy, hak, zapłon w stacyjce, nowy akumulator, zawieszenie do 
remontu, brak przeglądu, - 3.700 zł. Bielawa, tel. 074/645-26-08, 
0604/32-50-94
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, szyberdach, zapłon w stacyjce, nowy akumu
lator i świece żarowe, 2 kpi. kół, nadkola, hak, bez rdzy, garażo
wany, stan techn. b. dobry, • 8.000 zl. Jelenia Góra, tel. 

0  075/751-24-50
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, 
nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, 
- 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200 123,1980 r., 2000 ccm, - 5.200 zl. Sobótka, tel. 
071/390-35-14
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 230 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
wspomaganie kier., demne szyby, szyberdach, nowa tapicerka, 
w dąglej eksploatacji, radioodtwarzacz z RDS, stan b. dobry, 
zadbany, • 6.900 zł. Wrodaw, tel. 071/350-02-23 
MERCEDES 200 123, 1981 r., 411 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czewony, po remonde blacharki, garażowany, stan bardzo do
bry, - 6.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-36-79 g 
MERCEDES 200 123 D. 1981 r., 145 tys. km, brązowy, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 2.800 DEM. Świdnica, tel. 
0603/62-34-69
MERCEDES 200123 D, 1981 r., biały, wspomaganie kier., nowy 
akumulator (gwar.), uszkodzonyrantralny zamek, pokrowce .miś’ , 
RO, chromowane nadkola, bez korozji, zadbany, atrakcyjny wy
gląd, zimowe opony, stan b. dobry, • 7.500 zł lub zamienię na 
Audi 80 B3, 1.6 TD, w cenie do 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/44-53-93
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, kolor • kość 
słoniowa, nowy akumulator, stan b. dobry, • 4.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-32-89, 0601/58-2742 
MERCEDES 200 123,1981 r., żółty, alum. felgi, drewno, - 9.000 
zl. Świdnica, lei. 074/653-81-12
MERCEDES200123 D, 1982 r., 30 tys. km, piaskowy, ABS, wspo
maganie kier., drewniane dodatki, kpi. opon zimowych, RO, - 8.500 
zl. Bielawa, tei. 074/833-94-31, 0603/32-16-66 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., żółty, z urzędu celnego, wspo
maganie kier., hak, stan dobry, - 6.500 zł. Polkowice, tel. 
076/8454845, 0606/12-91-24
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., zielony, centr. zamek, szyber
dach, podlokietnik, z urzędu celnego, - 8.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-5742
MERCEDES 200123 D, 1983 r., 2000 ccm, diesel, biały, szyber- 

A ia ch , podlokietnik, wykończenia w drewnie, stan b. dobry, - 6.200 
zł lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-90-74, 0604/62-32-03 
MERCEDES 200 123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 

. dobry, hak, wspomaganie, szyberdach, stan silnika b. dobry, -
7.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-104)7 
MERCEDES 200 124 D, 1985 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
złoty metalic, zadbany, stan silnika idealny, -15.900 zi lub zamie
nię na Mercedesa 126, BMW 5, 7, automatic. Kłodzko, tel. 
074/647-1944, 0602/36-18-07
MERCEDES 200 124 D, 1985 r.. 2000 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, • 16.300 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 219 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy,' garażowany, hak, zadbany, - 20.000 zł. Lubin, teł. 
076/844-47-50, 0603/66-56-80
MERCEDES 200 124D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski, bez wypadku, garażowany, demne szyby, RO, hak, •
18.500 zł lub zamiana na 92 r., z dopłatą, bez wypadku. Wrodaw, 
tel. .071/328-91-70, 0603/31-21-86
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 321 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm, 
oznakowany, oryginalny lakier, radioodtwarzacz, -18.000 zł. WkD- 
cław, teł. 071/351-61-53 po godz. 19, 0502/33-77-17 
MERCEDES 200 124 D, 1986/87 r., 330 tys. km, 2000 ccm, die
sel, srebmy metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, serwo, 
białe kierunkowskazy, zadbany, stan b. dobry, -18.000 zł lub za
mienię na inny, może być tańszy. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 200 126, 1987 r., czarny, pełne wyposażenie, -
13.500 zł. Namysłów, tel. 0501/37-10-67 po godz. 18 
MERCEDES 200, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, zadbany, 
dokumentacja, • 17.800 zł. Oleśnica, tel. 0503/10-81-22 
MERCEDES 200 124 D, 1987/88 r., 297 tys. km, 2000 ccm, die
sel, czarny, el. reg. lusterka, RM, alum. felgi, hak, zagłówki tylne, 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 17.600 zł. 
Gryfów Śl., teł. 075/782-30-39
MERCEDES 200 124 E, 1988 r.,220 tys! km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, centralny zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi, alarm, RM, - 16.000 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 

#  077/481-89-69 do godz. 18, 0502/59-14-10
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, skórzana tapicerka, szyberdach, alum. felgi, RO, -19.000 
zl. Legnica, tel. 0607/75-67-20
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 215 tys. km, biały, wspomaga
nie kier., ABS, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, alarm, im- 
mobifizer, RO, zadbany, • 22.800 zl. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MERCEDES 200 124 E, 1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metałic, klimatyzacja, ABS, szeroka listwa, aluminiowe felgi, inst 
gazowa w kde zapasowym, alarm, blokada skrzyni biegów, nie 
składak, stan b. dobry, • 23.900 zi lub zamienię. Oława, tel. 
071/313-86-58, 0604/70-38-66
MERCEDES 200124 D, 1990 r., 2000 ccm, diesel, czarny, alumi
niowe felgi, alarm z pilotem, centralny zamek, hak, RM Pioneer, -
16.700 zi. Wiązów, tei. 0606/57-13-16 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary, wspomaganie, 5-biegowy, centr. zamek, ei. reg. szyber
dach, ABS, eł. reg. lusterka, obrotomierz, webasto, hak, 4 za
główki, RM, drewniane dodatki, szeroka listwa, białe kierunkow
skazy, reg. wys. siedzeń i pasów, sprow. w calośd, bez wypadku, 
stan idealny - 22.800 zi. Chojnów, tei. 076/818-75-32 po godz.20, 
0602/29-7147
MERCEDES 200 124, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, I właśdciei, - 21.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-50-58
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 
automatic, i właśddel, w kraju od mies., stan b. dobry, • 23.500 

^  zi. Wałbrzych, teł. 074/847-76-66. 0601/88-66-66
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy

metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, alarm, el/reg. 
lusterka, - 21.000 zi. Wrodaw, tel. 0603/43*97-73 
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
granatowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm, 
Muł-T-Lock, alum. felgi, calkowlde przerobiony na E-klasse, 
atrakc. wygląd, zadbany, • 28.900 zl. Zary, tel. 0602/15-51-55 
MERCEDES 200 124, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
pertowozielony, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 25.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-78-76, 0601/74-10-55
MERCEDES 200 124 D, 1993 r, 2000 ccm, diesel, czarny, szy
berdach, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, ABS, zadbany,
- 28.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-65-04, 0602/89-20-77 
MERCEDES 200 124,1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor • kość słoniowa, automatic, poduszka pow., el. otwierany 
szyberdach, centr. zamek z pilotem, alarm, • 32.000 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 0602/84-22-10
MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 2000 ccm, diesel, piaskowy, 
automatic, I właśddel, w kraju od mies., stan b. dobry, - 25.500 
zl. Wałbrzych, teł. 074/847-76-66, 0601/88-66-66 
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, die

sel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie kier., 
centr. zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027071

MERCEDES 200 E, 1995 r., 1998 ccm, srebmy metalic, .okular
nik*, bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 75.000 zl. Chodanów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76, 076/818-54-81
MERCEDES 200 124 D, 1995 r., 2000 ccm, diesel, żółty, E-klas- 
se, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. po
wietrzne, - 28.500 zl. Chojnów, tel. 076/818-65-04,0602/89-20-77 „ 
MERCEDES 200 124 E, 1995 r.. 148 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
srebmy, ABS, wspomaganie kier, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, poduszka pow., alarm, aluminiowe felgi, pełna dokumen
tacja, stan b. dobry, • 41.500 zł. Oleśnica, tei. 071/314-78-76, 
0601/74-10-55
MERCEDES 200 124,1995 r., 2000 ccm, diesel, periowoczarny, 
klasa E, - 39.000 zl (możl. wyst. tektury VAT) lub zamienię na 
inny samochód. Pokój, woj. opolskie, tel. 0601/88-50-19 
MERCEDES 210 E, 1996 r., 177 tys. km, 2900 ccm, TD, zielony 
metalic, .okularnik*, klimatyzacja, ABS, ETS, 4 x SRS, ksenono- 
,we światła, aluminiowe felgi, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 
drewniane dodatki, radioodtwarzacz Clarion + zmieniacz, atrak
cyjny wygląd, - 78.500 zl. Oława, teł. 071/303-88-55, 
0502/5844-00
MERCEDES 210 W, 1996 r„ 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
atramentowy metalic, .okularnik*, bogate wyposażenie, klimaty
zacja, pełne wyposażenie elektr., tempomat automatic, blokada 
skrzyni biegów, poduszki pow., 136 KM, - 65.000 zl. Bielawa, tel. 
074/833-13-00
MERCEDES 210 W, 1996 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
atramentowy, 136 KM, .okularnik*, sprowadzony w calośd w 1997 
r, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyber
dach, centralny zamek, tempomat, drewno, podlokietnik, auto
matic, blokada skrzyni biegów, • 65.000 zl. Bielawa, tel. 
074/833-13-00
MERCEDES 210 EAVANGARDE. 1996 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, periowosrebmy, pełne wyposażenie, • 75.000 zi. Dusz
niki Zdrój, tel. 0604/63-29-29
MERCEDES 210 E, 1996 r., 143 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
periowozielony metalic, .okularnik*, w kraju od 6 miesięcy, bez 
wypadku, pełne wyposażenie elektr., 2 x SRS, ABS, ASC, EPS, 
tempomat aluminiowe felgi, el. otwierane szyby (4), klimatyza
cja, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, dodatki 
drewniane, elektr. zagłówki, • 68.000 zl. Miękinia, tel. 
0605/68-18-08
MERCEDES 210 E, 1996 r, 2200 ccm pełne wyposażenie el., 
klimatyzacja - 20.500 DEM. Wrocław, tel. 071/327-99-92, 
0607/62-50-63
MERCEDES 210 ELEGANCE, 1997 r., 147 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, srebmy metalic, .okularnik*, 4 poduszki pow., klimatronic, 
skrzynia automatic 5 + sport tempomat ASR, ei. roleta, pompo
wane siedzenia, z tyłu wysuwane siedzonka, pełne wyposażenie 
elektryczne, stan idealny, - 83.000 zi. Kalisz, tel. 0608/48-23-75 
MERCEDES 210 E, 1997 r., czarny metalic, wyposażenie el. -
28.500 DEM. Wrocław, tel. 071/327-99-92, 0607/62-50-63 
MERCEDES 210 E, 1998 r. pełne wyposażenie, klimatyzacja -
25.500 DEM. Wrodaw. tel. 071/327-99-92,0607/62-50-63 
MERCEDES 210 E. 1998 r., 120 tys. km, 3000 ccm, turbo D, ja
snoniebieski, 177 KM, nawigacja + CD, 4 pod. powietrzne, park- 
tronie, klimatronic, pełne wyposaż elektr., alum. felgi 17', serwi
sowany, obniżony, stan idealny, - 88.000 zl. Zielona Góra, tet. 
0607/42-01-24
MERCEDES 220 115 D, 1973 r., diesel, kremowy, po remonde 
kapitalnym silnika, techn. sprawny, stan dobry, + dużo różych 
częśd, - 2.400 zł lub zamienię na sprzęt ogrodniczy. Legnica, tel. 
076/857-0243, 076/722-85-51
MERCEDES 220 D 115,1976 r. sprawny, opłacony, zarejestro
wany, - 1.400 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Wrodaw, tel. 071/362-65-90 
MERCEDES 220123 D, 1980 r.. 2200 ccm, diesel, brązowy me
talic, szyberdach, wspomaganie, stan dobry, - 4.800 zł. Lubin, 
tel. 076/749-72-28
MERCEDES 220124 E, 1993 r.. 16V aluminiowe felgi. ABS, ASD, 
radioodtwarzacz, el. otwierany szyberdach, - 32.000 zi. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/722-9146, 0608/4641-77 
MERCEDES 220 124 E, 1994 r, 156 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
szyberdach, ABS. w kraju od 4 mies, - 38.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Lwówek Śląski, tel. 075/78249-50, 0606/78-32-51 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r., 220 tys. km. diesel, beżo
wy, • 44.000 zi. Głogówek, woj. opdskie, tel. 0606/8347-15 
MERCEDES 220 C, 1994 r., czerwony, automatic, hak holowni
czy, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, radio, sportowy 
wygląd, stan b. dobry, - 47.000 źł. Sobótka, tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
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. re
flektory, alum. felgi, RM + CD, alarm, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, kpi. dokumentacja, • 48.000 zł lub zamienię na tań
szy. Wrodaw, teł. 071/788-18-67, 0606/37-09-83 
MERCEDES 220 C, 1994/95 r., 210 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
niebieski metalic, bogate wyposażenie, bez wypadku, pełna do
kumentacja, stan idealny, - 49.000 zł. Środa Śląska, tei. 
071/317-25-79, 0604/9548-36
MERCEDES 220 E, 1995 r., 140 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
czarny metalik, klimatyzacja, automatic, pełne wyposażenie elektr,
• 41.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-99-52 lub, 0601/53-77-03 
MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, ciemnogranatowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klimatyza- 

. cja. wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w calośd, 
bez wypadku, - 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęda do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00524 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220 C, 1998 r., 80 tys. km, 2200 ccm, diesel, grana
towy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, pełne 
wyp. elektr., centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony na no
wych warunkach, do lakierowania 3 elementy, technicznie spraw
ny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 56.000 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tei. 062/733-31-94, 0601/5346-38 
MERCEDES 230123 E, 1978 r., 226 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, żółty, inst. gazowa 90 i, szyberdach, aluminiowe felgi, wspo
maganie kier., radioodtwarzacz, 4 zagłówki, podlokietnik, stan b. 
dobry, - 5.300 zl. Strzelin, tel. 071/392-22-00 
MERCEDES 230 123 E, 1979 r.. 2300 ccm, benzyna, kolor • kość 
słoniowa, inst. gazowa, RM + 4 głośniki, podlokietniki, 4 zagłów
ki, dodatkowe światło .stop*, wspomaganie, kpi. dokumentacja 
niemiecka, stan dobry, - 6.500 zł. Bielawa, tel. 074/834-00-89, 
0602/4546-05
MERCEDES 230 C, 1979 r., 203 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
szary, Coupe, automatic, alum. felgi, el. otw. szyberdach, po re
moncie silnika, wspomaganie kier., nowe opony, w kraju od roku, 
stan b. dobry, • 11.000 zi. Leszno, tel. 065/528-19-10, 
0607/48-69-04
MERCEDES 230 124 E, 1980 r., czerwony, inst. gazowa, • 6.500 
zi. Pielgrzymowice, gm. Wilków, teł. 077/419-54-69 
MERCEDES 230,1980 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, sta- 
lowo-błękitny metalic, 80% nowych częśd, automatic, • 16.500 
zl. Kalisz, tel. 062/502-30-12, 0606/15-55-23

MERCEDES 230 COUPE. 1980 r, 2300 Ccm, benzyna, srebmy, 
automatic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, demne szy
by, atrakcyjny wygląd, • 11.900 zł. Zielona Góra, teł. 0601/75-66-02 
MERCEDES 230 123,1982/91 r., 200 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, niebieski, ekonomiczny, silnik z modelu 190, po remonde 
kapitalnym (1 Otys. km), alum. felgi, immobilizer, blacharka do drob
nych poprawek, • 4.200 zl. Udechów, teł. 074/830-10-30 
MERCEDES 230124 E, 1985 r., 2300 ccm, benzyna, czarny, sze
roka listwa, stan b. dobry, szyberdach, hak, -15.000 zł lub zamie
nię na kombi. Wrodaw, tel. 071/317-02-68 
MERCEDES 230 124 TE. 1986 r., 2300 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, sten b. dobry, -16.500 zł. Piotrowice Małe, gm. Prusice, 
tel. 071/312-61-55, 0608/03-83-64 
MERCEDES 230 123 E, 1986 r., 2300 ccm, benzyna, srebmy, 
kombi, sprawny, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, • 5.500 
zł. Wrodaw, teł. 0606/39-06-57 -
MERCEDES 230 124 E, 1987 r, 198 tys. km, 2300 ccm, benzy- - 
na, zloty metalic, szyberdach, hak, RO, - 19.000 zł. Legnica, teł. 
076/85444-91, 0601/77-68-11
MERCEDES 230124 E, 1988 r., 211 tys. km, szary metalic, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, RO, podłokietnitd, 
podg. lusterka, immobilizer, el. otw. szyby i szyberdach, el. za
główki tylne, el. reg. lusterka, sprowadzony w calośd, bez wy
padku, w kraju od 12.1998 r, - 20.500 zł. Opde, tel. 0605/08-03-29

A U T O  C Z Ę Ś C I
D W O R Z E C  PSIE P O L E  
W ro c ła w , ul. D o b ro s z y c k a  2  

tel/fax. 071 /3 6 9 -2 7 -9 9  0P006120

O  MERCEDES 230124 E, COUPE, 1989 r., szary me
talic, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaga
nie kier., ABS, szyberdach, szeroka listwa, • 25.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027081 

MERCEDES 230 124 E, 1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, jasnobrązowy metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, ABS, 
szyberdach, alum. felgi, alarm, centr. zamek, skórzana tapicer
ka, RM Blaupunkt, - 22.900 zł lub zamienię na inny, nawet uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
MERCEDES 230 124, 1990 r, 2300 ccm, benzyna, wrzosowy 
metalic, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, kfimatyza- 
cja, aluminiowe felgi, 5-biegowy, podlokietnik, 4 zagłówki, RM + 
CD, el. antena, ABS, wspomaganie kier, - 27.500 zł. Wrodaw, teł. 
071/350-1647, 0604/60-12-00
MERCEDES 230124 E, 1991 r. bogate wyposażenie, przerobio
ny na klasę E, stan b. dobry, • 28.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-25-00 .
MERCEDES 230 C. 1996/97 r., 82 tys. km. 2300 ccm, srebmy 
metalic, kombi, wersja sportowa, I właśddel, ABS, ARS, automa
tic, 5-biegowy, książka serwisowa, 2 poduszki powietrzne, tem
pomat - 55.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-00-90,0501/34-32-61 
MERCEDES 230 210 W, 1997 r., 103 tys. km, 2300 ccm, czarny, 
atrakc. wygląd, demne szyby, automatic, 4 pod. powietrzne, alum. 
felgi 18 cali, obniżony, grill Avangarde, kpi. dokumentacja, - 68.000 
zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0609/64-31-53 
MERCEDES 230 E, 1997 r., 90 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny, bez wypadku, kupiony w salonie, serwisowany, I wlaścidel, 
sten idealny, • 78.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/60-38-50 
MERCEDES 230 SLK, 1997 r., 2300 ccm, srebmy, skórzana tapi
cerka, klimatyzacja, stan b. dobry, - 81.000 zł. Wrodaw, tel. 
0601/70-15-80
MERCEDES 240 123, 1977 r., 2400 ccm, diesel, biały, sten b. 
dobry; wspomaganie kier., hak, szyberdach, RO, podlokietnik x 
2, • 5.000 zl lub zamienię na Forda Sierrę, Escorta. Opole, tet 
0603/04-05-71 ,
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
ważny przegląd, w dąglej ekspłoatacg, - 4.100 zł. Wrodaw, teł. 
071/328-33-68 po godz. 20, 0607/81-5240 
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 270 tys. km, kolor groszkowy, 
przegląd do 03.2002 r., do poprawek blacharskich, • 4.000 zł. 
Wrodaw, teł. 071/348-22-88, 0501/24-2842 
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., biały, szyberdach, wspomaga
nie, alum. felgi, hak, RO. - 4.000 zł. Wrodaw. tel. 0600/26-51-13, 
071/789-63-28
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm. diesel, czerwony; 
wspomaganie, centr. zamek, hak holowniczy, przegląd do 06.2002 
r, - 3.500 zł. Międzyrzecz, teł. 095/741-67-67

MERCEDES ML 430,1999r.,srebmy metalic, kupiony w sa
lonie, automatic, el. otw. szyberdach, ABS, 4WD, wspo
maganie i reguł, kierownicy, centralny zamek* pilot, hak. 
aluminiowe felgi, ei. 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. 
Tei. 0-605 307 840,0-605 586 660 _______ PP012555

MERCEDES 240123 D, COUPE, 1980 r., 200 tys. km, 2400 ccm, 
diesel wszystkie el. dodatki, alum. felgi, kpi. kół zimowych, drew
niane dodatki, - 15.000 zł., teł. 0600/30-18-64 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, nowe amortyzatory, stan techn. b. dobry, - 7.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0607/15-10-44
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., czerwony, wspomaganie, kwa
dratowe lampy, 4 zagłówki, hak, alum. felgi, techn. sprawny - 5.500 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-72 
MERCEDES 240 123 D. 1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, do 
poprawek blacharskich (w trakde remontu), wspomaganie kier, •
7.200 zł. ftowa Ruda, tel. 0608/6248-92 
MERCEDES 240 D, 1980 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
II właściciel, zarejestrowany, sten silnika b. dobry, blacharka do 
remontu, - 2.700 zł. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, teL 
0602/60-1947
MERCEDES 240 123 D. 1980 r., 44 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
beżowy, pełna dokumentacja, bez wypadku, po remonde błachar- 
ki i zawieszenia, wspomaganie kier., radio, stan b. dobry, - 7.300 
zl. Strzelin, tel. 071/392-22-00
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 130 tys. km, niebieski, do popra
wek blacharki, • 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-02-18 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., bordowy, sten silnika b. dobry, 
do lakierowania, • 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-01-39 wie
czorem
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 298 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony metalic, alum. felgi, el. otw. szyberdach, drewno, hak, sten 
średni, - 3.700 zl. Długołęka, tel. 071/315-24-76 po godz. 18 
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remonde kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stenie b. dobrym, koła 15", 
chromowane nadkoia, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, ta
picerka demnoniebieska, - 7.100 zł lub zamienię na Mercedesa 
207 do remontu. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r.. 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
brązowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, jasna 
tapicerka, stan b. dobry, - 9.800 zi. Chocianów, tel. 076/81845-19 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r., 180 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, nowe opony, szyberdach, wspomaganie, na białych tabli
cach - 2.200 DEM. Zgorzelec, teł. 0604/89-53-53 
MERCEDES 2401230,1984 r., kremowy, po remonde błachar- 
ki, nowy lakier, sten silnika b. dobry, hak, centralny zamek, - 7.100 
zł. Drzeniów, tel. 068/371-83-95, 0605/20-03-31 
MERCEDES 240123 D, 1984 r., złoty metalic, sten b. dobry, spro
wadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach, nowy ukł. 
wydechowy, hak, RM, • 8.400 zi łub zamienię na inny. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/13-84-99
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 4 elektrycznie opuszczane szyby, drewniane wykończe
nia, unikalny, stan b. dobry, • 20.000 zl. Wrocław, tel. 
0603/27-03-75
MERCEDES 250 E, 1978 r., 2500 ccm, biały, zadbany, bardzo 
atrakcyjny wygląd, sten techniczny b. dobry, inst. gazowa (12 
ł/100km), el. otw. szyberdach, podgrzewane siedzenia, wspoma
ganie, czarna tapicerka, demne szyby, alum. felgi 15”, 5-ramlen-

ne, nowe opony 215/60, hak, - 5.800 żl. Świdnica, tel. 
074/852-03-81 lub 0602/70-21-32
O  MERCEDES 250 124 D, 1988 r., kolor grafitowy 

metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, ' 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, -
24.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026941

MERCEDES 250 124, 1988 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, hak, 
alum. felgi, - 19.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/64-33-00 
MERCEDES 250124 D, 1990 r., 280 tys. km, turbo D, szarobeżo- 
wy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alarm, kpi. dokumentacja, alum. felgi, sten 
b. dobry, • 27.900 zł. Bolesławiec, tel. 0605/35-72-94 
MERCEDES 250123 D, 1990 r.. 190 tys. km, biały, sten idealny, 
na zachodnich tablicach - 14.000 DEM. Chojnów, tel. 
0602/68-05-61
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm. diesel. . 
czarny metalic, ABS, ASD, 4 zagłówki, roleta na szybie tylnej, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, garażowany, I właśri- 
del, sten idealny, • 33.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/5745-53 
MERCEDES 250124 D, 1991 r., 203 tys. km książka serwisowa, 
roleta, ABS, hak, z pełną dokumentacją, - 33.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-61-16 po godz. 18, 075/722-34-21 do godz. 18 
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 91 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, kombi, w kraju od roku, ABS, centr. zamek, 
szyberdach et, hak, wykończenia w drewnie, RM, sten b. dobry, 
faktura VAT - 31.000 zl/brutto lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 
074/831-28-03 wieczorem
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 180 tys. km, czarny metalic, 
ABS, ASD, 4 zagłówki, roleta na tylnej szybie, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, garażowany, sten idealny, I właściciel, -
23.900 zł. Kłodzko, tel. 0601/5745-53 
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
wrzosowy, klimatyzacja, poduszka pow., automatic, el. otw. szy
by, sprow. w calośd w 2000 r., kpi. dokumentacja • 29.000 zł. 
Nowa Sói, teł. 0607/26-77-67

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
oprocentow anie 2% tygodniowo 
Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

$tracja i OC, koła letnie i zimowe, - 7.500 zł. Wisznia Mała, tel. 
071/312-74-92 v
MERCEDES 300 123 D, 1981/91 r., 3000 ccm, turbo D, biały, 
nowe opony, centr. zamek, 5-biegowy, stan b. dobry, -10.000 zl. 
Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 0605/62-00-07 
MERCEDES 300,423, 1982 r., 280 tys. krrf 3000 ccm, diesel,

. biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., ABS, kli
matyzacja, sprawny do jazdy, • 6.800 żł. Iwiny, tel. 071/34640-69 
MERCEDES 300 126 SEL, 1983 r., 3000 ccm, diesel, szary me
talic, silnik z 1991 r. z modelu 124, 5-biegowy, centr. zamek, kli
matyzacja, webasto, szyberdach, pompowane i podgrzewane 
siedzenia, poduszka pow., w kraju od 8 mies, - 15.500 zł. Wro
cław, tel. 0609/40-33-64
MERCEDES 300 126 SD, 1983 r, 120 tys. km, popielaty, 5-bie- 
gowy, centr. zamek, et reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
RO z pilotem, sten b. dobry, -14.500 zł. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 300 126,1985 r., 3000 ccm, benzyna, beżowy me
talic, automatic, pełne wyposażenie elektr., skóra, alum. felgi, -
13.600 zl. Wrodaw, tel. 0502/92-38-65

ZAMKI-STACYJKISAMOCHODOWE-OTWIERANIE AUT, OPOI2348

NAPRAWA SPRZEDAŻ W-w, ul. Gajowicka 96, tel. 0-604 57 5815,0-6021916 22

MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1992 r., 151 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, kolor wiśniowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, szyberdach, relingi dachowe. RM, przód E-klaśse, sten b. 
dobry, • 36.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-37, 
0607/67-06-63
MERCEDES 250.124 D. 1992 r„ 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebmy metalic, ABS, centralny zamek, szyberdach, automatic, •
26.000 zł. Międzybórz, tel. 0606/13-50-93 
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 2500 ccm, turbo D, kolor śliw
kowy metałic, odony w calośd, ABS, SRS, wszystkie el. dodatki, 
automatic, stan b. dobry, - 36.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 250124 E-KLASSE, 1993 r., 2500 ccm, TDI 5-cyłin- 
drowy, automatic, - 29.900 zi. Wrodaw, teł. 0602/80-01-02 
MERCEDES 250 124 D, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 20V, 
czarny metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
et otw. szyby i szyberdach, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, 
- 49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
MERCEDES 250124 E KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, 113 KM, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek ♦ pilot 
immobilizer, hak, RO, nie eksploatowany w kraju, - 50.000 zi. 
Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 wieczorem, 0601/58-34-68 
MERCEDES 250 124,1994/95 r., 137 tys. km, 2500 ccm, diesel. 
20V, czerwony, E-klassa, ABS, SRS, eł. otw. szyby, lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, oryginalny hak (odcze
piany), stan idealny, bez wypadku, kompletna dokumentacja, •
42.500 zł. Brody, tel. 068/371-81-86 
MERCEDES 250 124 E, 1994/95 r., 246 tys. km, 2500 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic. klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 6 dni w kraju, odony, nie rej. - 43.000 zł. 
Nowa Wieś 25, tel. 076/817-12-23, 0604/48-06-24 
MERCEDES 250124 D KOMBI, 1995 r., 2500 ccm. 20V, granato
wy, ABS, 2xSRS, skórzana tapicerka, szyberdach, wszystkie el. 
dodatki, alum. felgi, alarm, sten idealny, - 43.000 zi łub zamienię 
na tańszy. Lubin, tei. 0604/31-96-53 
MERCEDES 250 C, 1995 r., 166 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
ny metalic, alum. felgi, radioodtwarzacz, centr. zamek, ABS, wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, - 46.000 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-28-19 
MERCEDES 260 126 E. 1987 r.t 2600 ccm, benzyna, niebieski, 
5-biegowy, centr. zamek, do małych poprawek, • 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 260 124,1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, zloty me
talic, automatic, ABS, alum. felgi, nowa instalacja gazowa, el. reg. 
lusterka i szyberdach, stan dobry, - 16.000 zl lub zamienię na 
inny. Wrodaw. teł. 781-89-78, 0501/94-29-07 
MERCEDES 260 203 C, 2000 r., 20 tys. km, 2600 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, 4 poduszki powietrzne, ESP, ABS, radioodtwa
rzacz, el. reguł, lusterka (podgrz.), klimatyzacja, automatic, bez 
wypadku, nowy model, -120.000 zł. Wrodaw, teł. 071/780-08-24, 
0501/60-38-50
MERCEDES 280 123,1978 r., 2800 ccm, benzyna, zielony meta
lic, inst. gazowa, z urzędu celnego, • 7.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-18
MERCEDES 280 126,1980 r., 2800 ccm, platynowy metalic, wy- 
pos. elektryczne, drewno, inst. gazowa, aluminiowe felgi, stan b. 
dobry, • 10.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/69-75-76 
MERCEDES 280 124 E, 1993 r., 2800 ccm, niebieski metalic. 
peine wyposażenie, centralny zamek, ABS, SRS, aluminiowe fel
gi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, sten b. dobry, - 30.000 
zl. Kłodzko, tel. 0601/05-51-28
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 140 tys. km, 2800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, kombi, automatic, klimatyzacja, szyber
dach, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, hak, ASD, 2xSRS, tem
pomat, stan idealny, -46.000 zł lub zamienię na tańszy. Lubań, 
tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm, kolor 
stalowy metalic, skóra, klimatyzaqa, ABS, 2 pod. powietrzne, 
automatic, dipol, alarm, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., 
drewniane dodatki, - 44.000 zi. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
MERCEDES 300.116,1974 r., 3000 ccm, diesel, czerwony, techn. 
sprawny, blacharka do częśdowego remontu, brak badań tech
nicznych, - 1.800 zi. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MERCEDES 300 123 D KOMBI, 1978/86 r., 3000 ccm. diesel
7-osobowy, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, relingi dacho
we, • 6.000 zł lub zamienię na nagrobek. Lubań, tel. 075/722-56-96 
po godz. 20, 0602/12-21-78
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, zielony, hak, 
wspomaganie kier., po remonde, nowe opony, nowy akumulator, 
nowe pokrowce, 4 zagłówki, podlokietnik, po wymianie oleju, fil
trów, zarejestrowany do 04.2002 r., dużo nowych częśd, RM ♦ 4 
głośniki, nowe sprzęgło, • 6.500 zl. Głogów, teł. 0502/65-70-87 
MERCEDES 300 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, kolor oliwko- 
wo-żółty, sten b. dobry, bagażnik dachowy, komplet kół zimowych, 
RM Philips, • 10.500 zl. Wrodaw, teł. 071/359-56-29 po godz. 17 
MERCEDES 300 123 D KOMBI, 1980 r., 3000 ccm, diesel, zielo
ny, nowy silnik i zawieszenie, • 8.000 zł w rozliczeniu może być 
przyczepa bagażowa. Bolesławiec, tei. 075/784-11-81 
MERCEDES 300 116 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, pertowoczar- 
ny, alarm, centr. zamek, alum. felgi, - 8.900 zł. Bolesławiec, tei. 
075/732-70-79, 0601/16-93-65
MERCEDES 300 123,1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, stan do
bry, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, • 4.500 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, teł. 0606/36-29-58
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 240 tys. km, 3000 ccm, zielony, 
centr. zamek, szyberdach, sten silnika dobry, wspomaganie kier., 
po remoncie blacharki, • 6.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-17-02, 0605/65-58-37
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, 
automatic, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz Becker, el. reg. re
flektory, po remonde blacharki, zawieszenia, tłumików, po malo
waniu i konserwacji, reg. fotel kierowcy, podlokietnik, pokrowce, 
sten b. dobry, drewniany lewarek, • 7.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-03-31, 0604/83-74-39
MERCEDES 300 123 D, 1981 r.. 260 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, lampy kwadratowe, el. podnoszone, szyberdach, 
wspomaganie kier., sten b. dobry silnika i blacharki, nowa reje-

O MERCEDES 300 124 D, 1986 r. wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, -17.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026741

MERCEDES 300 124 D. 1986 r.. 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, ABS, podgrzewane fotele, wykończenia w 
drewnie, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, oznakowany, alum. 
felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, koła zimowe, książka serwi
sowa, - 20.500 zL Proszkowice. tel. 071/390-77-93.0605/62-00-07 
MERCEDES 300 124 D. 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm, die
sel, kolor gtoszkowy, sprowadzony w calośd. bez wypadku, ser
wisowany, nowe opony, sprowadzony w calośd, - 23.000 zi lub 
zamienię. Sobótka, tel. 071/316-29-85, 0502/53-18-56 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 190 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
Mul-T-Lock, centr. zamek, kpi. dokumentacja, - 17.600 zł. Bole
sławiec, tet 0603/33-73-96
MERCEDES 300 126E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebmy 
metalic, automatic, el. lusterka, ei. szyby, wspomaganie, central
ny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, kołą letnie i 
zimowe, • 18.000 zł. Wrodaw, teł. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 E, 1988 r., 176 tys. km, 2932 ccm, benzy
na, szary metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, 
ABS, ASD, garażowany, zadbany, szeroka listwa, • 20.000 zl. 
Wrocław, teł. 0601/8743-84
MERCEDES 300 124,1988/95 r., 200 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, periowoczarny, skóra, klimatyzacja, centr. zamek, ABS, ASD, 
ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. zagłówki, wspomaganie, 
szeroka listwa, tempomat, alum. felgi, inst. gazowa na gwarancji, 
stan b. dobry, • 24.500 zł. Wrodaw, teł. 071/339-26-17 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., jasnoniebieski metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, RM, alum. 
felgi, - 23.500 zł lub zamienię. 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 klimatyzacji, 
alum. felgi, w kraju od m-ca, sten b. dobry, - 25.800 zi. Wałbrzych, 
teł. 074/845-04-08
MERCEDES 300 CE, 1990 r., 170 tys. km, 3000 ccm, czarny, 
skórzane fotele, klimatyzacja, el. otwierane szyby (4), el. roleta r 
zagłówki, podgrz. fotele, przerobiony na klasę E. instalacja gazo
wa, - 28.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/337-33-11, 
0502/96-83-81
MERCEDES 300 E, 1991 r., 200 tys. km, 24V, czarny, kombi, ABS. 
ASD, klimatyzacja, skóra, 4 eł. otw. szyby, demne szyby, oryg. 
hak, elektr. reguł, fotele, 5-biegowy, automatic, eł. reg. lusterka i 
szyberdach, centr. zamek, roleta, relingi, drewniane dodatki, RM, 
alarm, - 36.000 zl lub zamienię. Nowy Kośdół, tel. 0607/5041-00 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 3000 ccm, diesel, bordowy me
talic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, alarm + pilot, • 25.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/65-09-71
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 3000 ccm,' diesel kombi, kpi. 
dokumentacja, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaga
nie, centr. zamek • 36.000 zł. Prochowice, tel. 076/85848-86, 
0603/06-64-71
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300 124 D, 1992 r.. 200 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czerwony, automatic, ABS, szyberdach, wspomaganie, el. otw. 
szyby, welurowa lapicerka, alum. felgi, alarm, zadbany, - 26.500 
zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 0604/0840-56 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 238 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, ABS, RM, alarm + 2 zabezpieczenia, nowe felgi alumi
niowe Borbet kupiony w salonie (w kraju), II właśddel, serwiso
wany, garażowany, • 37.000 zł lub zamienię na tańszy, do 15.000 
zł. Wrocław, teł. 0501/5648-90
MERCEDES 300 SL, 1992 r., 3000 ccm, czarny, bez wypadku, 
sten b. dobry, • 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300 124 E. 1995 r., 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, periowoczarny metałic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, alum. felgi, bez 
wypadku, do lakierowania 3 elementy, ks. serwisowa, • 53.500 zi. 
Kalisz, teł. 062/762-24-99 do godz. 18, 0601/77-21-51 
MERCEDES 300 124 D, 1996 r., 24V, srebmy metalic, E-klasse. 
kombi, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, alum. felgi, radio, relingi 
dachowe, alarm, Mul-T-Lock, sten idealny, - 55.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/73442-72, 0601/16-93-76 
MERCEDES 300,1997 r., 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, kla
sa E, klimatyzacja, stan b. dobry, - 87.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
MERCEDES 320 CLK, 1998 r.. 3200 ccm, grafitowy metalic, au
tomatic, et. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I wła
śddel, sprowadzony w calośd, kpi. dokumentacja, skórzana ta
picerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system Parktro- 
nic, elektroniczna klimatyzacja, cena • 140.000 zi. Bolesławiec, 
tel. 0603/61-27-72 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AC0216 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 380 126 SE, 1982 r.. 260 tys. km, V8, czarny meta
lic, inst gazowa, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, eł. reg. reflektory + wycieraczki, biała pluszowa tapi
cerka, 4 zagłówki, RO ♦ 4 głośniki, alum. felgi 16x245, automatic, 
drewniane dodatki, atrakc. wygląd, sten b. dobry, - 17.000 zł lub 
zamienię. Opole, tel. 0604/35-45-53 
MERCEDES 420 126 E, 1990 r., 4200 ccm, benzyna, czamy 
metalic, pełne wyposażenie, - 45.000 zl iub zamienię na inny. 
Bolesławiec, tel. 075/734-74-05. 0605/64-08-21 
MERCEDES 560 SEC COUPE, 1986 r.. 124 tys. km, 5600 ccm. 
V8. zloty metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wspomaga
nie kier., centralny zamek, skóra, aluminiowe felgi 16*, pełne 
wyposażenie elektr., szyberdach, - 19.900 zl lub zamienię. No
wogrodziec, teł. 075/731 -62-76, 0602/85-29-65
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MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, bogate wyposażenie, - 27.500 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0600/16-56-33
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 85 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
zielony, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, pełne 
wyposażenie, stan b. dobry, - 27.500 zl. Wrocław, tel. 
071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 110 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, alarm, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-52-03
MITSUBISHI CARISMA. 1998 r., 72 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
granatowy, centr. zamek + pilot, alum. felgi, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, zadbany, - 35.000 zl. Głogów, tel. 076/834-64-66 
po godz. 19,0501/62-27-65
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 63 tys. km, 1900 ccnri, TDi, 
granatowy metalic, hatchback, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, ABS, - 38.000 zł. Leszno, tel. 
0605/40-94-10
MITSUBISHI CARISMA, 1998/99 r., 73 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy, alarm, centr. zamek, wspomaganie kier., 2 
pod. powietrzne, alum. felgi 14", opony letnie i zimowe, pali 5.6 
1/100 km, - 39.000 zł. Grodków, tel. 077/416-60-43,415-38-50, 
0606/68-08-02
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 
niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki pow., pełne 
wyposażenie el., 5-drzwiowy, komputer, stan idealny, bez wy
padku, - 50.000 zl (możliwe raty). Twardogóra, tel. 
071/398-70-96,398-73-32.0501/53-31-96 
MITSUBISHI COLT, 1980 r., 1400 ccm, benzyna. - 1.800 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/751-02-63 
MITSUBISHI COLT. 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, - 6.000 zł. Nowa Ruda. tel. 074/871-44-59 
MITSUBISHI COLT. 1990 r.. 150 tys. km. 1500 ccm. zielony 
metalic, 3-drzwiowy, RO, wszystkie el. dodatki, stan idealny, na 
zachodnich tablicach - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
MITSUBISHI COLT, 1991 r.. 1300 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, • 11.000 zł. Jelenia Góra, tel. P603/84-77-86 
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, perłowonie- 
bieski metalic, 75 KM. wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, reg. kierownica, alarm, centralny zamek + pilot, atrakcyjny 
wygląd, nowe opony, radio, -19.000 zł lub zamienię na TD, do
30.000 zł. Wrocław, tel. 0602/85-43-87 
MITSUBISHI COLT, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, pełna dokumentacja, serwisowany, aluminiowe felgi, ABS, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, centralny 
zamek, stan idealny, - 20.900 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0600/32-69-05
MITSUBISHI COLT, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, nowy model, -
24.500 zł. Wrocław, tel. 0604/97-21-77
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, szyberdach, spoiler, aluminiowe felgi 15", ABS, 
klimatyzacja, sprowadzony na mienie, -15.800 zl lub zamienię 
na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-65-14,0600/52-09-03 
MITSUBISHI ECLIPSE. 1992 r.. 160 tys. km, 1800 ccm. czer
wień meksykańska, blokada skrzyni biegów, alarm, oznakowa
ny, dodatkowy alarm, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Zielona Góra, tel. 068/359-30-02 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 116 tys. km, 2000 ccm, turbo, 
niebieski, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 18.400 zł. Brzeg, 
tel. 0600/54-98-67
MITSUBISHI ECLIPSE. 1996/97r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, alum. felgi, koła zimowe, radio, klimatyzacja, centr. 
zamek, - 43.000 zł. Leszno, tel. 065/520-91-13- , 
MITSUBISHI GALANT. 1981 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy- 
na.zielony metalic, szyberdach, RM, ciemne szyby, zadbany, 
stan dobry, -1.700 zł. Chocianów, tel. 0600/81-13-16 
MITSUBISHI GALANT. 1982 r., 2300 ccm, turbo D po remon
cie, do złożenia, • 1.500 z(. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/789-29-04.0502/67-28-28
MITSUBISHI GALANT, 1984 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach + części gratis, w ciągłej 
eksploatacji, - 3.500 zł. Żary, tel. 068/375-06-07 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 210 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, brązowy, brak przeglądu, stan średni, • 3.500 zł. Jawor, tel. 
0603/08-17-58
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor sta
lowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, ważny przegląd, inst. gazowa, - 5.800 zl. Kożuchów, 
tel. 0604/75-81-73
MITSUBISHI GALANT. 1985 r., 1800 ccm, turbo D, szary me
talic, wspomaganie kier., obrotomierz, welurowa tapicerka, el. 
reguł, lusterka, stan dobry, kołpaki, - 3.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1986 r.t 218 tys. km, 1996 ccm. ben
zyna, 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., 280 tys, km, 2000 ccm, ben
zyna inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierow
nica, el. reg. lusterka, alum. felgi, hak, stan b. dobry, - 7.100 
zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT. 1987 r.. 1800 ccm, turbo D. beżowy. 
I właściciel, RO, nowe opony, • 7.000 zł. Trzebień, tel. 
075/736-53-24
MITSUBISHI GALANT, 1987 r.. 240 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, radiood
twarzacz, - 3.500 zł. Żary, tel. 068/374-81-15 
MITSUBISHI GALANT. 1988 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
instalacja gazowa, stan b. dobry, mało eksploatowany, prze
gląd do 02.2001 r, - 8.500 zł. Leszno, tel. 065/527-00-04, 
0601/79-05-50
MITSUBISHI GALANT GSi, 1989 r., 2000 ccm, czerwony, 
165 KM. sportowy wygląd, bogate wyposażenie, stan b. do
bry, - 10.900 zł lub zamienię na tańszy samochód: Kłoda, 
tel. 065/544-46-25 po godz. 17 
MITSUBISHI GALANT GSI, 1989 r., 2000 ccm, czarny, peł
ne wyposażenie, cena - 10.800 zł lub zamienię na tańszy, 
może być uszkodzony. Kłoda, tel. 0601/05-81-98 
MITSUBISHI GALANT. 1989 r.. 172 tys. km, 2000 ccm. 16V 
DOHC GTi, srebrny metalic, ABS, 4x4.4WS, 150 KM, pełne 
wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., podgrz. luster
ka, szyberdach, podłokietnik, regulowana kierownica, cen
tralny zamek + pilot, blacha ocynkowana, -11.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/361-91-73,0503/38-68-92 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 192 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czarny metalic, stan idealny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, welurowa tapicerka, nowe opony, nowy 
akumulator (gwarancja), RO, przegląd do końca roku, -
10.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/387-06-67, 
0603/99-80-62
MITSUBISHI GALANT GLS, 1991 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, RM, welurowa tapicerka, kpi. dokumentaćja, zadbany •
10.600 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT, 1998/99 r„ 2000 ccm, 12V, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., zareje
strowany, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, - 48.000 zł. Gdańsk, tel. 058/346-71-40, 
0603/88-29-76

MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, bordowy 
metalic, klimąfrohic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, ASD, lekko przetarta lewa strona, - 44.000 zl. 
Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel! 0600/66-28-22, 
077/404-51-40
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 168 tys. km, 1800 
ccm, diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, garażowany, przegląd do 05.2002 r, - 4.900 zł. Piława 
Górna, woj. wałbrzyskie, 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 GLXI, 1991 r.. 155 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, 12V, 90 KM, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, zadbany, silnik w idealnym stanie, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka. dzielone tylne siedze
nia, reg. pasy i kierownica, przyciemnione na niebiesko szy
by, pełny wtrysk, • 13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/12-40-15 
MITSUBISHI LANCER, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, bordo
wy,- 13.000 zł, Wrocław, tel. 071/330-03-50.0607/17-52-45 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1993 r.. 50 tys. km. 1600 
ccm, turbo E, srebrny, serwo, el. otw. szyby, RO, nowy mo
del. - 15.000 zl. Wrocław, tel. 0501/60-38-50 
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1995 r.. 1600 ccm, benzy
na, wtrysk bez wypadku, szybecdach, stan idealny, -16.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-23’ '
MITSUBISHI SIGMA, 1992 r., 200 tys. km, 3000'ccm, V6 
24V. grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, pełne wyp. 
elektr., centr. zamek, immobilizer, radioodtwarzacz, zastaw 
głośno mówiący .Philips”, - 24.000 zł lub zamiana na tańszy. 
Kalisz, tel. 0605/03-61-20
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1995 r., 98 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony metalic, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, ABS, SRS, podwójne ogrzewanie, klimatyzacja, za
wieszenie terenowe, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-89 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/97 r., 135 tys. km. 1800 
ccm, turbo D, fioletowy, wspomaganie, - 11.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-49-68

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, czeN 
wony, instalacja gazowa, hak, otwierany dach, do remontu, 
- 2.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-24-68, 
0600/28-27-16
MOSKWICZ ALEKO. 1992 r„ 93 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, obrotomierz, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, I właściciel, stan silnika b. dobry, - 2.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-74,0602/84-93-16

NISSAN
NISSAN, 1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany, -14.000 
zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00525 www.auto- 
gielda.com.pl)
NISSAN 200 SX, 1987 r., 2000 ccm, 16V, zloty metalic, cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, turbo, I właściciel w kraju, 
zadbany, stan b. dobry, -11.700 zł lub zamienię. Wołów, tel: 
071/389-48-06
NISSAN 200 SX, 1989 r.. 1800 ccm, benzyna, srebrny me
talic, po remoncie silnika, pełne wyposażenie, - 13.800 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/722:65-10.0602/87-22-35 
NISSAN 200 SX, 1989 r:, 118 tys. km. 1800 ccm, turbo, gra-, 
natowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka i szy
by, -13,000 zł, Rychnów, tel. 077/410-49-68 
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo, 16V, czerwony 
metalic, 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 r7 200 tys. km. 1800 cćm. turbo. 
16V| bordowy metalic. pełne wyposażenie elektryczne, alum. 
felgi, opony 225, wysoki spoiler, ABS, 180 KM, nowa turbi
na, tarcza sprzęgła, świece, klocki i zawieszenie, stan b. 
dobry, - 13,900 zł. Wałbrzych; tel. 074/849-11-71, 
0601/88-51-tf
NISSAN 200 SX, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
16V, perłowoczerwony, turbo intercooler, wspomaganie kier., 
ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi, RO, alarm, wypo
sażenie elektryczne, -15.500 zl lub zamienię na tańszy sa
mochód. Wambierzyce, tel. 074/871 -90-86 
NISSAN 200 SX, 1991 r., turbo, ciemny metalic, 180 KM. -
17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/06-90-68, 071/398-18-86 po 
godz.17
NISSAN 200 SX. 1991 r. obniżony, szerokie kola, sportowy 
ukł. wydechowy, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0605/06-90-68 i 
NISSAN 200 SX, 1991 r„ 138 tys. km. 1800 ccm, 16V, czar
ny, alum. felgi, sportowe zawieszenie i tłumik, szyberdach, 
skórzana tapicerka, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, ABS, 
atrakcyjny wygląd, • 16.0.00 zł. Lwówek śląski, tel. 
0607/50-84-96,0604/72-63-10 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 128 tys. km, 1800 ccm,'turbo, 
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaga
nie, alarm + centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, spoilery, 
obniżony, I właściciel w kraju, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-67-26 .
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 50 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, turbo intercooler, 180 KM, wspomaga
nie, centr. zamek, książka serwisowa, stan b. dobry, -18.000 
zł, Legnica, tel. 076/722-70-48,0601/72-33-19 
NISSAN 200 SX SKŁADAK, 1994 r., 1800 ccm, turbo pełne 
wyposażenie elektryczne, v 15.500 zł. Wołów, tel. 
071/389-06-35
NISSAN ALMERA, 1997 r.. 56 tys. km. 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, alarm, centralny 
zamek, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz 
Sony, pełna dokumentacja, • 24.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-03-31
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 
16V poduszka pow., wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapi
cerka, reg. kierownica i fotel, obrotomierz, 4 głośniki, przy
ciemniane szyby, I właściciel, serwisowany, kupiony w salo
nie, - 28.500 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r., 2000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, w ciągłej eksploatacji, do poprawek lakierniczych, 
oszczędny 51/100 km, - 5.300 zł. Różanki, tel. 095/731-16-47, 
0608/70-69-15
NISSAN BLUEBIRD. 1989 r.. 2000 ccm. siwy metalic, 
wszystkie el. dodatki, 4-drzwiowy, • 5.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1989 r., 2000 ccm. benzyna, 
beżowy metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, atrakc. wygląd, stan 
dobry, • 9.000 zł lub zamienię na busa, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0502/21-14-07
NISSAN CHERRY, 1983 r., 200 tys. km. 1261 ccm, benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, stan silnika b. dobry, -1.500 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-18-54 po godz. 15.30

NISSAN CHERRY. 1986 r,( 140.tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy; 5-biegowy, stan b- dobiy, w kraju 
od 3 lat. - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0603/64-34- 2̂ ’
NISSAN CHERRY, 1987,r.,1/;0 tysjlm, 1700 ccm. diesel, 
wiśniowy, stan techn., silnika i karoserii b. dobry, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, nowy rozrząd, wtryski, świece, tarcza i do
cisk sprzęgła, hak, RM, oszczędny, w ciągłej eksploatacji,' 
zadbany, garażowany, - 6.200 zł. Bobrowice 126, woj. lubu
skie, tel. 068/391-33-88,0606/43-51-68 
NISSAN LAUREL, 1984 r. J 7 0  tyś. km, 2800 ccm, diesel, 
beżowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaga
nie kier., stan b. dobry ♦ drugi na części (taki sam), • 5.000 
zł. Legnica, tel. 0608/87-97-43 
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 116 tys. km, 2960 ćcm'V6, 
bordowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, klima
tyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, alum. felgi, tempomat - 13.500 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0601/17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka i fotele, tempomat, aluminiowdelgi, serwiso
wany, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r„ 75 tys. km, 2000 ccm, QX, ciem
nozielony, stan b. dobry, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
ABS, centralny zamek + pilot, alarm, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, radioodtwarzacz Kenwood, aluminiowe fel
gi, - 35.000 zł. Legnica, tel. 0606/41-16-89 
NISSAN MICRA, 1986 r., 95 tys. km, .1000 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, lotnicze fotele podgrzewane, światła dziel
ne automat., alarm, garażowany, stan b. dobry, zużycię pa
liwa na trasie 4.9 1/100 km, - 5.500 zł. Bolesławiec, teł. 
075/732-43-91,075/732-81-61 
NISSAN MICRA K 10,1987 r., 1000 ćcm, benzyna 2-drzwio- 
wy, 5-biegowy, na białych tablicach - 500 DEM. Bogatynia, 
tel. 0602/81-23-32
NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm, bordowy metalic. - 7.700 
zł. Lubin, tel. 076/842-37-75,0504/79-54-82 
NISSAN MICRA, 1990 r., 110 tys. km, 1200 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, RO, stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.100 
zł. Zgorzelec, tel. 0606/70«-84-68 
NISSAN MICRA, 1902 r., 1200 ccm, czerwony, automatic, 
Mul-T-Lock, katalizator, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-41-70 po godz. 17
NISSAN MICRA, 1993 r., 90 tys. km, 1̂ 00 ccm, cjemnowi- 
śniowy, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, alarm, pilot, dodatkowo komplet opon, 
kierowca niepalący, serwisowany od nowości, ekonomiczny 
silnik, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-78-14 
NISSAN MICRA. 1993 r., 1Ó00 ccm, 16V, kolor grafitowy, 
alum. felgi, wspomaganie, - 14.000 zł. Żagań, tel. 
068/478-53-68
NISSAN MICRA, 1994 r., 90 tys. km, 998 ccm, 16V, turku
sowy metalic, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, 
centralny zamek, immobilizer, RO Sony - 13.500 zł lub za
mienię na kombi, z dopłatą. Krotoszyn, tel. 062/725-44-13, 
0608/76-87-06 <
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, 16V, czerwony, na gwa
rancji, serwisowany, poduszka poto, - 22.500 zl. Legnica, tel. 
0606/97-17-10
NISSAN PRAIRE, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, drzwi boczne rozsuwane, zużycie 
paliwa 7 1/100 km, stan b. dobry, - 7.000 zł. Leszno, tel. 
0606/48-25-32
NISSAN PRAIRE VAN, 1992 r., 183 tys. km, 1974 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, szyberdach, alum. felgi, drzwi bocz
ne rozsuwane, RO, kierownica skórzana, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. światła, el. reg. lusterka * opony zimo
we, stan b. dobry, zadbany, - 27.000 zł. Lubawka, tel. 
075/741-; 17-65
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, RO, halogeny,.- 10.500 zł. Góra, tel. 
0502/39-09-69 ;
NISSAN PRIMERA. 1991 r.. 140 tfs. khi/2000 ccm, SLX 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, ABS, welurowa tapicerka, wspomaganie kier, 
-13.400 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-42-22 6 
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, RO, alum. felgi, hak, el. otw. szyby, el. reg. lystecka, 
szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, - 15 000 zł. Wro
cław, tel. 071/787-37-90.0601/74-93-43 
NISSAN PRIMERA GT, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, alum. felgi, ABS, • 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-27-09
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm,
16V. czarny, alarm, centr. zamek, inst. gazowa, • 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-47-90,0603/85-13-81.
NISSAN PRIMERA, 1992 ;., i  54 tys. km. 2000 ccm, beńzy-, 
na, granatowy, Immobilizer, alarm, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
RM, serwisowany, stan b. dobry, - 15.000 zł. Legnica, tel. 
0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, •
15.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
NISSAN PRIMERA. 1993 r., 40 tys. km, 2000 ccm. wtrysk 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 15.800 zł. Sule
chów, tel. 0604/59-98-75
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, grafitowy metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, alarm, centralny zamek, welurowa tapicerka, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-46-08.0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, -16.500 zl. Wilków, tel. 076/878-13-84 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem -AG0229 
www.autogielda.com.pl)
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r., 66 tys. km, 2000 ccm, 
SLX, benzyna, niebieski, w kraju od 7 mies., klimatyzacja, 
pełne wyposażenie elektryczne, ęadio z RDS, automatic, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, stan idealny, pilne, - 18.300 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-79-64 po godz. 15 
NISSAN PRIMERA SEDAN LX, 1994 r., 133 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, czarny, reg. kierownica, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, RO Panasonic, nowe opony Continental, kpi. 
opon zimowych, kpi. dokumentacja, zdjęcia, części, stan b. 
dobry, -18.200 zł. Legnica, tel. 076/856-47-66,0603/78-79-36 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r„ 78 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, 16V, 100 KM, szary metalic, centr. zamek, wspoma
ganie, immobilizer, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwo
zia, welurowa tapicerka, w tyle lotka ze światłem .stop’, książ
ka serwisowa, sprowadzony w całości, stąn b. dobry, • 16.800 
zi. Legnica, tel. 076/722-85-18 
NISSAN PRIMERA, 1994 r„ 111 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, I właściciel, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, ABS, 
wszystkie el. dodatki, dzielona tylna kanapa, hak, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, -14.900 
zł. Legnica, tel. 076/887-86-15,0502/54-81-11 
NISSAN PRIMERA, 1994 r- 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka -
4.500 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1996 r., 87 tyś. km, 2000 ccm, 
diesel, czerwony metalic, ABS, poduszka pow., wszystkie 
el. dodatki, radio, halogeny, centr. zamek, immobilizer, 4 
zagłówki, relingi dachowe, garażowany, alum. felgi, przegląd

v do 06.2002 r., stan idealny, - 30.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-67-89 .
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, - 29.000 zł. Głoska, tel. 071/.396-30-31 
NISSAN PRIMERA. 1997 r., 62 tys-km, 1600 ccm, 16V Si, 
czarny, ABS, poduszka powietrzna, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, aluminiowe felgi, radio + CD, <* 30.000”żf. Ole
śnica, tel. 071/314-40t39, 0601/70-15-03 .
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 92 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 

. biały, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, RO, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, halogeny, lakierowane zderzaki i lusterka, 
- 31.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-81,0600/81-49-29 
NISSAN PRIMERA. 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyza
cja automatyczna, el. otw. szyby x4, el. reg..i podgrzewane 
lusterka, komputer pokładowy, podgrzewane fotele przed
nie, wspomaganie, radio + 6 głośników, welurowa tapicerka, 
alarm, centr. zamek, halogeny, - 48.500 zł, Legnica, tel. 
076/862-77-03
NISSAN PRIMERA. 1999 r.. 43.tys. km, 2000 ccm, TD, bia
ły, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. za
mek + pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chro
mowane klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
NISSAN SENTRA, 1991 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, bia
ły, klimatyzacja, reg.kierownica, wspomaganie, el.lusterka, 
bezobslugowe pasy, felgi aluminiowe, RM, - 9.000 zł. Kęp
no, tel. 062/781-21-76
NISSAN SERENA, 1995 r., 85 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 8-osobowy, zadbany, kpi. dokumentacja, 
faktura VAT, radio, ekonomiczny, - 27.000 zł. Roszków, woj. 
kaliskie, tel. 0602/46-29-21
NISSAN SERENA, 1995 r., 2300 ccm, diesel, bordowy me
talic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby,
7-osobowy, podwójne ogrzewanie, - 30.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-64-14
NISSAN SILVIA, 1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm. DOHC
2-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterkś, otwierane re
flektory z wycieraczkami, - 7.300 zł., tel. 0607/23-81 -57 
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, szary meta
lic, w kraju od 98 r., z urzędu celnego, I właściciel, 5-biego- 
wy, szyberdach, przegląd do 10.2001 r., stan dobry, - 3.400 
zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
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 SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, bia
ły, hak, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
NISSAN SUNNY, 1987 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, 110 KM, dzielona tylna kanapa, blokada 
zapłonu, sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, 
przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, - 7.800 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-33-75 po godz.16 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, na białych tablicach, stan b. dobry • 1.000 DEM. 
Jawor, tel. 076/870-35-21, {>604/45-26-23 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, dzielona tylna kanapa, zderzaki w kol. nadwozia, 
po wymianie oleju, ukł. wydechowego, klocków ham., atrakc. 
wygląd, tydzień w kraju, stan b. dobry • 7.200 zł. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1988 r'., 1600 ccm. benzyna, brą
zowy metalic, dokumentacja, regulowana kierownica, prze
gląd do 06.2002 r.„ stan b. dobry, - 7.600 zł. Strzelin, tel. 
071/392-06-87.0608/63-57^20 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1988 r., 75 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, szary metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, oszczędny, 
zadbany, hak. - 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
NISSAN SUNNY. 1989 r., 143 tys. km, 1400 ćcm, 12V, nie
bieski metalic, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne 
szyby uchylane, - 9.900 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-27-58.0604/29-43-83 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 1800 ccm, szary metalic, 3-drzwio
wy, wspomaganie, el. reg. lusterka, RM, nowy akumulator i 
opony, stan dobry, • 5.000 zł (możliwe raty). Bukowice, tel. 
0606/68-66-56
NISSAN SUNNY SEDAN, 1989 r.. 1700 ccm, diesel, biały 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, -
7.900 zl. Oborniki śląskie, tel. 071/310-75-07 po godz. 20:, 
0608/67-29-31.
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 2-drzwio
wy, na białych tablicach - 800 DEM. Jawor, tel. 
076/870-35-21,0604/45-26-23 
NISSAN SUNNY SEDAN. 1990/91 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, za
dbany, - 10.900 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-24-76,0601/75-14-17 
NISSAN SUNNY GTI, 1990/95 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
czerwony, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, kubełkowe fotele, - 7.800 zl. Wrocław, tel. 
071/354-31-56
NISSAN SUNNY, 1991 r.,455 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, centralny zamek, alarm + 2 piloty, dodat
kowe światło .stop*, hak, akumulator i 2 opony na gwarancji, 
ocynkowany, nowe paski rozrządu, stan b. dobry, -14.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 07-1 /318-10-96 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, oryg] lakier, zadbany, stan idealny, -12.990 
zł lub zamienię, możliwe raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1991 r„ 190 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, srebrny metalic, wspomaganie, nowy model, relingi 
dachowe, roleta, - 11.200 zł. Śmigiel, tel. 065/518-80-58 w 
godz. 10-18
NISSAN SUNNY N14,1991/92 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RM, 
el. reg. świateł, kpi. dokumentacja - 13.500 zl. Lubin, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, RO, Mul-T-Lock, -12.500 
zł. Krotoszyn, teł. 062/722-68-16 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, diesel, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. regulo
wane światła, relingi dachowe, nowe klocki, regulowana kie
rownica, regulowany fotel kierowcy, -16.500 zł. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
NISSAN SUNNY N-14,1992 r.. 1600 ccm, 16V klimatyza
cja, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, RO, reg. 
przednie fotele, -13.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Lesz
no, tel. 065/520-18-32
NISSAN SUNNY N-14, SEDAN. 1992 r., 150 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, radio, alarm, 
aktualny przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 9.200 zł. Wro
cław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
NISSAN SUNNY. 1993 r., 115 tys. km, 1400 ccm, 16V, zie
lony, 5-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, nowe opony, stan 
b. dobry, • 14.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-96 
NISSAN SUNNY. 1993 r.. 119 tys. km, szary metalic, hetch- 
back, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46 
NISSAN SUNNY N-14,1994 r., 57 tys. km, 2000 ccm, die
sel, morski metalic, stan dobry, pełne wyposażenie elektrycz

ne, radio z RDS + 4 głośniki, hak, ekonomiczny, wspomaga
nie, alarm, -. 19.500.̂ 1. Ostrów Wlkp., tel, 062/738-01*76 
NISSAN SUNNY. 1995 r.. eą^s^kro.-MOO ccm, benzyna, 
morski metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, szyberdach, cen- 
tralny zamek, immobilizer, poduszka pow. i el. reg. reflekto
ry. wspomaganie kier., zadbany, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-15-48
•NISSAN SUNNY, 1996 r., 88 tys. km. 1400 ccm. 16V. nie
bieski metalłc, stan idealny, immobilizer, centralny zamek, 
el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., spoiler + do
datkowe-światło stopu, książka serwisowa, -19.000 zł. Gło
gów, tel. 0503/39-03-44
NISSAN SUNNY KOMBI, 19971! 2000 ccm, diesel, niebie
ski metalic, bez wypadku, - 24.100 zl. Lwówek Śląski, tel. 
0607/61-21-41

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE CUTLASS, 1997 r„ 38 tys. km pełne wypfr 
sażenie, stan idealny, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-44-90

OLTCIT
OLTCIT CLUB 11 RL, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, przegląd do 11.01.2002 r., el. otw. szyby, 
centr. zamek, - 1.650 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0604/56-12-05,077/461-44-30,077/461-22-17 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r„ 60 tys. km, 1100 ccm, srebr
ny metalic, zegarek, obrotomierz, przegląd do 10.2001 r., ’
konserwacja, stan dobry, - 1.100 zł. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-15-10
OLTCIT CLUB, 1992 r., 1130 ccm, boxer, srebrny, zareje
strowany, ważny przegląd, .na chodzie’ , do małych popra
wek, - 850 zł. Wrocław, tel. 0503/79-17-96 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 1100 ccm, złoty metalic, stan 
silnika b. dobry, nowe sprzęgło i docisk, -1.950 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-47-39
OLTCIT CLUB. 1992 r. stan b. dobry. - 2.500 zł. Wrocław. #K- 
tel. 071/357-89-67
OLTCIT CLUB. 1993 r., 1100 ccm, srebrny metalic, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 2.700 zł lub zamienię na 
Fiata ,126p. Zielona Wieś, gm. Rawicz,,tel. 0607/54-5943

O PEL
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty* 
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033221

OPEL AGILA, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, elektryka, radio, 
bez wypadku, kupiony w salonie, opony zimowe, podłokiet
nik przedni,- 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-13-64 po 
godz. 18
OPEL ASCONA, 1978 r., 200 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
po wymianie silnika na nowy; • 1.800 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Grażyna Banaś, 57-432 Dzikowiec Kłodzki 77, gm.
Nowa Ruda
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, - 4,000 zł. Bole
sławiec, teł. 075/734-77-93
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r„ 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA, 1982 r., 180 tys. km, 1600 ccm, metalic, 
szyberdach, hak, spoiler tylny, inst. gazowa, - 3.500 zł. Czar
ny Las, woj. kaliskie, tel. 0608/60-54-39
OPEL ASCONA. 1982 r„ 1600 cćm. benzyna, bordowy.^1.
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan dobry, - 2.200 zł. Stary ' 
Jaworów, tel. 074/858-85t72 ^
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r„ 1300 ccm^enzyna
4-drzwiowy, - 2.700 zl. Wrocław t̂eJ. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA C, 1982 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wiśnio
wy, stan dobry, bez wypadku, bez cła, techn. sprawny, na 
białych tablicach - 1.000 DEM. Wrocław, tel. 071/354-14-78 
OPEL ASCONA, 1982/83 r.. 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, alum. felgi, RO, halogeny, hak, stan b. dobry, •
4.200 zł lub zamienię na droższy albo uszkodzony. Gromad
ka, tel. 076/817-24-56,0608/23-26-89
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, diesel po remoncie ka
pitalnym nadwozia, - 3.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-27-35, 
071/392:39-08
OPEL ASCONA S, 1983 r., 124 tys. km, 1280 ccm, benzy
na, błękitny metalic, po remoncie blacharki i lakierowaniu w 
99 r., techn. sprawny, stan dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-37-74 po godz. 19
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r„ 1300 ccm, OHC. srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, -
2.100 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78. 
0601/77-61-54
OPEL ASCONA SEDAN. 1984 r.. 1800 ccm. benzyna, czer
wony, hak, 2 nowe opony i akumulator, 5-biegowy. - 4.100 
zł. Bolków, tel. 0604/17-95-67 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
stan dobry, - 3.600 zł. Lisowice, tel. 076/858-56-56 
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna automatic, 
zadbany, stan b. dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-21-30 jj
OPEL ASCONA SEDAN. 1985 r„ 112 tys. km, 11300 ccm, g j. 
zielony, I Właściciel w Polsce, RO i głośniki, techn. sprawny,
- 5.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-57
OPEL ASCONA SEDAN, 1985/86 r„ 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 071/346-22-00
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, nowe amortyzatory, nowy akumulator (gwarancja),
RO, hak. - 3.300 zł. Głogów, tel. 076/834-91-28 
OPEL ASCONA. 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, hak, RO, tylna szyba ogrzewana, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/749-46-98 
OPEL ASCONA SEDAN, 1986 r., 1800 ccm, E, czerwony, 
obniżony, sportowe zawieszenie, kubełkowe fotele, - 5.300 
zł. Pieńsk, tel. 0609/44-48-69 
OPEL ASCONA, 1986/., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sedan, na białych tablicach - 750 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0604/89-53-53
OPEL ASCONA. 1987 r., 240 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
bordowy, wspomaganie, centr. zamek, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, stan dobry, - 5.100 zł. Legnica, tel. 0607/05-05-66 
OPEL ASCONA C, 1987 r„ 1800 ccm, srebrny metalic, stan 
b. dobry, po wymianie zawieszenia, oryg. lakier, bez rdzy, 
zadbana tapicerka, ekonomiczny, zarejestrowany w Polsce.
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 0501/43-03-23 ^
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OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, 
alarm, stan dobry, - 5.700 żl. Wrocław, (el. 0605/05-33-05
O  OPEL ASTRA SEDAN LUB CORSA kupiony w 

Polsce, od I właściciela KUPIĘ. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84018621

OPEL ASTRA, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, RO, el. wysuwana antena, obrotomierz, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, zderzaki,w kolorze nadwozia, I wła
ściciel, garażowany, - 13.000 zł. Płóczki Dolne, tel. 
075/784-60-87
OPELASTRA GT, 1991/92 r., 121 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, zielone szyby, RO, reg. fotel kierowcy, 
szyberdach, el. reg. reflektory, składana kanapa, czerwone 
wykończenia, zadbany, • 12.800 zł. Gostyń, tel. 
065/572-24-26,0608/45-26-09
O  OPELASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, nie

bieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspoma
ganie, centr. zamek, radio, welurowa tapicerka, 
obrotomierz, el. wysuwana antena, el. reg. luster
ka, bez wypadku, w kraju od tygodnia, • 13.300 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 
84019081

O  OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 
kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaga
nie, kubełkowe fotele, radio, obrotomierz, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, •
11.900 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
84019091

0  OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, szyberdach, -11.800 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026811

OPELASTRA GLS, 1992 r„ 122 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokiet- 
nik, inne dodatki, i właściciel, kpi. dokumentacja, -12.000 
zł. Bolesławiec, tei. 0601/97-64-77 
OPELASTRA CD, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
popielaty metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cena - 2.700 DEM + 
cło i transport lub 11.500 zł (po sprowadzeniu). Góra, tei. 
065/543-33-02 l
OPELASTRA, 1992 r„ 119 tys. km, 1400 ccm, szary meta
lic, szyberdach, centralny zamek, dzielone siedzenia, oryg. 
RO z RDS, 4 mies. w kraju, książka serwisowa, aluminiowe 
felgi 14’ -'13.600 zł, zamienię na inny, może być droższy. 
Jelenia Góra, tel. 0600/23-75-01- 
OPEL ASTRA, 1992 r_ 5-drzwiowy, szyberdach, el. wysu
wana antena, - 11.200 żł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL ASTRA, 1992 r, 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, centr. zamek, wspomaganie, zielo
ne szyby, RO ♦ głośniki, relingi dachowe, felgi alum. + kom
plet oporr zimowych. - 12.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/30-23-20,
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1700 ccm, granatowy meta
lik, relingi, radio, c. zamek, wspomaganie, sprowadzony z 
Niemiec, 3 dni w Polsce, - 14.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0609/26-51-96,068/459-92-74 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, stan bardzo dobry, nowe amortyzatory, układ wydechowy
1 bębny hamulcowe, po całkowitym lakierowaniu w 2000 r., 
nowe felgi alum. 15 cali, nowe opony letnie 195 Continental 
+ zimowe Michelin, centralny zamek, wspomaganie kierow
nicy, -15.000 zł. Opole, tel. 0605/09-60-43.
OPELASTRA GSi,i992 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, RM, immobilizer, szyberdach, alum. felgi, 
wspomaganie, sportowe zawiesz., kierów., el. lampy, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry -15.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-54, 
0601/93-24-39
OPELASTRA GT, 1992 r., 190 tys. km, 1598 ccm, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspom. kier., centr. zamek, alarm,
- 14.000 zl. Środa Śląska, tel. 0603/92-52-50 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, 
Sprowadzony, centr. zariiek, - 12.600 żł. Wrocław, tel. 
071/344-35-95
OPELASTRA KOMBI'. 1 9 9 2 1 4 0  tys. km,. 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM, 
szyberdach, relingi, bez wypadku, atrakc. wygląd, zadbany, 
techn. sprawny - 14.900 zł. Wrocław, tel. 0601/57-38-52 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ko
lor wiśniowy, szyberdach, roleta, relingi,. RM, alum. felgi, 
wspomaganie/alarm + pilot, centr. zamek- 10.700 zł. Wro
cław, tel. 071/351-88-28.0600/16-74-14
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 120tys. km, 1800 

ccm, kolor grafitowy metalic, wspomaganie kier., 
centr. zamek, radio, relingi, szyberdach, w kraju 
od tygodnia, - 12.700 zł. 68-100 Żagań, ul. Ko
szarowa 2, tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 
84019131

OPELASTRA, 1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, sprowa
dzony w całości, I właściciel, alarm, centr. zamek, szyber
dach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RM, • 13.500 
zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-67-19,0602/80-64-94 
OPELASTRA GL, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, • 14.600 
zł lub zamienię. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
OPELASTRA, 1992 r., 1700 ccm, diesel centr. zamek, el. 
otw. szyby, wspomaganie, napinaczę pasów, RM Philips, 
welurowa tapicerka, • 13.300 zł. Gromadka, tel. 
076/817-24-42 v
OPELASTRA, 1992 r., 1600 ccm, bordowy metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, radio, centr. zamek, zadbany, do sprowa
dzenia z Niemiec, • 10.500 zł. Legnica, tel. 076/862-93-02, 
0608/14-95-45
OPEL ASTRA GT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, centr. zamek, szyberdach, RM, bez wypadku, ABS,
- 11.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie kier., szyberdach, zadbany, stan dobry, -
13.600 zł ,, możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.( 120 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, niebieski, relingi, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, ABS, -13.600 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 136 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, relingi, szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, hak - 2.800 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, radio, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, el. 
reg. reflektory, zadbany, stan techn. b. dobry, - 13.600 zł. 
Lwówek śląski, tel. 0606/25-43-28 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 106 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, wersja Club bez wypadku, relingi 
dachowe, roleta, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, komputer, aluminiowe felgi, hak wypinany, fotele 
Recaro welurowe, cło opłacone, • 14.900 zł. Polanica Zdrój, 
tei. 074/868-18-42,0601/71-11-06 
OPEL ASTRA, 1992 r., 95 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach. centr. zamek, wspomaganie, po przeglądzie, w

Polsce od bm., udokum. pochodzenie, 5-drzwiowy, zwolnie
nie z opłaty, - 10.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-50-57, 
0603/94-43-36
OPELASTRA, 1992 r., 123 tys. km, 1400 cćm, benzyna, 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, spor
towe zawieszenie, atrakc. wygląd, • 13.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-39-55
OPELASTRA, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, biały, ABS. 
siedzenia kubełkowe, wspomaganie, RM stereo, stan techn. 
b. dobry, - 11.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 
0603/63-13-56
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, szy
berdach, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, •
14.500 zł. Rawicz, tel. 0604/58-61-65 
OPELASTRA, 1992 r., 1400 ccm, niebieski, wspomaganie, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, zadbany, -13.200 zł. Słu
bice, tel. 0604/77-66-92
OPEL ASTRA, 1992 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów,

. - 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-11-18 
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, I właściciel, bez wypadku, 3-drzwiowy, RM, alarm, 
stan b< dobry, zadbany, garażowany, • 13.700 zł. Strzelin, 
tel. 0606/81-07-20
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, perłowoniebieski, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, RO, bez wypadku, roleta, relingi dachowe, stan 
b. dobry, w kraju od 3 dni, - 13.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Śmigiel, tel. 0600/37-50-44 
OPELASTRA, 1992 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
RO, I właściciel, stan b. dobry, - 11.900 zł. Wołów, tel. 
071/389-48-06
OPEL ASTRA KOMBI CLUB, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, centralny zamek, radioodtwarzacz, weluro
wa tapicerka, relingi dachowe, - 12.600 zł. Wrocław, tel. 
071/344-35-95
OPELASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1600ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie 
kier., immobilizer, bez wypadku, stan idealny, - 14.700 zł. 
Wrocław, tef. 071/373-77-14,0601/76-35-52
OPELASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
w kraju od roku, I właściciel, sprowadzęny ńa mienie prze
siedleńcze, szyberdach, alarm, centralny zamek, aluminio
we felgi, radio + 6 głośników, pełna dokumentacja, • 12.000 
zł. Żary, tel. 068/363-72-69, 0608/48-31-84 
OPEL ASTRA GSI, 1992/00 r., 16V, czarny metalic, kpi. 
dokumentacja, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 16.400 
zł. Wrocław, tel. 0601/91-88-77 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., szyberdach, aluminio
we felgi, RO, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
sprowadzony w całości, garażowany, • 15.000 zł (możliwe 
raty) lub zamienię na nowszy samochód, diesel. Kłodzko, 
tel. 074/647-09-65,0604/87-53-33 
OPELASTRA 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- 
zu, obrotomierz, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hak, 
roleta, relingi dach., sprow. na nowych warunkach, po prze
glądzie techn. - 16.500 zł. Leszno, tel. 065/537-03-52 
OPELASTRA, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, HO, dzielone tylne siedzenia, I właściciel w 
kraju, - 10.900 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r., 112 tys. kin, 1400 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy metalic, 5-biegowy, bez wypadku, 
centr. zamek, wspomaganie, welur. RM, el. regulowane re
flektory, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 3 dni w kra
ju, po przeglądzie, tłumaczenie; sprowadzony w całości na 
kołach, • 14.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 
obrotomierz, welurowa tapicerka, RO, nowe opony, stan b. 
dobry, • 11.800 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28 
OPELASTRA KOMBI GL, 1992/93 r., 92 tys km, 1400 ccm. 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO Ken- 
wood + 6 głośników, zadbany, możliwe raty, -14.100 zł lub 
zamienię na Opla Corsę, Seata Ibizę, z dopłatą/Wrocław, 
tel, 071/367-06-39,0501/29-92-63 
OPELASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
bordowy metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, sprowa
dzony w 2000 r., el. otwierany szyberdach, radioodtwarzacz, 
r 13.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, Cinquecento. Ziębi
ce. tel. 074/819-90-62,0600/81-45-48 
OPELASTRA GLS. 1993 r., 92 tys. km, 1389 ccm, benzy
na, grafitowy metalik, katalizator, - 15.500 zł. Iłowa Żagań
ska, tel. 0606/92-62-55
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, sprow. w całości, bez wypadku, nie eksplo
atowany w kraju, stan b. dobry, I rej. w 1994 r.. dodatki -
15.300 zł. Legnica, tel. 076/858-46-00 po godz.16. 
0602/78-96-61
OPELASTRA CABRIO, 1993 r., 2000 ccm, zielony metalic, 
RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 21.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-58-53,075/782-29-99 (zdjęcia do tej ofer- 
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0230 
www.autogielda.com.pl)
OPELASTRA, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perło
woniebieski metalic, centr. zamek, RM, roleta, relingi dacho
we, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, przegląd techniczny, 
tłumaczenia, faktura VAT, bez wypadku, - 15.200 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81,546-20-56 
po godz. 20,0606/71-03-52
OPELASTRA, 1993 r., 118‘tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, bogate wyposażenie, ABS, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, RO oryginalny, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, instalacja gazowa, 100 KM, el. otw. szyby i reg. 
lusterka (podgrzewane), - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/30-12-18,074/841-52-04 
OPELASTRA, 1993 r., 93 tys. km, 1598 ccm, bordowy me
talic, sprowadzony, oclony, bez uszkodzeń, centr. zamek, 
wsp. kierownicy, radio, 5-drzwiowy, szyberdach,, możliwość 
rat, - 14.700 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
OPEL ASTRA GL, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, centr. zamek, RM Blaupunkt, napinaczę 
pasów, zadbany, stan techn. idealny, serwisowany, w kraju 
od miesiąca, - 13.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Żary, 
tel. 068/470-18-12,0605/83-18-33
O  OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, bordo

wy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wy
padku, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, -13.200 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09 01034121

O  OPEL ASTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 
kolor grafitowy, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. 
zamek, radio, obrotomierz, bez wypadku, w kra
ju od tygodnia, - 13.600 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019011

OPEL ASTRA, 1993 r., 123 tys. km, 1600 ćom, benzyna, 
biały. 5-drzwiowy, stan idealny, czarny welur, centr. zamek,

alarm z pilotem, radio, - 13.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-40-37
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 114 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe i inne,
I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, -16.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/97-64-77
OPEL ASTRA, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwień 
meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reguł, reflektory, 
szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, bez wy
padku, stan b. dobry, sprowadzony na kołach, oclony, po 
przeglądzie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -13.200 
zl. Brzeg, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 141 tys. km, 1700 ccm, die
sel, zielony metalic, stan dobry, wspomaganie, el. reg. re
flektory, w kraju od 2 lat, I Właściciel, sprowadzony w cało
ści, - 14.000 zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-97-56 ' 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 13 tys. km. 1700 ccm, die
sel, bordowy metalic, bez wypadku, hak, stan b. dobry, -
16.200 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-93-19 po godz. 20 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r.. 110 tys. km. 2000 ccm, 16V. 
czerwony, komputer, ABS, szyberdach, kontrola trakcji an- 
typoślizg., ospoilerowany fabrycznie, ukł. wydechowy Remus, 
alum. felgi, 180 KM, wzmocnione zawieszenie, fotele kubeł
kowe, wersja limitowana, • 24.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-77-58,0609/58-56-67 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 149 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, ABS, centr. zamek, radio, szyberdach, welur, 
wspomaganie, roleta, relingi, tydzień w kraju, - 13.600 zł. 
Jasień, tel. 068/371-07-30
OPELASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, stan idealny, -'
11.700 zł. Kamiennik, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 • 
OPELASTRA, 1993 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
kombi, z salonu, bez wypadku, Mul-T-Lock, I właściciel, -
14.000 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPELASTRA, 1993 r., turkusowy metalic, sprowadzony z 
Niemiec w 1996 r., pełna dokumentacja, centralny zamek, 
stan b. dobry, - 14.200 zł. Legnica, tel. 076/722-17-74 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, biały, relingi, centr. zamek, wspomaganie, ABS, wy
posażenie elektryczne, komputer, welurowa tapicerka, -
14.800 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPELASTRA, 1993 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wyposażenie elek
tryczne, centr. zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, • 16.800 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPELASTRA GSI, 1993 r.. 140 tys. km, 2000 ccm. ciemno
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, komputer, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, obniżo
ny, ospoilerowany, kubełkowe fotele, przyciemniane tylne 
szyby, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 15.000 zi. Lubań, tel. 
075/721-35-26
OPELASTRA KOMBI, 1993 r„ 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
katalizator, sprowadzony w całości, bez wypadku, zadbany,
- 13.600 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 112 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. Teflektory, el. reg. lusterka, alarm + pilot, immobili
zer, - 16.000 zł. Lubin, ter.'076/749-76-97 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 148 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, -13.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-32-66 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, kupiony w salonie, oznakowany, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, • 15.700 zł. Nysa, tel. 
0604/85-84-37
OPELASTRA KOMBI, 1993 r„ 116tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi, radioodtwarzacz, sprowadzony na nowych 
warunkach, zarejestrowany, bez wypadku, stan idealny, -
15.300 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0501/22-10-43
OPELASTRA KOMBI. 1993 r.. 160 tys..km, 1700 ccm,TDi 
Iśuzu, niebieski, roleta, szyberdach, wspómaganie kier., cen
tralny zamek, el. reg. reflektory, tylna kanapa składana i dzie
lona, -*15.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0602/33-69-85, 
0604/63-73-60

E L E K T R Y K A  i M EC H A N IK A
specjalizacja o

k o m p u te ro w a  d ia g n o s ty k a  s iln ik ó w  
n a p raw y  g łó w n e  i b ie żą ce  

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

OPEL ASTRA, 1993 r.. 119 tys. km, TDi, kolor grafitowy 
metalic, w kraju od 06.2001 r., oclony, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, stan idealny, - 17.500 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Rawicz, tel. 0609/37-02-84 
OPELASTRA, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, nowe opony i amortyzatory, aluminiowe fel
gi, kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflekto
ry, spoiłery progowe, 2 lotki na tylnej klapie, atermiczne szy
by, stan b. dobry, • 12.000 zł lub zamienię na inny samo
chód. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
OPELASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, biały. el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka; ABS, szyberdach, 
wspomaganie, RM, - 14.300 zł. Twardogóra, tel. 
0601/76-12-77 Ę
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 93 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, RM, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 0503/78-82-02 
OPEL ASTRA GLX, 1993 r„ 123 tys. km, 1700 ccm, TDi 
szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, central
ny zamek, serwo, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, hak, - 16.800 zl. Wrocław, tel. 0607/24-38-08 .
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 144 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, I rejestracja w 94 r., I właściciel, kupiony w 
kraju, serwisowany, alarm, RO, hak, miernik temp. zewn., i 
wewn., dodatkowo bagażnik, nowy, kompl. rozrząd, ukł. wy
dech., zawieszenie i 4 kompl. koła zimowe (w dobrym sta
nie), -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/367-74-48,0607/20-68-29 
OPELASTRA, 1993 r., 120tys* km, 1400 ccm, wtrysk, per- 
łowoczarny, 5-drzwiowy, RO, centr. zamek, szyberdach, stan 
idealny, na zachodnich tablicach - 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
OPELASTRA, 1993/94 r., 143 tys. km, 1700 ccm, TDi, ja- 
snografitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, nowe 
opony, do sprowadzenia z Niemiec, -17.100 zł. Sobótka, 
tel. 0601/78-23-69
OPELASTRA, 1993/94r., 120tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, kupiony w Polsce w salonie, serwisowany, 
5-biegowy, Mul-T-Lock, RM, dzielona kanapa, garażowany, 
kpi. dokumentacja, stan idealny • 14.900 zl. Wschowa, tel. 
0603/79-30-19
OPELASTRA KOMBI. 1994 r.. 170 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
perłowoniebieski metalic, relingi dachowe, centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, obrotomierz. I właściciel, kolorowa

tapicerka, reguł, fotel kierowcy, książka serwisowa, w kraju 
od 2 dni, oclony, stan idealny, • 17.500 żł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ęcm, zielony meta
lic, oclona w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, RM, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, poduszka pow., książka serwisowa, stan 
idealny -15.800 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
OPELASTRA, 1994 r., 1700 ccm, TDI, - 18.700 zł. Słupia k. 
Kępna, tel. 062/781-81-78
OPEL ASTRA, 1994 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach, oclony, w kraju od 3 dni, 
stan idealny, • 15.500 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 157 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, stalowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, roleta, RM, welurowa tapicerka, stan idealny, tydzień 
w kraju, 5,5 1/100 km, książka serwisowa - 18.700żł. Żary, 
tel. 068/370-13-62,. 0604/25-68-10
O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, 
• 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87926951

OPEL ASTRA KOMSf, 1994 r., 170 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
niebieski metalie, RM, serwo, silnik Isuzu 82 KM, relingi, 
obrotomierz, kolorowa tapicerka, reguł, fotel kierowcy, dzie
lona kanapa, szyberdach, w kraju od 2 dni, sprowadzony 
bez wypadku, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -17.600 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 cęm, benzyna, grana
towy, wspomaganie, ABS, szyberdach, relingi dachowe, 
centr. zamek, alum. felgi, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, el. reg. lusterka, - 12-200 zł. Brzeg, tel., 
0504/92-00-56
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 230 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
fioletowy metalic, wspomaganie kierownicy, szyberdach, -
15.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 0603/6645-69 
OPEL ASTRA, 1994 r., 100.tys. km, 1700 ccm, turbo D 
3-drzwiowy, silnik Isuzu, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 20.000 zł. Częstochowa, tel. 034/323-27-77 
OPEL ASTRA, 1994 r~ 1400 ccm, wtrysk, biały, centralny 
zamek, alarm, szyberdach, bez wypadku, RM * 6 głośni
ków, komplet opon zimowych, 5-drzwiowy, • 15.499 zł. Gło
gów, tel. 076/833-14-89,0601/95-74-59 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, Si, 
zielony metalic, 100 KM, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie, radio, welur, alum. felgi, szyberdach, roleta, relin
gi,- 17.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
OPELASTRA CABRIO, 1994 r., 40 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, el. otw. dach, el. otw. szyby (4). wspomaganie, RM, nie 
eksploatowany w kraju, - 21.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.)..Jelenia Góra, tel. 0604/32-72-51 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r.. 78 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, perłowozielony, wspomaganie, centr. zamek, oryginalny 
RM, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku. - 17.800 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 075/764-79-50, 
0607/15-30-04
OPEL ASTRA, 1994 r., 140 tys. km. 1700 ccm, turbo D. 
niebieski metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, el. sterowana antena, RO Philips, -
16.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641 -9&-63,0600/56-91-82 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r.. 115 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie kier., szyberdach, kubełkowe fo
tele, relingi dachowe, roleta, - 15.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-19
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, relingi dachowe, roleta, centralny zamek, szy
berdach, wspomaganie kier., radioodtwarzacz Grundig, nie 
eksploatowany w kraju, - 15.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-7642
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwćmy, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. do
bry, - 13.900 z ł , możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel 
5-drzwiowy, el. otw. szyby,'wspomaganie, - 20.000 zł, Lesz
no. tel. 0601/91-65-62
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., szyberdach, RO, centr. 
zamek z pilotem, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 
książka serwisowa, garażowany, zadbany, -17.400 zł. Lesz
no, tel. 0603/67-31-22
OPELASTRA, 1994 r., 60 tys. km, 1400 ęcm, zielóno-gra- 
natowy, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, centr. 
zamek, białe kierunkowskazy, stan b. dobry, - 16.200 zł. 
Lwówek Śląski; tel. 0605/15-35-06 
OPELASTRA SEDAN, 1994 r., 83 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, stan 
techn. b. dobry, pełna dokumentacja, - 16.500 żł. Oleśnica, 
tel. 071/314-78-76,10601/74-10-55 
OPELASTRA, 1994 r„ 97 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, podusz
ka pow., alum. felgi, welurowa tapicerka, szyberdach, RO, 
el. reg. reflektory, lakierowane lusterka i zderzaki, skórzana 
kierownica, bez wypadku, garażowany, zadbany, - 17.000 
zl. Ostrzeszów, tel. 0600/57-2640 
OPELASTRA SEDAN, 1994 r., 120 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, szary metalic, stan b. dobry, kupiony w kraju, możliwe 
raty, - 15.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08 i
OPELASTRA, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, TDI bez wy
padku, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, 5-drzwiowy, radio, podgrzewane fotele, książka prze
biegu, 3 dni w kraju, -19.900 zł (zwolnienie Z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77^37-17 
OPELASTRA CABRIO, 1994 r.. 1600 ccm, benzyna, czar
ny, I właściciel, oclony 02.2001 r., ABS, wspomaganie, po
duszka pow., kubełkowe fotele, - 24.000 zł. Rzepin, woj. 
gorzowskie, tel. 0607/15-47-19 
OPELASTRA, 1994 r.. 146 tys. km, 1700 ccm, diesel, ciemny 
metalic, wersja California, poduszka powietrzna,.szyberdach, 
wspomaganie kier., 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, 
pełna dokumentacja, -18.900 zł. Sobótka,'tel. 0602/5543-77 
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 170 tys. km. 1700 ccm, tur
bo D, czerwony, wspomaganie kier., szyberdach, centr. za
mek, roleta bagażnika, 2 pod. powietrzne, w kraju od 2 tygo
dni, -19.000 zł. Sośnica, tel. 071/390-56-88 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, pod. powietrzna, centr. zamek, wspomaga
nie kier., RO, hak, kubełkowe fotele (reg. wys.), dzielona 
tylna kanapa, relingi dachowe, bezwypadkowy, w kraju od 
06.2002r., stan b. dobry, - 15.500 zł. -Wrocław, tel. 
071/350-76-27
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 90 tys. km. 1700'ccm, TDi. 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
poduszka pow;, radio, książka serwisowa, zderzaki i luster
ka w kol. nadwozia, siedzenia profilowane, silnik Isuzu, -
22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
OPELASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, Si, fioletowy 
metalic, 101 KM, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek + pilot, kubełkowe fotele, wspo
maganie kier., stan b. dobry, • 16.900 zl. Żary, tei. 
068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPELASTRA KOMBI, 1994/95 r., 124 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D. czerwony, RM Sony, relingi dachowe, wspómaga; 
nie, 2 pod. powietrzne, reg. reflektory, reguł. wys. mocować

nia pasów, dzielona tylna kanapa, hak, stan b. dobry, gara
żowany, v 19.500 żł. Jelenia G$r&r tel. 075/767-84-66 po 
godż.16 -
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, 
TDI, biały, silnik Isuzu, I właściciel w kraju, ABS, poduszka 
pow., roleta bagażnika, relingi dachowe, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, hak, RO, -18.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-27-06
OPEL ASTRA KOMBI. 1994/95 r., 1700 ccm, diesel wspo
maganie kier., w kraju od 2 tygodni, sprowadzony na kołach, 
pełna dokumentacja, do poprawek blacharsko-lakierniczych, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 14.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/546-10-46,0603/85-2646 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
czarny metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, halogeny, welurowa tapicerka, RM Blau
punkt, roleta bagażnika, dzielona kanapa, relingi dachowe, 
napinaczę pasów, II właściciel, stan idealny, - 19.300 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-95-72,0603/33-56-83 
OPELASTRA KOMBI. 1994/96 r.. 133 tys..km. 1700 ccm. 
turbo D, biały, immobilizer, alarm, RM, 2 pod. powietrzne, 
relingi dachowe, el. reg. reflektory, * 18.900 zł. Wrocław, tel. 
071/347-86-77
OPELASTRA, 1995 r., 1400 ccm, biały, centralny zamek z 
pilotem, alarm, el. reg. światła, - 18.000 zf. Babimost, tel. 
0600/46-27-81
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1400ccm, ben
zyna, biały, stan b. dobry, wspomaganie, relingi dach., szy
berdach, do sprow. z Niemiec - 5.200 DEM + cło -13.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-27-90
OPELASTRA, 1995 r., 64 tys. km, 1400 ccm.ł>enzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, poduszka pow., RO. -
15.400 zł. Grodków, tel. 077/415-90-17 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r„ 68 tys. km. 1600 ccm, ECO- 
TEC, niebieski metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
centr. zamek, relingi, roleta, ABS, - 17.600 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPELASTRA SEDAN, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
bordowy, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
poduszka pow., centr. zamek, alarm * pilot, Mul-t-Lock, dzie
lona tylna kanapa, welurowa tapicerka, obrotomierz, halo
geny, zderzaki w kol. nadwozia, garażowany, stan b. dobry -
21.500 zł. Legnica, teł. 076/850-62-64, 0606/13-9348 
OPELASTRA, 1995 r., 102 tys. km, 1700 ćcm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, I 
właściciel, stan idealny, 5-drzwiowy, - 21.500 zł. Leszno, tel. 
0604/72-45-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, butelkowy 
metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, szyberdach, RM oryg., centr. 
zamek, poduszka pow., welurowa tapicerka. wspomaganie, 
immobilizer, stan b. dobry - 16.800 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPELASTRA, 1995 r., biały, 5-drzwiowy, pełne wyposaże
nie oprócz klimatyzacji i ABS-u, - 16.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-29-20,0603/54-08-26 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel w kraju, sprow. w całości, ABS, centr. 
zamek, immobilizer, szyberdach, relingi, lusterka, zderzaki 
w kol. nadwozia, roleta, silnik wzmocniony - 20.500 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/665-23-36,0608/57-73-74 
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, podło- 
kietnik, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, radioodtwa
rzacz CD + 6 głośników, aluminiowe felgi 15*. garażowany, I 
właściciel w kraju, - 22.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-62-15,0602/60-9648 
OPELASTRA, 1995 r., 2000 ccm^enzyna insL gazowa, 
klimatyzacja, ej. otwierane szyby, - 24.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-34-80 .
OPELASTRA, 1995 r., 91 tys. km, 1700 ccm, turbo D,nie
bieski, centr. zamek, pod. powietrzna, szyberdach, wspo
maganie kier., RO, el. otw. szyby, - 20.500 zł. Krobia, tel. 
065/571-22-97
OPELASTRA, 1995.r., 90 tys. km, 1400 ccm. butelkowy 
metalic, I właściciel, centr. zamek, alarm, immobilizer, szy
berdach, wspomaganie, stan b. dobry, -,16.700 zl. Lipniki, 
tel. 077/431-21-79.0606/12-83-05 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r„ 1700 ccm, turbo D, biały. 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kier., relingi dachowe, 
RM + 6 głośników, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na 
VWT4. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-77; 0602/48-45-29 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 48 tys. km, 1600 ccmi srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, -
19.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-89-15, 
060*2/88-51-44
OPELASTRA SPORTv 1995 r.. 1600 ccm. 16V, Ecotec kli
matyzacja, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., fotele 
kubełkowe, centr. zamek, el. reg. lusterka, serwisowany, -
22.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-19-81 
OPELASTRA, 1995 r, 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielo
ny metalic, 3-drzwiówy, wspomaganie kier., 2 pod. powietrz
ne, zadbany, do malowania maska i błotnik, - 13,800 zł lub 
zamienię na inny - do 7.000 zł. Świdnica, tel. 0604/93-87-75 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 83 tys. km, 1400 cćm. GSi, 
biały, I właściciel, nie używany w Polsce, • 17.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-75-89,0607/42-80-96 
OPELASTRA, 1995 r., 105 tys. km, 1400 ccm, szary meta- 
lic, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, - 16.800 zł. Żary, tel. 0607/67-91-64 
OPELASTRA GLS, 1995/96 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 100 KM. z salonu, I właściciel, welurowa 
tapicerka, sedan, centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, RM, stan idealny, - 22.800 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-77-84,074/867-72-55 
OPELASTRA SEDAN, 1995/96 r.. 1600 ccm, zielony meta
lik, 2 poduszki powietrzne, - 20.000 zł. Pępowo, tel. 
065/573-62-15 \
OPELASTRA KOMBI. 1995/96 r.. 1400 ccm, benzyna, bia
ły, relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, -17.500 zł (moż
liwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-6341 ' ' ,
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r., 1700 ccm, TDI, czerwo
ny. sprowadzony w całości na kołach, 3 tygodnie w kraju, 
ABS. 2 poduszki pow., el. otw. szyby, wspomaganie,'Centr. 
zamek. el. reg. reflektory, roleta, relingi, zderzaki w kolorze 
nadwozia, stan idealny, pełna dokumentacja, - 21.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPELASTRA, 1995/96 r., 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, alarm 
+ pilot, RO Sony, nowe: układ wydechowy, pasek klinowy, 
klocki hamulcowe, filtry pow. i paliwa, - 21.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-9147
OPEL ASTRA, 1996 r.. 1400 ccm, kolor wiśniowy metalic.- 
zakupiony w salonie, kpi. dokumentacja, książka serwiso
wa, poduszka pow., blok. skrzyni biegów, immobilizer, ozna
kowany, garażowany, bez wypadku - 21.500 zł. Czernina, 
gm. Góra, tel. 065/543-67-19,0602/80-64-94 ' 
OPELASTRA, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noniebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, immobilizer, RM, 5-drzwiowy - 20.500 zł. Lubin, tel. 
076/74946-86,0601/58-66-03 
OPEL ASTRA. 1996 r„ 123 tys. km, 1700 ccm, TD, biały, 
stan dobry, -19.100 zł lub zamienię na Fiata Seicento. La- 
giewnikń tel. 071/393-94-28
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OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r„ 73 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, tytanowy metalic, silnik Isuzu, I właściciel, garażowany, 
wspomaganie, immobilizer, pod. pow., szyberdach, haloge
ny, RM, RDS + el. wysuwana antena - 25.500 zł. Radzie- 
chów, tel. 076/877-38-70 1
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, zielony metalic, wspomaganie, szyberdach, RM, roleta, 
relingi, centr. zamek, zarej., przyciemniane boczne szyby, 
ABS - 21.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPELASTRA, 1996 r., 116 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic, centralny zamek, el. otw. szyberdach, dwie poduszki po
wietrzne, ABS, wspomaganie kierownicy, cztery zagłówki, 
radiodtwarzacz, halogeny/zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, pierwszy właściciel w kraju, stan bardzo dobry, •
21.000 zł. Złotoryja, tel. 0606/81-65-93
OPEL ASTRA, 1996 r., 116 tys. km ,1600 ccm, benzyna, 
złoty metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szy
berdach, centr. zamek, 4 zagłówki, halogeny, RO, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, dzielone tylne siedzenia, za
dbany, - 19.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-54, 
0606/81-65-93
OPEL ASTRA SEDAN. 1996 r„ 55 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
ABS, el. reg. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. 
zamek + pilot, garażowany, stan b. dobry, - 23.000 zł. Czar- 
nogoździce, gm. Milicz, tel. 0608/01 -82-05 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 84 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny metalic, poduszka pow., relingi dachowe, wspomaganie, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, • 20.500 zł. Głogów, tel. 
0604/77-90-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 120 tys. km. 1700 ccm, TDS 
wyposażenie elektryczne, centr. zamek, wspomaganie, -
20.000 zł. Nysa, teł. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
OPELASTRA, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, atra
mentowy metalic, klimatyzacja, 3-drzwiowy, alum. felgi, ha
logeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, 
RO z ROS, wspom. kierownicy, alarm, centralny zamek, kli
matyzowany schowek, dzielone tylne siedzenia, pokrowce, 
el. reg. reflektory, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-12-93,0604/52-69-35
OPELASTRA HATCHBACK, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, zielony metalic, zde/zaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, 5-biegowy, 5-drzwiowy, RO, 6 głośników, el. 
wysuwana antena, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, filtr pyłkowy, obrotomierz, reguł, fotele, 4 zagłów
ki, welurowa tapicerka, immobilizer, alarm, pilot, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-6740 po godz. 17 
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 76 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biały, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., 
relingi dachowe, roleta, radioodtwarzacz, w kraju od 06.2001 
r., oclony, po przeglądzie, bez wypadku, stan b. dobry, •
18.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-8343 
OPELASTRA, 1996 r., 88 tys.-km, 1400 ccm, bordowy me
talic, alarm, centralny zamek, radio, kanapa dzielona, I wła
ściciel, poduszka pow., welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-51-71 ;•
OPEL ASTRA, 1996/97 r„ 101 tys. km, 1700 ccm. TDS, 
czerwony, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, kubeł
kowe fotele, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, w kraju 
od 2 miesięcy, sprowadzony na nowych zasadach, - 21.700 
zł. Borów, tel. 071/393-3040
OPELASTRA, 1996/97 r.,46tys. km, 1600 ccm, ECOTEC, 
16V, kolor platynowy, -̂drzwiowy, do sprowadzenia z Nie
miec, bogate wyposażenie, klimatyzacja itp, - 21.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
OPELASTRA, 1996/97 r., 50 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwjowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ater
miczne szyby (ciemne), welurowa tapicerka, centr. zamek 
na pilota, el. reg. światła, el. otw. szyby, alarm + 2x pilot, 
obrotomierz, wspomaganie, halogeny, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, RM Sony, - 28.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53.854-3140
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 63 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, alarm, immobilizer, centr. zamek, poduszka 
pow, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/49-42-35 
OPELASTRA CABRIO, 1997 r., 44 tyś. km, 1600 ccm, czar
ny, I rej. w 98 r., el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, alum. 
felgi 17", sportowy układ wydechowy, ABS, wspomaganie, 
halogeny, CD, el. wysuwana antena, mies. w kraju - 26.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18,0607/05-07-75 
OPELASTRA GL, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, złoto-żółty 
metalic, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, oclony w całości, 
poduszka pow., ABS, RM stereo Blaupunkt, klimatyzacja, 
fotele kubełkowe, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, techn. sprawny - 19.900 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0602/36-07-03 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r„ 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, • 27.500 zł. Bielawa, tel. 074/64540-58, 
0604/59-55-17
OPELASTRA, 1997 r., 76 tys. km, 1700 ccm, TD szyber
dach, centralny zamek, e1. otw. szyby, RM. - 24.000 zł. Gło
gów, tei. 0606/66-09-92
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 131 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizerr ciemne szyby, hak, relingi dachowe, ra
dio, stan techn. b. dobry, - 25.000 zf (możliwe raty). Głogów, 
tel. 076/834-53-61
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 1700 ccm, TDS, 
bordowy metalic, ABS, RM, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, relingi da
chowe, roleta, w kraju od 4 dni, stan idealny, pełna doku
mentacja, zadbany, - 26.200 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
OPELASTRA KOMBI. 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy. metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
elektryka, hak, halogeny, welur, relingi, roleta, radioodtwa
rzacz, - 27.800 zł. Kępno, tel.. 062/781-82-04 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 57 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, pełne wyppsażenie oprócz skóry, - 26.200 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., e l szy
berdach, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, radio, alum. fel
gi, - 26.500 zł. Lasocice, tel. 065/533-83-85 
OPELASTRA SEDAN, 1997 r., 43 tys. km, 1400 ccm, ECO
TEC, 16V, zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. Otw. szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, poduszka pow., 
ABS, halogeny, termometr zewnętrzny, bez wypadku, kupiony 
w salonie, garażowany, .- 26.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-64-67
OPELASTRA, 1997 r.. 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
granatowy metalic, klimatyzacja, RO, centralny zamek, ser
wo, stoi przy granicy k. Zgorzelca - 7400 DEM + cło. Lubań, 
tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPELASTRA GL, 1997 r., 1400 ccm, 16V ecotec, grafitowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez wy
padku, ABS, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, zadbany, garażowany, 
pełna dokumentacja, Mul-T-Lock, - 25.900 zł. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97,0603/59-73-81 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, serwisowany w ASO, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki 
pow., wspomaganie kier., immobilizer, RO + RDS, halogeny, 
centr. zamek, reguł, fotel kierowcy. - 25.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/647-82-78, 0602/63-51-91

OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimaty
zacja,el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wełurowe fotele, 4 
zagłówki, radio, relingi dachowe, roleta, zadbany, garażo
wany, serwisowany, - 27.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/736-06-29,0503/58-8947 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 157 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, ciemnozielony metalic, centr. zamek, RO, relingi dachowe, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszki 
pow., bez wypadku, serwisowany, bez wypadku, do sprowa
dzenia, na gotowo - 23.500 zł. Paczków, tel. 077/431-60-94, 
0604/14-20-98
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, pod. powietrzna, relingi dachowe, roleta, centr. za
mek, alarm + pilot, RM, zarejestrowany jako ciężarowy, -
23.500 zł lub zamienię na VW Passat 1.9 TD kombi. Piława 
Dolna. tel. 074/831-47-35,0602/57-90-92
OPELASTRA, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, czerwony, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, ABS. wspomaganie kierownicy, 
fotele kubełkowe, 5-drzwiowy, - 24.500 zł. Rogaszyce, gm. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-8840 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km. 1700 ccm, TDS, 
zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie 
kier., sżyberdach. relingi dachowe. - 27.200 zł. Sośnie, tel. 
062/739-10-90,0602/34-51-74 
OPELASTRA KOMBI. 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, wspomaganie, centralny zamek, poduszka, relingi, nie 
eksploatowany w kraju, faktura Vat, - 20.500 zł. Świdnica, tel, 
0601/79-66-78,07 /̂853-36-01 
OPELASTRA. 1997 r., 46 tys. km, 1400 ccm garażowany, -
25.000 zł. Wroćław, tel. 0600/32-05-87 - 
OPELASTRA, 1997 r., 98 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, RO, poduszka 
pow., blokada skrzyni biegów, - 21.800 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-78-96
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, z salonu, I właściciel, wspomaganie kier., poduszka pow., 
napinacze pasów, relingi dachowe, alarm + 2 piloty, roleta, 
dzielone tylne siedzenia, termometr zewn., zadbany, garażo
wany, stan b. dobry, - 23.800 zł (możliwe raty) lub zamienię 
na tańszy samochód. Złoty Stok, tel! 074/817-50-01, 
0604/17-92-85
OPELASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, ECOTEC ku
piony w salonie, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + 
alarm z pilotem, -19.800 zł. Żarów, lei. 074/857-04-71 po godz. 
20,0605/08-06-76
OPELASTRA, 1997/98 r„ 86 tys. km, 14Ó0 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, alarm, 
immobilizer, kpi. opon zimowych, serwisowany, stan idealny, -
25.100 zł. Wrocław, tel. 071/788-58-55,0606/22-66-02 
OPELASTRA, 1998 r.. 30 tys. km, 1400 ccm kupiony w salo
nie, el. otw. szyby, centr. zamek/alarm, stan b. dobry, • 23.500 
zł. Byczeń 3, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-40-15 
OPELASTRA IIELEGANCE, 1998 r„ 30 tys. km. 1600 ccm, 
16V, czerwony, bogate wyposażenie, - 39.000 zł. Kalisz, tel. 
062/502-90-21,0602/75-87-31
OPELASTRA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, alarm, immobilizer, 
kupiony w Polsce w salonie, bez wypadku, - 25.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-7642
OPELASTRA II KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi 4 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, ABS, immobiłi- 
zer, relingi dachowe, RM, el. reg. lusterka, obrotomierz, bez

wypadku, I właściciel, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. 
dobry. - 34.000 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/93-11-37 
OPELASTRA II KOMBI, 1998 r„ 48 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony, ABS, RO, centr. zamek + pilot, immobi
lizer, 4 pod. powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -
33.500 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0602/39-93-98, 
071/393-97-96
OPELASTRA KOMBI, 1998 r., 1400 ccm, 16V, biały, podusz
ka pow., ABS, wspomaganie, relingi dachowe, - 26.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-01.0601/70-49-87 
OPELASTRA II, 1998 r., 33 tys. km. 1600 ccm, zielony meta
lic, centralny zamek + pilot, klimatyzacja, drewno, el. reguł, 
lusterka i szyberdach, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otwierane 
szyby, ABS, aluminiowe felgi, el. reg. reflektory, RO Blaupunkt 

8 głośników, siatka grodziowa, • 36.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-17-57
OPELASTRA KOMBI, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 16V, 
biały, relingi dachowe, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaga
nie, RM + 8 głośników, książka serwisowa, kpi. dokumenta
cja, alarm, immobilizer, reguL fotel kierowcy, oznakowany, stan 
idealny, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-46-61, 
0605/61-15-22
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg.-lusterka, klimatyzacja, ABS, centralny zamek z pilotem, 
RM, roleta, pełna dokumentacja, - 34.800 zł. Oława, tel.. 
0608/38-20-85
OPELASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, relingi dachowe. 2 x podlokietnik, 4 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, RO, CD, 8 głośników, książka serwiso
wa, kpi. dokumentacja (pojazd z leasingu), model „Edition 
2000’ , stan.idealny, alarm, immobilizer, reg. fotela kierowcy,, 
oznakowany, worek na narty, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/1046-61,0605/61 -15-22 
OPEL'ASTRA II, 1999 r., 1600 ccm, czarny metalic, model 
Comfort, klimatyzacja, ABS, relingi dachowe, wspomaganie, 
alarm, immobilizer, el.reg. lusterka i szyby, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, RO, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-14-26
O  OPELASTRAII SEDAN, 1999 r., 26 tys. km, 1400 

ccm, 16V, 90 KM, granatowy, wyprod. we wrze
śniu, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, ser* 
wisowany, centr. zamek z blokadą zamków, wspo
maganie, 2 poduszki pow., nadkola, oznakowa* 
ny, oryg. RO Blaupunkt, dzielone tylne siedze* 
nia, 3 zagłówki z tyłu, sprzedam lub zamienię, •
41.000 zł (możliwe raty, w rozliczeniu może być 
inny • mniejszy). Żary, ul. Spacerowa 2, tel. 
068/375-94-15 84018521

OPELASTRA, 1999 r., 2000 ccm. granatowy metalic, 3-drzwio
wy. - 37.300 zł. Brzeg Oploski, tel. 0607/48-18-24 
OPELASTRA II, 1999 r., 11 tys. km, 1998 ccm, czerwony,
2-drzwiowy, ABS, 4 poduszki powietrzne, system kontroli trak
cji, komputer pokładowy, el. otw. szyby, wspomaganie kierow
nicy, sportowe zawieszenie, napinacze pasów, fotele kubeł
kowe, białe zegary, immobilizer, - 38.000 zł lub zamienię. Je
lenia Góra, tel. 075/643-88-80
OPELASTRA KOMBI. 1999 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 
wersja .100 Edition*, pełne wyposażenie oprócz skóry, do spro
wadzenia, - 39.000 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37, 
0608/23-76-74
OPELASTRA II. 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ^ .g rana
towy metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, bez 
wypadku, garażowany, wersja Comfort, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., radio ze sterowaniem 
przy kierownicy, centr. zamek + pilot, stan b. dobry, - 37.500 
zł. Legnica, tel. 0603/94-60-51

OPEL ASTRA II, 1999 r., 1700 ccm, turbo D. srebrny, 
5-drzwiowy, do sprowadzenia, - 32.000 żł. Lubin, tel. 
0609/64-31-53
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 30̂ tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, kupiony w salonie, 2 poduszki pow., haloge
ny, aluminiowe felgi, RM, - 27.500 zł. Milićz, tel. 
071/384-03-34,0601/40-44-90 
OPELASTRA KOMBI. 1999 r., 35 tys. km. 1600 ccm! wtrysk 
2 poduszki powietrzne, relingi dachowe, halogeny, - 26.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
OPELASTRA II, 1999 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, z salonu, bez wypadku, garażowany, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie kier., alarm/blokada skrzyni biegów, stan 
idealny, - 36.500 zł. Opole, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
OPELASTRA II, 1999 r., 31 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
alum. felgi, RMS, immobilizer, • 38.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-16-03,0604/62-27-71 
OPEL ASTRA SPORT, 1999 r„ 20 tys. km. 2000 ccm, TDI, 
czarny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 100 KM, 
alum. felgi 16*. nie eksploatowany w kraju. 4 poduszki pow,
- 48.000 zl. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
OPELASTRA II KOMBI, 1999 r., 24 tys. km, czarny metalic. 
ABS, RO, klimatyzacja, relingi dachowe, el. reg. i podgrze
wane lusterka, el. otw. szyby, I właściciel, - 44.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/74-14-26
OPELASTRA II, 1999 r., 30tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, wspomaganie, reg. kierownica, radjo + CD, I właściciel, 
kupiony u dilera, serwisowany, centr. zamek, - 41.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-49-62
OPELASTRA II, 1999 r„ 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, pod. 
powietrzna, do sprowadzenia, - 32.000 zł (.na gotowo*). 
Wrocław, tel. 0607/19-33-83
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, el. reg. 
reflektory; 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, książka serwisowa.
- 25.200 zł. Wrocław, tel. 0501/9742-85 
OPELASTRA CLASSIC. 1999 r.. 20 tys. km. 1400 ccm. 60 
KM, biały, garażowany, kupiony w salonie, I właściciel, RO z 
RDS, 2 pod. powietrzne, ważny przegląd, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-73-57
OPELASTRA II, 1999 r., 24 tys. km, 1700 ccm. TDI, srebr
ny metalic, immobilizer. centr. zamek, wspomaganie, ABS, . 
el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, - 39.000 zł. Żmigród, 
tel. 071/385-33-69.0604/37-67-03 
OPEL ASTRA SEDAN, 1999/00 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
16V, granatowy metalic, konserwacją, nadkola, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, wspomaganie kier., immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, centralny zamek, radio z RDS. kupiony w 
salonie, I właściciel, garażowany, bez wypadku, stan ideal
ny, - 30.500 zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-72-73 
OPELASTRA II KOMBI, 1999/00 r„ 48 tys. km, 1700 ccm, 
DTL, zielony metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 4 
poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. szyberdach, relingi dachowe, siatka, stan ideatny, •
41.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
OPELASTRA II KOMBI, 1999/00 r.. 23 tys. km. 2000 ccm, 
DTL 16V, granatowy, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15”, el. otwierane 
szyby z domykaniem, el. reguł, lusterka (podgrz.), el. reg.

reflektory, reg. fotel kierowcy i kierownica, radio z RDS, re
lingi dachowe, roleta, welur, - 42.500 zł. Oława, tel. 
0603/07-66-43
OPELASTRA KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. powietrz
ne, alum. felgi, roleta, siatka, relingi dachowe, sprowadzo
ny, - 41.000 żł. Poznań, tel. 061/444-68-52 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 45 tys. km. 1400 ccm, 16V, srebr
ny, 90 KM, wersja Comfort, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, zareje
strowany jako ciężarowy, zarejestrowany na 5 osób, z salo
nu, serwisowany, alarm, - 44.000 zł. Oleśnica, tel. 
0605/11-77-06
OPEL ASTRA II, 2000 r., 9 tys. km, 2000 ccm, DTL Ecotec. 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, sprowadzony na nowych zasadach, - 45.500 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
OPELASTRA II, 2000 r„ 27 tys. km, 1700 ccm, HDi, grana- 
towoperłowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, - 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-38-62 po godz. 20.0603/58-91-75 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 2000 ccm, TDi, srebrny, pełne 
wyposażenie, - 46.000 zł. Wieluń, tel. 0603/23-06-78 
OPEL ASTRA CLASSIC, 2000. f., 19 tys. km. 1400 ccm, V8, 
granatowy, 60 KM, hatchback, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, reg. fotel, przyciemnione szyby, RO 
oryginalny, listwy boczne, kupiony w salonie, serwisowany, 
stan idealny, - 31.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-62-00, 
0601/70-08-64
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 37 tys. km, 2000 ccm, 
DTH, biały, alum. felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., 
4 poduszki pow., ABS, immobilizer, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/92-70-37
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, alum: 
felgi, kpi. kół zimowych i letnich, • 17.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-25-37
OPEL CALIBRA, 1991 r„ 164 tys. km, 2000-Ccm, 16V el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, szyberdach, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, • 17.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-40-88
OPEL CALIBRA, 1991 r.; 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, radio, centralny zamek, aluminiowe fel
gi 16", stan b. dobry, -.18.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 215 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, komputer, el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane, 
el. reg. lusterka, - 12.500 zł. Kożuchów, tel. 0608/42-00-08 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., ABS, el. 
reguł, lusterka i szyberdach, el. reg. reflektory, obrotomierz, 
welurowa tapicera, RO, aluminiowe felgi, wydech Remus, 
zadbany, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 14.400 zł. 
Rawicz, tel. 0607/40-13-01
OPEL CALIBRA, 1991 r., 83 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, RM, centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, el. 
otwierany szyberdach. skórzana kierownica, białe zegary, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-46-94 po godz. 17,1)71/364-5342 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber-. 
dach, stan idealny, -1,3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/63-3847 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, biały, ABS, wspo
maganie kier., klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, szyberdach, radio Sony, alum. felgi, 3 alarmy, 150 KM, -
18.000 zł. Zielona Góra; tel. 068/376-30-05 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ćcm, benzyna, wtrysk, gra

natowy metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, el. 
otw. szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, alum. fel
gi. RO, - 15.900 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, aluminiowe felgi, 
szyberdach, RM, - 17.000 zł. Nysa, tel. 0602/84-48-63 
OPEL CALIBRA, 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 
(zwolnienie z Opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-45-81, 
546-20-56 po godz. 20,0606/71-03-52 
OPEL CALIBRA, 1992 r.. 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS| wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka (podgrzewane), alum. felgi, el. otw. szyberdach, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, immobilizer, pełna dokumen
tacja, garażowany, zadbany, - 16.900 zł. Legnica, tel. 
076/862-50-41,0603/61-55-24 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, 
alum. felgi, klimatyzacja, spoiler, RO, sportowy tłumik, el. 
reg. lusterka, alarm, centr. zamek, ABS, atrakcyjny wygląd, 
ABS, nowy akumulator i opony, stan b. dobry, - 18.000 zł. 
Walim, tel. 074/845-70-60 po godz. 18 
OPEL CALIBRA. 1992 §  110 tys. km. 2000 ccm. 16V, czer
wony, ABS, komputer, szyberdach, alum. felgi, alarm, ozna
kowany, stan idealny, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/7549-67 
OPEL CALIBRA, 1992/93 r., 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
115 KM, tuning Motorsport. bez wypadku, 2 dni w kraju, ABS, 
el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. i podgrzewane 
lusterka, alum. felgi 16", sportowy układ wydechowy, obni
żony, stan idealny, po przeglądzie, tłumaczenia, -16.300 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
OPEL CALIBRA, 1992/96 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi 16", welurowa tapicćrka, -16.200 zł. Wro
cław, tel. 0604/11-21-47
OPEL CALIBRA, 1993 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, 
śliwkowy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, 
klimatyzacja, I właściciel, kpi. dokumentacja.. Wałbrzych, tel. 
074/810-32-05,0609/28-36-85 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0220 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 167 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek. el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 18.500 zł. Kaniów, tel. 077/469-26-62, 
0049/017-21-54-62-43
OPEL CALIBRA, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, niebieski, au- 
tómatic, ABS, klimatyzacja, el. reg. reflektory, -17.300 zł lub 
zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-71-37, 
0604/61-02-42
OPEL CALIBRA, 1993 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, w kraju 3 dni, bez wypadku, wspomaganie, 
ABS, wszystkie el. dodatki, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, * 16.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL CALIBRA, 1993 rJ 145 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, alum. felgi, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i reflektory, - 19.500 zł. Walim, tel. 074/845-73-56 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, stan dobry, zadbany, po wymianie tarcz, klocków i 
układu wydechowego Remus, aluminiowe felgi (5 szt.), sprzęt
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audio Sony CDX 600M, subwoofer infinity, moc muzyczna 
300 W, nawigacja GPS Pioneer, szyberdach, ABS • 28.000 
zł, bez sprzętu - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-04-54, 
0503/37-80-67
OPEL CALIBRA. 1993 r., 139 tys. km. 2000 ccm. OHC, gra
fitowy metalic, ABS, SRS, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
el. reg. reflektory, instalacja gazowa, stan dobry, • 16.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-83-89
OPEL CALIBRA, 1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka powietrzna, napina
cze pasów, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lu
sterka (podgrz.), centralny zamek, wspomaganie kier., alarm, 
blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi, sportowy wydech, 
spoiler. - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-83-53, 
0608/63-28-10
OPEL CALIBRA. 1994 r.. 115 tys. km. 2500 ccm, V6 24V, 
perłowozielony, 2 poduszki pow., klimatyzacja, pełne wypo
sażenie eł., ABS, TG, soczewkowe reflektory, immobilizer, 
alarm, spoilery, 200 KM, po tuningu, I właściciel, - 31.000 zł. 
Sobótka, tei. 0602/79-54-84
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, żółty, 
serwo, centr. zamek +. pilot, ABS, alarm, el. otw. ciemne szy
by, szyberdach, alum. felgi, - 22.500 zł. Szczecin, tel. 
0609/23-73-10
OPEL CALIBRA, 1995 r., 143 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 136 PS, ABS, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier,, aluminiowe felgi,-nowe opony, spoiler tylny, el. reguł- i 
podgrzewane lusterka, sportowy wydech, kubełkowe fotele, 
garażowany, atrakcyjny wygląd, - 23.000 zl. Wołczyn, tel. 
077/418-92-30
OPEL CORSA, 1984 r., 93 tys. km, 1000 ccm. srebrny me
talic, stan dobry, RO, garażowany, oryginalny lakier, oszczęd
ny. - 4.800 zł. Jemielnica, tel. 077/463-20-92 
OPEL CORSA, 1985 r., 1200 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, - 4.200 zł lubzamienię na inny., tel. 0502/15-42-05 
OPEL CORSA, 1986 r., 127 tyś. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, po remoncie blacharki, hak, oszczędny, 
przegląd do 7.06.2002 r, - 6.100 zł. Zachowice, tel. 
071/789-11-74
OPEL CORSA SEDAN, 1987 iv, 110 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, OHC, jasnoniebieski metalic, zadbany, 4-drzwiowy, 
konserwacja, ekonomiczny, bez wypadku, bez korozji, skó
rzane pokrowce, RO, 2 głośniki, dodatkowy .stop’ , przegląd 
do 02.2002 r., w kraju od 1994 r., odcięcie zapłonu, ubezpie
czenie OC gratis, - 6.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/64547-19, 
0605/68-95-99
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegówy, z urzędu celnega, oryginalny lakier, 
- 7.200 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-6341 
OPEL CORSA. 1987/88 r.. 150 tys. km. 1000 ccm, srebrny 
metalic, nowe opony, katalizator, amortyżatory i ukł. wyde
chowy, stan b. dobry, - 6.600 zł. Czernica Wrocławska, tel. 
071/318-05-72
OPEL CORSA, 1987/88 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, biały, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/413-78-88,077/431-75-08 
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, benzyna, biały, z urzędu 
celnego, nowe amortyzatory i pompa wody, 2-drżwiowy, stan 
silnika i blacharki dobry, • 6.200 zł. Braszowice, tel. 
074/816-98-06
OPEL CORSA SKŁADAK, 1988 r„ 140 tys. km. 1000 ccm, 
czerwony, sprowadzony w 94r„ dokumenty celne, stan b. 
dobry. - 6.800 zł. Radków, tel. 074/871-24-50 
OPEL CORSA, 1988 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, I rejestr. 01.1989 r., stan blacharki b. dobry, kpi. do
kumentacja, 3-drzwiowy, ekonomiczny, 4-biegowy, - 7.000 
zl. Świętoszów, tel. 075/649-31-21, 0607/46-59-64

OPEL CORSA GT, 1989 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 
alarm, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, pakiet sportowy, 
stan b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, teł. 0605/6'l-6443 
OPEL CORSA, 1989 r., 1200 cćm, benzyna, ciemnoczer
wony, garażowany, kpi. dokumentacja, • 7.200 zł. Kowary, 
tel. 075/761-38-25 po godz. 16,0607/29-66-10 
OPEL CORSA, 1989 r., 17Q tys. km. 1500 ccm. turbo D. 
czarny, po remoncie silnika, zadbany, • 8.500 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0502/04-07-12
OPEL CORSA, 1989 r., 131 tys. km, 1200 ccm. OHC, czar
ny, garażowany, stan dobry, bez wypadku, nowy wydech, 
klocki, szczęki, tarcze hamulcowe, pasek rozrządu, - 8.300 
zł. Wrocław, tel. 071/333-70-33,0609/07-53-65 
OPEL CORSA, 1989 r., 147 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski, stan techniczny b. dobry, - 7.100 zł. Wrocław, tel. 
0607/12-16-08, 071/354-27-10 
OPEL CORSA, 1990 r., 1500 ccm, diesel, bordowy, radio, 
immobilizer, 3-drzwiowy, - 8.700 zł. Kalisz, tel. 062/767-03-56, 
0602/72-82-51
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach - 1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
OPEL CORSA, 1990 r., 1000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy. 
na zachodnich tablicach • 650 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/37-03-72
OPEL CORSA. 1990/00 r.. 13 tys. km. 1000 ccm. 12V, Eco- 
tech, czarny, 5-drzwiowy, wspomaganie, EPS, pod. powietrz
na, napinacze pasów, RO, obrotomierz, termometr zewn., 
dodatkowy .stop’ , centr. zamek + pilot, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, zielone szyby, - 25.800 zł. Sośnie, tel. 
062/739-16-00,0606/62-98-65 
OPEL CORSA, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, nowy akumulator, stan dobry, - 7,300 zł. Lesz
no, tel. 065/573-15-87
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm 5-biegowy, RO, na za
chodnich tablicach -1.000 DEM. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
OPEL CORSA, 1991 r., 125 tys. km, 1195 ccm, wiśniowy, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 550 
DEM. Paszowice, tel. 0609/51-41-12 
OPEL CORSA, 1991/92 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy, 
RM, - 7.900 zł. Legnica, tel. 076/862-21-83,0609/48-85-55 
OPEL CORSA, 1992 r,, 60 tys. km, 1000 ccm, czerwony, do 
sprowadzenia, na gotowo - 7.500 zł. Bielany, tel. 
076/857-45-15,0603/78-63-67 
OPEL CORSA, 1992 r., 172 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, bia
ły, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, radio. el. 
reg. reflektory, .Katalizator, przegląd dó 2002 r, -'8.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-41-02
OPEL CORSA, 1992 r., 82 tys. km. 1200 ccm, czarny, ra
dioodtwarzacz, - 9.700 zł. Kalisz, tel. 062/757-07-67 
OPEL CORSA, 1992 r., 85 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy, 
udokumentowane pochodzenie, zadbany, RO, model przej
ściowy, rozkładana tylna kanapa, tapicerka materiałowa, 
garażowany, nowsza deska rozdz, - 8.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-78-12.0608/39-8549 
OPEL CORSA, 1992 r., 106 tys. km, 1000 ccm. benzyna, 
czerwony, katalizator, szyberdach, stan dobry, - 9.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/588-00-97 .
OPEL CORSA, 1992 r.. 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, turku
sowy, tydzień w kraju, 3-drzwiowy, oclony, zarejestrowany, 
stan b. dobry, - 11.600 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-62-87,0605/03-23-79 
OPEL CORSA, 1992 r.. 1000 ccm, czerwony, przegląd do 
2002 r., kupiony w salonie. RM, immobilizer, stan b. dobry, -
8.700 zł. Wołów, tel. 071/389-30-36, 0605/91-96-78 
OPEL CORSA A, 1992/93 r.. 153 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, nowe 
opony, nowy akumulator, RM stereo, bez wypadku, zadba
ny. -10.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-72.0609/26-53-25 
OPEL CORSA A, 1992/93 r., 125 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, stan b. dobry, model przejściowy, sprowadzo
ny 16.02.2001 r„ zarejestrowany, katalizator, el. reg. reflek
tory, -10.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-19-38,0608/89-80-67 
OPEL CORSA SKŁADAK, 1992/96 r., 1200 ccm. wtrysk, 
czerwony, katalizator, 3-drzwiowy, zadbany, stan dobry, -
8.600 zł. Wrocław, tel. 0502/55-43-20 
OPEL CORSA, 1992/97 r., 98 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan dobry, szyberdach . 3-drzwiowy, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-14-92 
OPEL CORSA, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, I 
właściciel w Niemczech, zadbany, dosprow. - 8.000 zł. Bie
lany, tel. 076/857-45-15.0603/78-63-67 
OPEL CORSA, 1993 r., 72 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony, stan b. dobry. oryg. lakier, model przejściowy, w kraju 
od 10 dni, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, nowe opony, aku
mulator, rozrząd, docisk i tarcza sprzęgła, - 9.700 zł. Bobro
wice, tel. 068/391-33-88, 0600/43-51-68 
OPEL CORSA A, 1993 r„ 70 tys. km. 1200 ccm; benzyna, 
czarny, serwisowany, welurowa tapicerka, RO, 5-biegowy, 
nowe opony, stan idealny, - 10.000 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-34-94
OPEL CORSA, 1993 r., 75 tys. km. 1200. ccm, i, czarny, 
centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, spoilery, 2 pod. po
wietrzne, - 16.700 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
OPEL CORSA, 1993 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, el. otwierane szyby, nowy 
rhodel, -14.300 zł. Syców, tel. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
OPEL CORSA B GSI, 1993/94 r., 1600 ccm, ecotec, błękit- 

. ny metalic, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, szyby i szy
berdach, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele, spor
towe pedały i kierownica, ukł. wydechowy Remus, oclony w 
całości, stan b. dobry, - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94,0605/46-42-63 
OPEL CORSA, 1994 r., 128 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
od tygodnia w kraju, stan b. dobry, - 14.500 zł. Jasień, woj. 
zielonogórskie, tel. 0601/96-8244
OPEL CORSA, 1994 r., 60 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centralny zamek, RM, alarm, kupiony w sa
lonie, pełna-dokumentacja, - 15.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31,0603/86-83-58 
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ccm, diesel, czarny, sprowa
dzony w całości, w kraju od tygodnia, el. reg. reflektory, szy
by atermiczne, 5-biegowy, reguł, pasy, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, • 15.900 z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Ra
wicz, tel. 0605/22-90-19
OPEL CORSA B, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, fioletowy, 
3-drzwiowy, katalizator, garażowany, pełna dokumentacja, 
zadbany, - 14.600 zł. Syców, tel. 062/785-34-04, 
0606/65-7542
OPEL CORSA, 1994 r., 114 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor morski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, klima
tyzacja, RO + 6 głośników, napinacze pasów, alarm, el. reg. 
lusterka; welurowa tapicerka, stan dobry, - 14.500 zł. Wro
cław, tel. 071/367-76-08.
OPEL CORSA B, 1994 r.. 107 tys. km, 1500 ccm, diesel 
biały, 3-drzwiowy, RM, el. reg. reflektory, hak, ekonomizer, 
oznakowany, lusterka w kolorze nadwozia, -15.200 zł. Wro
cław, tel. 071/355-03-33
OPEL CORSA, 1995 r., 50 tys. km, 1200 cc(n, niebieski. 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, radio, do sprowadzenia z 
Niemiec, - 14.000. zł. Jawor, tel. 0608/06-42-30. 
0604/18-05-38
OPEL CORSA. 1995 r., 55 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 poduszki pow., immobilizer, RM + 6. głośni
ków. sprowadzony w całości, - 17.800 zł. Jawor, tel. 
0607/5242-26
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OPEL,CORSA, 1995 r.. .80 tys. km,. 1200 ccm, cżerwony, 
sprowadzony w całości, ŵ krąju od 10 dni, RM, 2 poduszki 

Ml  pow., termometr, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 
~  16.000 zł. Kępno, tel. 0502/59-51-68

OPEL CORSA, 1995,r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar
ny, 2 poduszki pow., wspomaganie, immobilizer, 3-drzwio
wy, sportowy wygląd, - 18.500 zł lub zamienię. Konin, tel: 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
OPEL CORSA, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar-, 
ny, centralny zamek, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 
spoiler, reg. wys. pasów, reg. fotel kierowcy, kubełkowe fo
tele, stan b. dobry, - -15.600 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-63-89
OPEL CORSA, 1995 r., 79 tys. km, 1200 ccm, benzyna; 
zielony metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, poduszka pow., 
zadbany, - 16.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-34-80, 
0608/43-16-10
OPEL CORSA, 1995 r„ 81 tys. km, 140Óccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od tygodnia, stan idealny, do malowania bok, -
13.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-46-82, 
0606/49-19-53
OPEL CORSA, 1995/96 r., 71 tys. km, 1200 ccm, ecotec, 
fioletowy metalic, komputer, el. reguł, lusterka, radioodtwa
rzacz, 5-biegowy, - 16.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55 
OPEL CORSA, 1995/96 r„ 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna 
poduszka pow., bez wypadku, do sprowadzenia, -16.500 zł. 
Legnica, tel. 0600/19-29-37,0608/23-76-74 
OPEL CORSA, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalik, kupiony w salonie, garażowany, serwisowany, 
5-drzwiowy, alarm, opony zimowe, stan b. dobry, • 18.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/32-58-34 
OPEL CORSA B, 1996 r., 70 tys. km, 1389 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, pierwszy właściciel, pod. powie
trza, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, możliwość rat, •
19.800 zł. Żary, tel. 0603/39:04-87 
OPEL CORSA, 1996 r,, 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
5-drzwiowy, alarm,.blokada skrzyni biegów, alum. felgi, wspo
maganie, RO z RDS, garażowany, - 19.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/25-04-15 po godz. 20 
OPEL CORSA ATLANTA, 1996 r., 91 tys. km. 1200 ccm, 
fioletowy metalic, aluminiowe felgi, centralny zamek, welu
rowa tapicerka, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne,
• 22.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesla. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-74-21
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.300 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
OPEL CORSA, 1996 r., 96 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow, - 16.200 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
OPEL CORSA, 1996 r., 61 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 

'  srebrny metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel,' 
immobilizer, alarm, stan b. dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-29-37 po godz. 15

OPEL CORSA B, 2000 r., 18 tys. km. 1000 ccm, 12V, eco
tec, czarny, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, obrotomierz, 
sprowadzony 3 miesiące temu, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 24.500 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
OPEL CORSA, 2000 r., 3 tys. km, 1500 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, 3-drzwiowy, • 23.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0607/58-17-40,0605/25-59-07 
OPEL CORSA „EDITION 2000", 2000 r., 28 tys. km, 1000 
ccm, 12 V, Ecotec, czamy, 4 pod. powietrzne, ABS, EPS, 
alum. felgi, szyberdach,-welur, RO z RDS, lakierowane zde
rzaki i lusterka, 3 .stop", stan b. dobry, •- 26.500 zł. Syców,., 
ul. a, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
OPEL CORSA, 2000 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, po- 

,'duszka pow, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-15-11 
OPEL KADETT, 1979 r. stan dobry, ważny przegląd, -1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/329-66-36 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna silnik z 1990 r., 
do poprawek blacharskich, ♦ silnik i fotele, - 2.100 zł. 
Jelcz-Laskowice, woj. wrocławskie, tel. 0608/33-67-51
O  OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm 5-drzwiowy, 

szyberdach, • 1.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026901

OPEL KADETT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, szy
berdach, welurowa tapicerka, stan dobry, - 2.200 zł. Sobót
ka, tel. 071/346-17-38
OPEL KADETT, 1980 r., niebieski, 5-drzwiowy, szyberdach, 
stan dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-14, 
0503/79-34-44
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1300 ccm, S, zielony me
talic, nowe amortyzatory i resor/nowy ukł. wydechowy, szy
berdach, techn. sprawny, nie wymaga napraw, - 2.700 zł, 
Wrocław, tel. 0609/24-60-83
OPEL KADETT, 1981 fc, 1300 ccm, czerwony, stan b. do
bry, - 3.500 zł lub zamienię. Owiesno, tel. 074/837-58-32 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, stan b. 
dobry, nowe teleskopy, szyberdach, nie wymaga napraw, 
ciemne szyby, hak, poszerzane nadwozie, szerokie ogumie
nie, • 3.500 zł lub zamienię. Wisznia Mała, tel. 071/312-42-18 
po godz. 19
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, zielony metalik, po kapi
talnym remoncie, stan bardzo dobry, efektowny wygląd, sie
dzenia kubełkowe, spoilery, - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-53-45
OPEL KADETT. 1982j., 110 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, szyberdach, stan silnika dobry, z urzędu celnego 
(od 1998 r.), zadbane wnętrze, - 2.400 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-26.0608/42-59-67 
OPEL KADETT GL, 1983 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
5-drzwiowy, szyberdach, ekonomiczny, - 2.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0601/87-24-98

OPEL KADETT,1985 r., 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, przegląd, atrakcyjny wygląd, obro
tomierz, zadbany, kubełkowe fotele, - 6.300 zł. Rawicz, tel. 
065/545-48-38,0606/26-74-46 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, obroto
mierz, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kana
pa, alarm, radio, nowe amortyzatory i opony, stan b. dobry, -
5.200 zl. Wąsosz, tel. 0604/16-68-35 
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 1800 ccm, biały, oryginalne 
zawieszenia, kubełkowe fotele, szyberdach, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/55-57-02,0601/54-07-27 •
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, niebieski, .łezka*, nowa 
blacha, lakierowany, szyberdach, alarm, 3-drzwiowy, + nowe 
opony zimowe, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-99-86 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/94 r., 1300 ccm „łezka', waż
ny przegląd i OC, hak, alum. felgi, - 4.600 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-61-18
O  OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, - 5.800 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026971

OPEL KADETT, 1986 r.-, 1600 cćm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, garażowany, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/65-85-21
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 185 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, szary metalic, szyberdach, RO, przegląd do 10.2001 
r., dodatkowe światło .stop", 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wy
mianie progi, - 6.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-13-27 po 
godz. 19
OPEL KADETT, 1986 r., 119 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, „łezka', garażowany, stan techn. b. dobry, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, kpi. dokumentacja, ekonomicz
ny, nie wymaga napraw, - 7.000 zł lub zamienię na inny, o 
poj. do 1200 ccm, do 6.000 zł. Leszno, tel. 065/534-01-14 
OPEL KADETT. 1986 r., 1600 ccm, benzyna, - 6.500 zł. Zie
lona Góra, teł. 0601/78-24-67
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r„ 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, inst. gazowa, 4-drzwiowy, obrotomierz, hak, kom
pletna dokumentacja. - 6.500 zł łub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-48-16
OPEL KADETT, 1986 r„ 200 tys. km, 1600 ccm. diesel, nie
bieski metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowy aku
mulator, hak, RM, - 6.800 zł. Borów, tel. 076/831-17-49 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, beżowy, 3-drzwio
wy, techn. sprawny, hak, - 5.000 zł. Bukowice, tel. 
0605/43-49-68
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, sprowadzony w całości, szyberdach, RO, przegląd do
05.2002 r., stan b. dobry, - 6.900 zł. Chróścina Nyska, tel. 
077/431-85-20 po godz. 15
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, po wymianie paska roz-

OPEL KADETT, .1987 r., 1600 ćcm, diesel, niebieski, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, na białych tablicach - 2.400 zl. Jele
nia Góra, tel. 0609/63-96-19
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, 
3-drzwiowy, RO, szyberdach, garażowany, eł. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, zadbany, alum. felgi, - 7.800 zł.-Jelenia Góra, 
tel. 075/755-87-22
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, 3-drzwiowy, ekonomiczny, nowe amortyzatory, 
5-biegowy, - 8.500 zł lub zamienię na VW Passata kombi. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0601/89-47-43 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, zadbany, szyberdach, hak, stan b. dobry, - 7.800 zł. 
Lubin, tel. 0607/48-56-86
OPEL KADETT,*1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe błotniki, nowy akumulator (gwa
rancja), hak, RO * głośniki, garażowany, stan b.-dobry, -
6.700 zł. Sulików, tel. 075/778-70-68 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, srebrny metalic, pięcio- 
biegowy, pięciodrzwiowy, alarm+pilot, stan dobry, zapasowe 
opony zimowe, - 4.990 zł. Wałbrzych, tel. 0600/35-31 -17 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -1.600 
zł. Wołów, woj. wrocławskie, tel. 0503/58-78-38 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm stan dobry, - 6.000 zł. 
Żagań, tel. 068/360-63-29,0604/37-90-30 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, 
bordowy, stan dobry, 4-drzwiowy, • 4.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-81-77
OPEL KADETT, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, .łez
ka*, 5-drzwiowy, relingi dachowe, welurowa tapicerka, - 5.500 
zł. Kłodzko, tel. 0603/78-54-99 
OPEL KADETT, 1987 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
natowy, RO, szyberdach, - 6.800 zł. Leszno, tęl. 
065/529-66-32
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, garażowany, 
po wymianie filtrów, klocków, bębnów, szczęk i tarcz hamul
cowych, paska rozrządu, łożysk, przegubów, rozrusznik po 
regeneracji, - 8.400 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, roleta bagażnika, 
stan dobry, - 8.200 zł. Oława, tel. 071/313-2946 
OPEL KADETT, 1987 r., 138 tys. km, 1300 ccm, OHC, czer
wony, szyberdach, nowe filtry, po wymianie oleju, garażo
wany, zadbany, na białych tablicach - 800 DEM. Opole, tel. 
077/469-22-26 po godz. 16,0602/55-19-33 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, szyberdach, kubełkowe fotele, nowy ukł. 
wydechowy, nowa pompa wody, przegląd do 2002 r., pełna 
dokumentacja, - 7.600 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 
0603/10-86-36
OPEL KADETT, 1987 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, sprowadzony W

radioodtwarzacz, - 6.000 zł lub zamienię na Forda ścorpio 
albo motocykl ścigacz. Kłodzko, tel. 0503/32-86-51 
OPEL KADETT, 1988 r., 87 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, bez wypadkó, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy 
przód i wnętrze, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
oznakowany, alarm, ekonomiczny, I właściciel, pełna doku
mentacja, - 5.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0603/51-3345 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r.,-90 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
granatowy metalic, spoiler, alarm, hak, garażowany, stan b. 
dobry, • 7.600 żł. Legnica, tel. 076/854-87-31,0608/78-80-48 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, RO Blaupunkt, 
sprowadzony w całości, kubełkowe fotele, nowy akumulator 
(gwarancja), garażowany, • 7.900 zł lub zamienię na Forda 
Escorta, do 93r., z dopłatą. Legnica, tel. 076/862-73-11 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, 
nowe opony i progi, zadbany, - 6.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-74-09,0604/88-91-70 '
OPEL KADETT, 1988 r., granatowy metalic, na białych ta
blicach - 1.000 DEM. Ostrów Wlkp., teł. 062/593-05-87 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, OHC, niebieski metalic, 
sedan, welurpwa tapicerka, kubełkowe fotele, reguł. wys. 
mocowania pasów, RO, aluminiowe felgi, stan b. dobry, -
9.800 zł. Szalejów Dolny, tel. 074/868-73-37
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 8.350 
zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, czar
ny, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory i ukł. wydechowy, nowe 
klocki, tarcze ham., przegląd do 05.2002 r., stan dobry, -
6.800 zł. Wrocław, tel. 0610/53-82-23.
OPEL KADETT COMBI, 1988 r., 1800 ccm, niebieski, ra
dioodtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL KADETT GT, 1988 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sportowy wy
gląd, ospoilerowany, stan techn. i wizualny b. dobry, szyber
dach, - 7.800 zł. Złótoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, -
7.900 zł lub zamienię na sedana, diesla. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-11,0605/29-3048 
OPEL KADETT, 1988/89 r., czerwony, 5-biegowy, 3-drzwio
wy, stan idealny, na białych tablicach - 850 DEM. Żary, tel. 
0604/20-02-48
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, 1988/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, ciemnoszary metalic, 3-drzwiowy, lusterka w kolorze 
nadwozia, lotnicze fotele, alum. felgi, RO Alpine + 4 głośni
ki, garażowany, zadbany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, - 6.500 zł. Olszyna k. Lubania, tel. 075/782-54-05, 
0502/65-57-95
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OPEL CORSA, 1996/97 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, z salonu, bez wypadku, 5-drzwiowy, alarm, 
centralny zamek, stan b. dobry, • 20.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-84,074/867-72-55 
OPEL CORSA, 1997 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie,. - 21.200 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Leszno, tel. 0607/04-77-67,0609/65-28-65 
OPEL CORSA, 1997 r., 1200 ccm, niebieski, RO, blokada 
skrzyni biegów, kupiony w salonie, I właściciel, - 19.000 zł. 
Opole, tel. 0602/10-16-05
OPEL CORSA, 1997 r., 107 tys. km, 973 ccm, perłowografi- 
towy, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, regulo- 

. wana wys. siedzenia kierowcy, szyberdach, felgi alum., ga- 
0  rażowany, termometr, alarm, 3-drzwiowy, serwisowany, RO 

CAR 300, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-58-53, 
0601/05-03-94
OPEL CORSA, 1997 r.. 70 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, - 21.000 zł. Piła, tel. 
067/284-91-32
OPEL CORSA, 1997 r., 36 tys. km, 1200 ccm, granatowy 
metalic, poduszka powietrzna, el. reg. świateł, napinacze 
pasów, -19.500 zł. Kalisz, tel. 062/502-38-28,0605/61-37-67. 
OPEL CORSA, 1997 r., 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowa
ny, centr. zamek, immobilizer, RO, Tytan-Block, - i 9.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-17 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 12V, Eco
tec, czarny metalic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, szyberdach, cena - 4.800 DEM + cło i transport lub
18.000 zł (po sprowadzeniu). Góra, tel. 065/543-3241
O  OPEL CORSA, 1998 r., 60 tys. km, 1000 ccm, 12V, 

czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, serwo, szy
berdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, lekko 
uszkodzony, - 17.200 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-26-51,0601/70-22-45 81013851

OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, 973 ccm, ecotec 1?V, 
czarny, centralny zamek, el. otw. szyby, kodowany RO z 
wyświetlaczem w desce rozdzielczej, el. reg. reflektorów, -
23.000 zł. Gostyń, tel. 0604/05-85-56
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, ecotec, niebieski, trzy- 
drzwiowy, centr. zamek + pilot, zderzaki w kolorze nadwo
zia, regulacja wysokości fotela, el. reg. świateł, • 20.500 zł. 
Osiek, tel. 0600/20-92-33 lub 062/784-34-32 
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, centralny 
zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, radioodtwa
rzacz, sprowadzony z Niemiec, • 25.700 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-28-90
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V Ecotec, 
niebieski metalic, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, ABS, EPS, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzew. lu
sterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, alum. felgi, spoiler * 
światło .stop’ , welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, - 25.500 zł. Pakosławsko, gm. Cieszków, 
woj. wrocławskie, tel. 0600/21-70-96 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, czar
ny, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, EPS, szyberdach, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO z RDS, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.500 zł. Sławęcin, tel. 
0602/66-49-89
OPEL CORSA, 1999 r., 16 tys. km, 1200 ccm, 16V, ciemno
zielony, ABS, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, immobili
zer, oryginalne radio + kompakt, książka serwisowa, bez 
wypadku, - 25.000 zł. Dłoń, gm. Miejska Górka, tel. 
065/547-74-74.0606/91-5748 
OPEL CORSA, 1999 r., 36 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały,
2-drzwiowy, poduszka pow, • 26.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-29-75, Francja 0033/06-21-67-92-70 
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 KADETT, 1983 r., 150 tys. km, 1300 ccm, OHC, bia
ły, dodatk. części, stan dobry, ważny przegląd, ubezpieczo
ny, szyberdach, do małych poprawek lakierniczych i mecha
nicznych, - 800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/15-11-28 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesei, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, szyberdach, • 2.800 zł. Legnica, tel. 
076/862-75-78,0609/35-40-66 
OPEL KADETT, 1983 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, stan techn. dobry, oclony w całości, - 1.800 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-78-76,0601/74-10-55 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna automatic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach -1.350 DEM. Szczecin, tel. 
0609/49-52-10
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 85 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony, stan techn. dobry, silnika b. dobry, - 900 zł. Tyniec 
Legnicki, tel. 076/858-0143,0607/50-89-36 
OPEL KADETT, 1983 r., 1.800 ccm, wtrysk, żółty, szyber
dach, fotele Recaro, sportowy tłumik, aluminiowe felgi, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, • 3.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0608/29-30-95 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC, zielony, inst. ga
zowa, 5-drzwiowy, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/789-40-97 
po godz. 18,0602/73-33-65 do godz. 18 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC, biały, radioodtwa
rzacz + głośniki, zarejestrowany, przegląd, w ciągłej eksplo
atacji, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-37-52 
OPEL KADETT, 1983 r., 160Ó ccm, diesel, biały, przegląd 
do 09.2001 r.. nowy akumulator, nowe amortyzatory przed
nie, szyberdach, stan dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
071/782-07-36,0502/53-16-56 
OPEL KADETT, 1983/84 r., 1300 ccm automatic, 3-drzwio
wy, na białych tablicach, - 1.650 zł. Szczecin, tel. 
0609/23-73-10.0609/23-73-10 
OPEL'KADETT, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. do
bry, instalacja gazowa, 4-drzwiowy, RO, zadbany, - 3.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 
OPEL KADETT, 1984 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, RM, garażowany, nowe: teleskopy, 
klocki i tarcze hamulcowe, tarcza sprzęgła, przegląd do
11.2001 r„.stan dobry, - 4.000 zł. Brzesko, tel. 014/686-28-74 
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie- ' 
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel .łezka', 
hak, przegląd do 2002 r, - 4.000 zł. Wrocław, teł. 
0605/36-0048
OPEL KADETT, 1984 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
ospoilerowany, RM, stan techn. b. dobry, • 4.200 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-drzwjo- 
wy, 1 właściciel w kraju, od 92r, stan ogólny samochodu do
bry, do małych poprawek blacharskich, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 325-19-24 po 15,0608/53-45-20 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, OHC, zielony metalic,
3-drzwiowy, nowy przegląd, nowy akumulator, inst. gazowa, 
stan b. dobry, radioodtwarzacz, zadbany, - 4.300 zł. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-44-10 
OPEL KADETT, 1984 r., 150 tys. km, 1300 ccm, OHC, brą
zowy, stan b. dobry, radio, nowy akumulator, nowe opony, -
3.300 zł. Złotoryja, tel. 0603/03-19-08,0605/85-58-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 
stan techniczny idealny, 4-drzwiowy, garażowany, - 5.800 zł 
lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 

_OPEL KADETT. 1985 r.. 1300 ccm .łezka’ , nowy akumula
tor, pasek rozrządu i amortyzatory, przegląd do 12.2001 r., 
RM, garażowany, - 5.300 zł. Jakubkowice, tel. 071/317-13-83 
OPEL KADETT GSI, 1985 r„ 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, nowe pro
gi, nadkola, - 4.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-36-94 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 5.800 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-6341,071/312-5341

rządu, atrakc. wygląd, pilne, • 6.300 zł. Huta, gm. Odola
nów, tel. 062/733-18-33 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, alarm, alum. felgi, stan b. dobry, - 7.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-93-93,0603/69-05-39 
OPEL KADETT .KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebie
ski, alum. felgi, szyberdach, stan techn. b. dobry, • 6.500 zł 
lub zamienię na inny, z dopłatą do 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-18-01
OPEL KADETT, 1986 .̂, 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
„łezka’ , garażowany, 2-stopniowy szyberdach, RO ♦ 4 gło
śniki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowa blacharka i przednie 
amortyzatory, stan b. dobry, - 6.800 zł. Nysa, teL 
077/433-20-19
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OPEL KADETT KOMBI, 1986 r„ 1600 ccm, diesel, bordo
wy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, po remoncie silnika i wymia
nie wielu części, hak, • 7.300 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-20-00
OPEL KADETT, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, - 4.800 zł. Polkowice, tel. 076/84748-29 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, hak, 
zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 6.500 zł. Róża
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/59-95-72 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1300 ccm, bordowy metalic, 6 
1/100 km, kompletna dokumentacja, po remoncie kapitalnym 
blacharki, po lakierowaniu, stan b. dobry silnika, nowa chłod
nica, ukł. wydechowy, radio Fischer, 4 opony z felgami, ku
bełkowe fotele, zielone lampy, - 5.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-31-06
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986 r., 1200 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, .łezka’ , spoiler .płetwa*, stan silnika do
bry, bez korozji, do malowania, RM, opony zimowe, 4-biego
wy, - 4.250 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł. 0605/92-62-75 
OPEL KADETT GSi, 1986 r.. 1800 ccm, grafitowy metalic, 
deska digital, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, ospo
ilerowany, atrakcyjny wygląd, - 6.500 zł lub zamienię na tań
szy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
na białych tablicach - 1.400 DEM. Zielona Góra, teł. 
068/384-65-30
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r.. 103 tys. km, 1300 ccm, 
złoty metalic, stan b. dobry, • 6.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-13-95
OPEL KADETT KOMBI, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, stan b. dobry, -
1.950 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, 4-biegowy, 4-drzwiowy, stan b. dobry, na białych 
tablicach, - 2.550 zł. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, 1986/94 r., 118 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
szary, .łezka’ , garażowany, po remoncie blacharki, lakiero
waniu, stan silnika dobry, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, 
zadbany, - 7.000 zł lub zamienię na mniejszy, poj. do 1200 
ccm, do 6000 zł. Lipno k. Leszna, tel. 065/534-01-14 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/95 r., 150 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, reg. wysokość pasów, nowa pompa 
wodna, klocki hamulcowe, przegląd dO 09.01 r, garażowany, 
kierowca nie palący, RM, stan dobry, - 5.200 zł. Boreczek, 
gm. Borów. tel. 071/393-34-90,0501/60-81-38 
OPEL KADETT GSI, 1986/96 r.. 1800 ccm, czamy, Digital, 
szyberdach, akim. felgi, komputer, alarm, • 6.700 zł. Wro
cław, tel. 071/345-28-37,0608/68-34-88- 
OPEL KADETT, 1987 r.: różne części z demontażu. Jawor, 
tel. 0607/5542-83

całości, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 7.300 
zł. Środa Śląska, tel. 071/31741-28 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, OHC, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, RM, nowy akumulator, - 5.500 zł. 
Wójcice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-18 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-9646,0601/73-20-98 
OPEL KADETT KOMBI, 1987/88 r., 1300 ccm, srebrny meta
lic, w kraju od miesiąca, szyberdach, relingi dachowe, waż
ny przegląd, - 6.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Jawor, 
tel. 076/870-37-13
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1300 ccm, kość słoniowa,
3-drzwiowy, nowe amortyzatory, zadbany, stan dobry, - 7.000 
zł lub zamienię na VW Polo, Opla Corsę, z 1996/97 r.. Prze
worno, tel. 074/810-22-76
OPEL KADETT GSi, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, czar
ny, sportowe zawieszenie, aluminiowe felgi, szyberdach, 
sportowy układ wydechowy, • 6.500 zł. ścinawka Średnia, 
tel. 074/871-56-20
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, OHC, kolor grafitowy metalik, .łezka”, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, komputer, szyberdach, welurowa tapicerka, RO + gło
śniki, kpi. dokumentacja, po przeglądzie, • 6.800 zł. Wro
cław, tel. 071/321-65-27
OPEL KADETT, 1987/96 r., 1300 ccm, E + gaz, bordowy 
metalic, stan dobry, - 7.000 zl. Brzeg, tel. 077/411-72-67, 
077/416-98-24
OPEL KADETT, 1987/96 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzy- 

. na, jasnobeżowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, dodatkowe światło 
.stop’ , przegląd do 06.2002r., garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Burgrabice, tel. 077/439-85-00 .
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna
4-drzwiowy, relingi, nowe opony, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach -1.800 zl. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
OPEL KADETT GSI, 1988 r„ 117 tys. km, 2000 ccm, benzy
na ospoilerowany, progi, skrzydło, poszerzone błotniki, felgi 
9", obniżony, ukł. wydechowy DTM, ciemne szyby, centr. 
zamek, alarm + pilot, RM Sony + wzmacniacz, atrakc. wy
gląd, - 9.000 zł lub zamienię na motocykl z dopłatą. Jelenia 
Góra, teł. 0601/87-32-65 .
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, inst. 
gazowa, RO, el. wysuwana antena, szyberdach, - 7,900 zł. 
Leszno, tel. 065/529-24-65
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r„ 2000 ccm, OHC, wtrysk, 
czerwony, ospoilerowany, szyberdach, sportowe zawiesze
nie, nowe sprzęgło, progi, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kubełko
we fotele, stan b. dobry, - 5.500 zł: Wrocław, tel. 321-09-30, 
0603/04-94-84
OPEL KADETT, 1988 r., 1300'ccm, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 8.500 zł lub zamienię 
na Audi 80, diesel. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 1800 ccm. wtrysk, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, obniżony, sportowa sylwet
ka, po remoncie silnika i blacharki, dach i tylny spoiler do 
lakierowania, - 4.900 zł. Borowa Oleśnicka, gm. Długołęka, 
tel. 071/315-7245
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, relingi dach., centr. zamek, szyberdach, el. 
otw. szyby, kubełkowe fotele, obrotomierz, stan b. dobry -
6.400 zł, Gryfów Śl., tel. 075/781-25-77,0602/70-18-39 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, OHC, biały, kombi, ka
talizator, RO, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.100 zl. 
Jawor, tel. 076/870-16-60
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.200 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-59-90
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
OHC, grafitowy, stan dobry, RO, relingi dachowe, hak, - 8.100 
zl. Kępno, tel. 062/782-08-69
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, biały, nowy la
kier, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi 205 x 60 x 14,

OPEL KADETT GT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, obniżony, alum. felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, ospo
ilerowany, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd, - 8.100 
zł. Leszno, tel. 0502/35-94-79
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, - 8.200 zł. 
Bolków, tel. 075/741-37-36,0602/62-57-01 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, po wymianie 
pilnika, - 7.300 zł. Kalisz, tel. 062/752-0046,0502/1345-94 
OPEL KADETT GT, 1989 r., wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, 
spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wy
gląd, stan idealny, wspomaganie, - 8.500 zł. Legnica, tel. 
0503/98-00-25
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, szyberdach, • 6.300 zł. Leszno, tel. 065/527-13-53 
OPEL KADETT, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, 3-drzwiowy, nowy ukł. wydechowy, RO, 5-biegowy, kpi. 
dokumentacja, zadbany, - 7.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0607/50-84-96,0604/72-63-10 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., 215 tys. km, 1500 ccm, die
sel, zielony metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, alarm 1 2 piloty, nowy-ukł. wydechowy i akumulator, 
RO, hak, - 8.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/50-84-96. 
0604/72-63-10
OPEL KADETT GSi, 1989 r., 136 tys. km. 2000 ccm, perło- 
woszary, wspomaganie kier., aluminiowe felgi 15” z rantem, 
spoiler tylny, ciemne lampy, białe kierunkowskazy, kubełko
we fotele, deska digital, nakładki na progach, halogeny, po 
wymianie oleju i rozrządu, stan idealny, - 8.800 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-24-97,0604/83-54-93 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, garażowany, 
nowy akumulator, zadbane, - 5.950 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-94,0606/13-17-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, relingi dachowe, pełna dokumentacja. - 6.600 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-12-95.0606/10-06-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm 5-biegowy, Mul-T-Lock, 
RO, nowe amortyzatory, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/321-60-32,0501/63-92-63 
OPEL KADETT, 1989 r., 107 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drżwiowy, alarm, oznakowany, ABS, płetwa, zderzaki w ko
lorze nadwozia, oryg. halogeny, sprow. w całości, RM, nowy 
akumulator, - 7.800 zł lub Zamienię na Fiata 126p w dobrym 
stanie. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/810-34-23 ■.
OPEL KADETT GL KOMBI. 1989/90 r., 110 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, granatowy, stan b. dobry, 1-punktowy wtrysk, 
5-drzwiowy, białe kierunkowskazy, welurowa tapicerka, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 7.900.zł lub zamienię 
na inny, także uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r„ 110 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, szyberdach, dodatkowe światło .stop', RO, prze
gląd do 04.2002 r, - 8.500 zł. Bogdan Muzyka, 59-145 Cho- 
cianowiec 116.
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125tys. km,1300 ccm, biały, bez 
wypadku, po remoncie blacharki, kubełkowe fotele, spoiler, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, oszczędny, 3-drzwio- 
wy, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 6.300 zł. Zebrzydowa.gm. 
Nowogrodziec, tel. 0609/0642-27 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy. 
5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.000 zł. 
Chojnów, tel. 0600/1648-26
OPEL KADETT, 1990 r, 1700 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, el. otwierane szyby, białe kierunkowskazy, spor
towe zawieszenie, obniżony, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 3.700 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
OPEL KADETT, 1990 r., 94 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, oryg. przebieg, książka serwisowa, hak, 3-drzwio- 
wy, na zachodnich tablicach - 1.000 DEM. Jawor, tel. 
0605/92-49-67
OPEL KADETT KOMBI. 1990 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, wersja Club, RO, roleta, elektr. reg. ante
na, relingi dachowe, roleta, szyberdach, hak, halogeny, re-
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gul. wys. mocowania pasów, kubełkowe fotele, el. reg. reflek
tory, katalizator, nadkola, konserwacja, stan idealny, -10.000 
zł lub zamienię na VW Passata, kombi, diesel, z dopłatą. 
Legnica, tel. 076/862-04-20,0601/98-64-38 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r„ 1400 ccm, biały, na białych 
tablicach, - 2.100 zł. Lubań, tel. 075/721-33-84, 
0604/34-91-14
OPEL KADETT GSi, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, 115 KM, wspomaganie kier., szyberdach, aluminio
we felgi, skórzana tapicerka, komplet kół zimowych, • 10.000 
zł. Nowa Sól. tel. 068/356-11-24 
OPEL KADETT, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, - 8.900 zł. Nowogrodziec, 

"teł. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, OHC, czerwony, 
3-drzwiowy, katalizator, RM + głośniki, stan b. dobry, - 7.300 
zł lub zamienię na Fiata 126p z lat 1991-94. Ogorzelec, tel. 
075/746-40-26
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, ciem
noniebieski metalic, bez wypadku, oryg. lakier, welurowa ta
picerka, kubełkowe fotele, opłacony, garażowany, w kraju 
od 4 lat, stan b. dobry, - 7.800 zł lub zamienię na tańszy, do
3.000 zł. Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
katalizator, hak, szyberdach, RM, el. reg. reflektory, alarm, 
blokada skrzyni biegów, zadbany, stan b. dobry, -10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/94-39-64
OPEL KADETT CABRIO. 1990 r., 148 tys. km. 1400 ccm, 
granatowy metalic, alum. felgi, sportowe fotele, efektywny 
wygląd, stan idealny, -11.600 zł. Wrocław, tel. 0607/17-87-39 
OPEL KADETT, 1990 r„ 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, alarm, centralny zamek, nowe opony i 
amortyzatory, tylna lotka, obrotomierz, 5-biegowy, nowy wy
dech, zadbany, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-37-20, 
0605/10-40-32
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
diesel 1.600 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, diesel kombi, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry, - 8.600 zł lub zamienię na Merce
desa 190. Wschowa, tel. 0603/45-67-49 
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r., 1400 ccm. benzyna, gra
natowy, 4-drzwiowy, oryginalny lakier, bez wypadku, alarm, 
centralny zamek, zadbany, garażowany, stan silnika i bla
charki b. dobry, pełna dokumentacja, - 9.300 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0602/88-89-68
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
bordowy metalic, lakierowane lusterka, dużo nowych czę
ści, zadbany, stan b. dobry, • 9.000 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-56-27,0608/45-10-46 
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, radio, ciemne szyby, bez wypad
ku, w kraju od 2000 r., kpi. dokumentacja, stan silnika i bla
charki b. dobry, - 8.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-58, 
0603/59-65-06
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 72 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, wiśniowy metalic, RO Sony + panel, szyberdach, hak, 
po przeglądzie, bez korozji, stan b. dobry, - 8.800 zł. Lubin, 
tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szyberdach, 4-drzwiowy, - 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, - 9.200 zł. Lubin, tel. 
0605/23-08-62,076/844-72-58 
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400. ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, 5-biegowy, 
bez wypadku, • 8.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 114 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, czerwony metalic, szyberdach, roleta, cena - 2.200 
DEM + cło i transport lub 10.000 zł (po sprowadzeniu). Lesz
no, tel. 0501/40-69-37
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm. 
wtrysk, biały, relingi dachowe, roleta, radio, kubełkowe fote
le, welurowa tapicerka, nowe amortyzatory, cena • 9.300 zł 
lub zamienię na Fiata 126p albo uszkodzonego VW Golfa, 
Opla Astrę, Vectrę, TD, TDi. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT, 1991 r„ 137 tys. km, 1600 ccm, fioletowy 
metalic, szyberdach, reg. pasów, pełna dokumentacja, stan 
bardzo dobry, - 7.500 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/74-23-48 
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r„ 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, alarm, garażowany, el. reg. reflektory, kubeł
kowe fotele, I właściciel, opony zimowe, - 9.900 zł. Zgorze
lec, tel. 075/775-33-50,0600/56-37-11
O  OPEL KADETT BEAUTY, 1991 r.,112tys.km,1600 

ccm, wtrysk, bordowy metalic, 5-drzwiowy, we* 
lurowa tapicerka, szyberdach, RM, bez wypad* 
ku, stan idealny, w kraju od 2 dni, kupiony w ser* 
wisie Opla, I właściciel, książka serwisowa, ku* 
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, możliwość 
wyst. faktury VAT, • 9.800 zł. Gostyń, tel. 
065/572*24*74,0607/38-00-09 01034071

OPEL KADETT, 1991 r., 26 tys. km, 1398 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-drzwiowy, radioodtwarzacz, stan b. dobry, •
8.700 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Bielawa k. Ole
śnicy. tel. 071/315-71-29
OPEL KADETT, 1991 r., 1300 ccm, - 9.000 zł. Bojanowo, 
tel. 065/545-74-53
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys, km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, do sprowadzenia 
z Niemiec -1.500 DEM + cło lub na gotowo • 8.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-66-45,0604/75-02-92 
OPEL KADETT, 1991 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, zadbany, - 6.200 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT, 1991 r„ 1400 ccm, szary metalic, centr. 
zamek, szyberdach, RO, hak, garażowany, stan b. dobry, -
9.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-89 po godz. 18, 
0605/36-16-95
OPEL KADETT, 1991 r., 156 tys. km; 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, halogeny, 5-drzwiowy, RO, zadbany, -
8.800 zł. Góra, tel. 0502/40-96-01 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 /., 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, 1991 r.. 60 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, radio, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, • 8.900 zł. Jasień, tel. 068/371 -00-96 
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, RO< stan b. dobry, - 9.600 zł. 
Jawor, tel. 0602/26-19-20
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, 5rdrzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe 
felgi, el. reguł, reflektory, alarm + pilot, RM, stan b. dobry, 
zadbany, - 9.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/63-44-66 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, el. reg. reflektory, oryginalny lakier, stan idealny, - 8.200 
zł. Kamiennik, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 
OPEL KADETT, 1991 r„ 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer

wień meksykańska, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
oryginalny lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd, - 7.600 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39,0605/23-25-67 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km,. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, ABS, wspomaganie kier., oclony w 
całości, kubełkowe fotele, radio, stan b. dobry, - 9.900 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/74-22-02
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 KOMBI. 1991 r.. 86 tys. km. 1800 ccm,'. 
wtrysk, bordowy metalic, szyberdach, wspomaganie, - 9.000 
zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, szary metalic, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.500 
z ł , pomogę w załatwianiu formalności przy sprowadzaniu. 
Lubsko, tel. 0601/68-97-94,068/372-11-66 
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, RO, - 10.500 zł. Syców, tel. 062/786-15-18 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, immobilizer, radioodtwarzacz, alarm, stan b. 
dobry, - 9.000 zł lub zamienię na Skodę 120, Fiata 126p. 
Wałbrzych, tel. 0606/72-52-27
OPEL KADETT, 1991 r., 124 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, alarm, 5-biegowy, • 10.300 zł. Wrocław, 
tel. 0602/50-22-36 po godz. 16 
OPEL KADETT, 1991 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, ABS, szyberdach, 3-drzwiowy, alarm + pilot, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 140 tys. km. 2000 ccm. 
GSi, niebieski metalic, el. reg. szyberdach, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, ceńtr. zamek, alum. felgi,, 
sportowa wersja (pedał, głaka zmiany biegów), welurowa 
tapicerka, dzielona kanapa, sportowy wygląd, - 11.800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/60-85-82
OPEL KADETT, 1991 r., 155 tys. km, 1400 ccm, El, biały, 
nie składany, katalizator, 3-drzwiowy, po przeglądzie, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/09-62-23,0604/34-53-82 
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy, .łezka’ , ABS, kubełkowe fotele, halogeny, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, nowe 
opony, ciemne szyby, * 7.700 zł lub zamienię na tańszy z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0607/83-54-26,071/343-22-11 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, biały, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-98-41, 
0603/67-23-12
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, reguł, fotel kie
rowcy, I rejestracja w 01.1992 r., zadbany, - 10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-88-17
OPEL KADETT, 1991 r., czamy metalic, 5-biegowy, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach 2-stopniowy, 
alum. felgi, - 11.700 zł. Wrocław, tel. 071/787-38-45, 
0502/33-78-87
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.f 1800 ccm, wtrysk silnik 
Opła Vectry, centralny zamek, składane tylne siedzenia, koł
paki. - 6.200 zł. Wrocław, tei. 0601/71-69-78 
OPEL KADETT, 1991 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, stan dobry, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 340-06-10 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1991 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 4 biegowy, katalizator, RM Opel, 
el.światła, relingi dachowe, stan techniczny bardzo dobry, - 

'11.600 zł. Wrocław, tel. 0609/80-95-79 
OPEL KADETT, 1991 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, alarm, radio, 5-biegowy, - 10.300 zł. Wro
cław, tel. 0602/50-22-36 po godz. 16 
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 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, na białych tablicach - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34
OPEL KADETT, 1991 r„ 80 tys. km, 1800 ccm, biały,'
3-drzwiowy, alum. felgi, radio, szyberdach, na zachodnich 
tablicach - 999 DEM. Żagań, tel. 0604/82-86-97 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 1700 ccm. diesel, biały, do 
sprowadzenia - 1.900 DEM + cło (ok. 3.000 zł). Żarów, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0607/09-61-42 
OPEL KADETT KOMBI, 1991/92 r , 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, Club, 5-drzwiowy, kubeł
kowe fotele, welurowa tapicerka, ciemne szyby (atermicz
ne), el. otw. szyby, el. reg. światła, centr. zamek, alarm, szy
berdach, relingi, roleta, obrotomierz, bez wypadku, oryginalny 
lakier, garażowany, sprowadzony w całości, - 13.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
OPEL KADETT, 1991/94 r., 103 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
5-drzwiowy, ospoilerowany, nowe pokrowce, atrakc. wygląd,
- 8.200 zł lub zamienię na tańszy, Honda Civic albo inne 
propozycje. Kolsko, woj. zielonogórskie,-teł. 0604/56-80-95 
OPEL KADETT, 1991/95 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, kolor perłowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 
immobilizer, alarm, RO z autorewersem + 4 głośniki, - 9.500 
zł. Chocianów, tel. 076/818-57-25,0604/68-82-51 
OPEL KADETT BEAUTY, 1991/95 r., 97Jys. km, 1800 ccm, 
benzyna + gaz, niebieski metalic, 4-drzwiowy, hatch-back, 
alum. felgi, ukł. wydechowy Remus, spoiler na klapie, nowe 
amortyzatory Sachs, hak, silnik i podzespoły stan dobry, tań
szy w Eksploatacji od diesla (100 km za 10 zł), - 8.999 zł. 
Głuchołazy, tel. 0606/55-36-11,077/439-10-89 
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys. km, 1600-ccm, wtrysk, czamy 
metalic, nie używany w Polsce, opłacone cło, stan idealny, 
nowe opony, alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, welu
rowa kierownica Većtry, radio ze zmieniaczem - kpi. Kenwo- 
od, 4x40 W, nowe, -'11.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-27-21 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 112 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, stan b. dobry, wspomaganie, alarm + pilot, 
alum. felgi 15", atrakc. wygląd, - 12.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-55-19.0603/33-08-47 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
fioletowy metalic, welurowa tapicerka, wspomaganie, zadba
ny, do sprowadzenia, -14.500 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37, 
0608/23-76-74
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie kier., ABS, - 12.800 zł. Leszno, 
tel. 0601/56-56-11
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r„ 85 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski, sprowadzony w całości na kołach, -13.800 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
OPEL KADETT GSI CABRIO, 2000 r„ 104 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie kier., ABS, 
el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, alum. felgi 15', ciemne 
szyby, kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, -
12.800 z ł, możliwa sprzedaż przez komis. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/21-53-95
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi,
fotele Rocaro, sportowa kirownica, spoilery, po remoncie,
atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 2.800 zł. Świdnica, tel.
074/853-13-68,0606/98-20-70
OPEL MANTA, 1982 r., 2000 ccm, benzyna inst. gazowa,
alarm, centralny zamek, immobilizer, aluminiowe felgi, fote

le Recaro, stan b. dobry, - 4.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/352-55-85
OPEL MONZA, 1986 r., 117 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspo
maganie, uchylne tylne szyby, automatic, centr. zamek, stan 
dobry - 6.000 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-08-47, 
0605/82-34-81.
OPEL OMEGA, 1987 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, OHC, 
niebieski, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, na 
zachodnich tablicach - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/842-27-64 
OPEL OMEGA GL, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
stan b. dobry, szyberdach, el. reguł, lusterka, nowe opony, 
nowy akumulator, nowy układ hamulcowy, - 8.90(tżł. Kłodz
ko, tel, 074/867-19-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
welurowa tapicerka, RO, stan dobry, pilne, - 6.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-02-90
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, szary metalic, silnik, 
skrzynia biegów i zawieszenie po kapitalnym remoncie, alum. 
felgi 16/225 z rantem, alarm, zadbany, stan b. dobry, -10.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21,0602/81-92-94 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, alarm, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/336-00-19 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, do 
częściowego remontu, rozkł. siedzenia tylne, reg. wys. pa
sów, 5-biegowy, kołpaki, techn. sprawny, .na chodzie”, - 3.990 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1987 f., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, beżo
wy metalik, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, alum. felgi, welurowa tapicerka, RO Sony + 6 
głośników, stan b. dobry, zadbany, kpi. dokumentacja, - 9.800 
zł. Legnica, tel. 076/850-70-97 lub, 0608/19-48-18 
OPEL OMEGA. 1988 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Pb/, czer
wony, wspomaganie kier., RO, hak, bez wypadku, zadbany,
- 7.900 zł lub zamienię na mniejszy samochód, z dopłatą. 
Bielawa, tel. 074/833-90-48
OPEL OMEGA, 1988 r., 120 tys. km, 2000 cćm, benzyna, 
czarny, sedan, 5-biegowy, 4-drzwiowy, halogeny, hak, wspo
maganie, el. reg. lusterka, zadbany, na białych tablicach, stan 

’ b. dobry -1.150 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 265 tys. km, 1800 ccm, bia
ły, centr. zamek, wspomaganie, instalacja gazowa, alarm + 
pilot, - 8.500 zł. Kalisz, tel. 062/767-06-99,0602/36-89-76 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, stan 
dobry, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/62-73-69 
OPEL OMEGA, 1988 r., 162 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
OHC, biały, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., szyber
dach, hak, RO ♦ 6 głośników, Mul-T-Lock. - 8.600 zł. Wro
cław, tel. 367-92-99,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, wtrysk, biały, el. reg. reflektory, wspomaganie, RO, 
alarm, po wymianie tarczy sprzęgła, akumulatora, świec, stan 
techn. b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-03-15 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic. wspo
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-33 po godz. 16
OPEL OMEGA. 1988 r.. 2000 ccm, benzyna, szary, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, stan 
dobry, - 8.100 zł. Wrocław, teł. 071/361-52-50, 
0601/55-20-45,0601/55-20-51 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 147 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, 
RM, wspomaganie, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych ta
blicach -1.650 DEM. Wrocław, tel. 0601/74-83-49 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automątic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicznie, 
zarejestrowany, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 183 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
metalic, inst. gazowa, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, alarm * pilot, centralny zamek, wspomaganie kier., ozna
kowany, ciemne lampy tylne, - 10.200 zł lub zamienię na 
inny albo na busa. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r„ 2300 ccm, diesel wspoma
ganie kier., relingi dachowe, el. reguł, lusterka, dużo nowych 
części, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-91-54, 
0605/66-65-87
OPEL OMEGA, 1989 r., 212 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, alarm, blokada skrzyni biegów, central
ny zamek, wspomaganie kier., hak, radio + głośniki, • 10.100 
zł lub zamienię na Opla Vectrę, Astrę, Forda Escorta, inne. 
Wrocław, tel. 0600/66-00-75
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, 
komputer, skórzana kierownica, tempomat, RO Pioneer ♦ 
zmieniacz, dużo nowych części (faktury VAT), stan idealny,
- 12.500 zł. Wrocław, tel. 0502/16-99-32
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.^2000 ccm, wrzo

sowy metalic, szyberdach, roleta, relingi dacho
we, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, -11.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97 87026851

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, nowe opony, szyberdach, ABS, 5-biegowy. 
alum. felgi, el. reg. lusterka, wspomaganie, na białych tabli
cach, stan b. dobry -1.000 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2400 ccm, beżowy metalic, hak, 
automatic, szyberdach, na białych tablicach - 1.500 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/17-93-92-06-14 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, centr. zamek, alum. 
felgi, hak, garażowany, stan b. dobry, -11.000 zł. Wołczyn, 
teł. 077/418-99-27
OPEL OMEGA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, platynowy me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., RM, szyberdach, 
• 9.200 zł lub zamienię na młodszy, mniejszy.,Wołów, tel. 
071/389-48-06
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, 
wtrysk do remontu, zaniedbany, technicznie sprawny, - 6.900 
zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-17-36 
OPEL OMEGA CD, 1991 r., 92 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, komputer, alum. felgi, szyberdach, • 13.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-40-75,0602/49-10-18 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm. turbo, kolor wi
śniowy, sprowadzony w 1995 r., 2 komputery, ABS, immobi
lizer, wspomaganie, centr. zamek, blokada zapłonu, RM ste
reo, I właściciel, -11.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 162 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, wspomaganie, automatic, zderzaki w 
kolorze nadwozia, alum. felgi, zadbany, - 12.000 zł lub za
mienię na Hondę Civic albo CRX bez dopłaty. Jelenia Góra, 
tel. 0602/46-26-89
OPEL OMEGA GL. 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, RO, el. 
reg; reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, bez wypadku,

po wymianie zawieszenia, ABS, - 13.800 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 166 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, jasnoniebieski metalic, szyberdach, relingi dacho
we, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, z pełną dokumentacją, - 11 800 zł. Lu?. 
bin, tel. 0605/41-96-29
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 160 tys. km instalacja ga:. 
zowa, klimatyzacja, centr. zamek, relingi dachowe, hak, - 
14:000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-70-71,0602/73-84-30 
OPEL OMEGA, 1991 r., 175 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, pełne wyposażenie el., komputer, ABS, aluminiowe 
felgi, -14.500 zł lub zamienię na podobny TDi. Miejska Góra, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/16-24-80 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 
hak, alarm, relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, roleta, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 071/372,25-55,0601/72-32-01 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2600 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, nie składak, komputer, klimatyzacja, ABS, ARS, szy
berdach, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, alarm, -
13.700 zł. Wrocław, teł. 0602/78-76-27
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991 r., 2600 ccm, bordowy 
metalic, kombi, peine wyposażenie, zabezpieczenie dla dzie
ci, ABS, TCS, automatic, wspomaganie kier., el. reg. i pod
grzewane lusterka, el.-otw. szyby, halogeny, relingi dacho
we, centr. zamek, alarm, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
stan b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 351-27-85 po godz. 
20.0603/09-23-44
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piasko
wy, wspomaganie kier., relingi dachowe, centralny zamek + 
piiót, alarm, koła 15*, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz 
Sony + 6 głośników, szyberdach, regulowane pasy, el. reguł, 
lusterka, -13.200 zł. Wrocław, tel. 0609/52-74-41 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1991/92 r., 2600 ccm, wtrysk Dual 
Ram, perłowobordowy, wspomaganie kier., ABS, centralny 
zamek + pilot, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, radio, 
automatic, stan b. dobry, aluminiowe felgi, • 11.900 zł lub 
zamienię na tańszy. Legnica,'tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPEL OMEGA, 1991/94 r., 235 tys ę̂m, 2300 ccm, turbo D, 
czarny, wspomaganie, hak, centr. zamek, alarm, - 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-37-48
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, 24V, 
czarny metalic, el. otwierane szyby, el. otwierany szyber
dach, podgrz. fotele, klimatyzacja, aluminiowe felgi, -13.500 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/22-84-22,0503/62-19-33 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centr. zamek, wspomaganie, radio, - 11.000 zł. Jarocin, tel. 
0501/71-46-54
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm inst. gazowa, -
8.000 zł. Lędziny, gm. Opole, tel. 0604/25-08-83
OPEL OMEGA, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, zderzaki w 
kol. nadwozia, oszczędny, kpi. dokumentacja, stan dobry -
11.400 zł lub zamienię. Osiecznica, gm. Bolesławiec, tel. 
075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy, ABS, serwo, wspomagamie, RO, 
szyberdach, głębokie fotele, antena w szybie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, spoiler tylnej klapy bagażni
ka, stan b. dobry, bez wypadku, w kraju przejechał2000 km,
- 11.400 zł. Lubań, tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPEL OMEGA SEDAN, 1992 r.‘, 157 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, RO, immobilizer, w kraju 
od 5 miesięcy, -12.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1992 r„ 78 tys. km. 2000 ccm. 
wtryik, bordowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, -
11.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-03,0604/62-27-71 
OPEL OMEGA, 1992 r., 160 tys. km, szary metalic, wspo
maganie, el.szyby, bez wypadku, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-58-25
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 180 tys. km, 3000 ccm„24 
V, czarny metalic, bez wypadku, w kraju od 4 mies., stan b. 
dobry, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji • 15.900 
zł. Legnica, teł. 0605/12-80-66 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r„ 126 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, automatic, ABS, relingi, wspomaganie, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, sprowadzony w
06.2001 na nowych zasadach, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -12.900 zł. Gostyń, teł.'0604/33-86-50 
OPEL OMEGA SEDAN, 1993 r., czarny, wspomaganie, el. 
otw. szyby, szyberdach, serwo, ABS, alum. felgi, na białych 
tablicach - 3.900 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0609/62-99-28 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D. złoty metalic, ABS, centr. żamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, hak, welurowa tapicerka, roleta, relingi, RO, 
dzielona tylna kanapa, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 372-95-50, 
0502/68-49-47
OPEL OMEGA, 1994 r., 136 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy, pełne wyposażenie, • 33.000 zł. Piaski, tel. 
065/571-96-48,0605/09-51-47 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ęcm, 24V, bor
dowy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, •
35.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2500 ccm, V6 pełne wyposażenie 
oprócz skóry i klimatyzacji, - 27.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/18-88-78
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 103 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, klimatyzacja, ABS, CD, tempomat, pełna el., welurowa 
tapicerka, el. roleta, stan b. dobry, garażowany - 24.000 zł. 
Góra, tel. 0501/44-89-82
OPEL OMEGA B, 1994 r., 121 tys. km, 2000 ccm, 16V, zie
lony, sedan, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, I właściciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, -
28.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 109 tys. km, 2000 ccm, kolor wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, za
dbany, atrakc. wygląd, - 27.000 zł lub zamienię na inny. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-54-77,0608/16-42-76 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 63 tys. km, 2000 ccm, biały, dużo 
dodatków, skóra, - 24.800 zł. Legnica, teł. 0601/71-51-45 
OPEL OMEGA B KOMBI, .1994 r.. 151 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, wtrysk, niebieski, radio, szyberdach, katalizator, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, 
poduszka pow, - 21.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-54-92, 
0603/65-33-25
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, ęi. reg. luster
ka, ABS, wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w 
Polsce, • 32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2500 ccm, 
TDS, perłowobordowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, el. reg. fotele, podgrz. fotele, tempomat, radioodtwa
rzacz, komputer pokładowy, relingi dachowe, .możliwość 
sprzedaży przez komis, - 30.000 zł. Oleśnica, tel. 
0603/69-32-66
OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km, 2500 ccm, TDŚ, 
kolor grafitowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, zdjęcia do wglądu, telefon 
GSM samoch, - 31.500 zł. Oława. tel. 071/303-89-80. 
0604/85-40-04

OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 35.500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 215 tys! km, 2000 ccm, bia
ły, pełne wyposażenie, klimatyzacja, bez opłat skarbowych, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od miesiąca,
-15.200 zł (możl. wyst. fakt, VAT). Rawicz, tel. 0501/09-88-57 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1994 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, 
perłowoniebieski, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, centralny zamek 
+ pilot, 2 immobilizery, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja, bez wypadku, stan b. dobry, * 31.800 zł lub za
mienię na Audi B4 TDi, VW Golfa III TDi, inny. Środa Śląska, 
tel. 071/317-64-37,0603/17-37-77 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 83 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, pełna dokumentacja, 
sprowadzony w 2000 r., I właściciel, stan idealny, - 32.700 zł 
lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 071/372-63-34. 
0602/28-40-33
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm, zie
lony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, cen
tralny garnek, alarm, radio, halogeny, siatka, roleta, 5 za
główków, I właściciel, w kraju od 3 miesięcy, stan idealny, •
30.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-21-93
OPEL OMEGA B, 1994 r., 146 tys. km, 2500 ccm, V6 24V, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, track control, ABS, 
176 KM, obniżony, komputer, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka i fotele, aluminiowe felgi 16” Borbet, immobilizer, 
zadbany, - 29.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/363-70-36,0607/27-89-30 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, miesiąc w kraju, oclony, bezwypadkowy, I właściciel, ser
wisowany w Niemczech, książka serwisowa, elektr. reg. wy
posażenie, 2 pod. powietrzne, elektr. szyberdach, serwo, RO, 
centr. zamek, elektr. reg. żaluzja tylnej szyby, immobilizer, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-96-98
OPEL OMEGA B CD, 1994 r.,178 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
biały, ABS, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, I 
rejestracja w 06.1995 r, - 24.500 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-37-38
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, Eco
tec, srebrny metalic, CD, poduszka pow., ABS, wspomaga
nie, komputer, drewno, pełne wyposażenie elektr., szyber
dach, centr. zamek, welurowa tapicerka, alarm, • 25.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/778-21-27,0603/40-54-75 
OPEL OMEGA B CD, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, kombi, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, 
alarm, immobilizer, ABS, szyberdach, hak, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, - 32.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Złotoryja, tel. 076/878-52-75,0604/22-43-22 
OPEL OMEGA B KOMBI CD, 1994/95 r„ 155 tys. km, 2500 
ccm, TDS, ciemnogranatowy metalic, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 29.000 zł. Prudnik, tel. 0605/08-10-22 
OPEL OMEGA, 1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
szyberdach, ABS, centralny zamek + pilot, 5-biegowy, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, el. reg. reflektory i fotele, 
reflektory soczewkowe, - 28.800 zł lub zamienię. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, automa
tic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, relingi, ro
leta, welurowa tapicerka, oclony w całości, RM i inne dodat
ki - 31.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
zielony metalic, bogate wyposażenie, klimatyzacja, hak, stan 
b. dobry. - 35.700 zł. Legnica, tel. 0603/91-07-61 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1995 r.. 124 tys. km. 2000 ccm, 
grafitowy metalic, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, kli
matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, elektryka, serwisowany, 
stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamienię na droższy, z dopłatą. 
Leszno, tel. 0600/41 -50-98
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TD. 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 104 tys. km. 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, kli
matyzacja, pełne wyposażenie el., garażowany, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-98-64
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 110 ty?, km, 2000 ccm, 16V,- 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, el.reg. lusterka i inne dodatki -
31.000 zł. Wschowa, tel. 0603/77-51-37
O  OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, TDS, kolor 

grafitowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. 
dobry, • 39.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026731

OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
benzyna, granatowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie.kier., centr. za-, 
mek + pilot, immobilizer, relingi, welurowa tapicerka, książ
ka serwisowa, - 29.90021. Bolesławiec, tel. 0.603/12-47-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm. tur
bo D, biały, pełne wyposażenie, blokada skrzyni biegów, hak 
holowniczy, pilne, z dużym upustem, - 31.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-30-02,0605/85-43-35 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 65 tys. km; 2000 ccm, wtrysk 
16Vj srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, el. reg. foteli, 
ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, serwisowany,.spro
wadzony w całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprze
daży na raty, - 29.900 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 
0502/54-74-94
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r„ 100 tys. km, 3000 ccm, 
MV6 211 KM, stan b. dobry, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, pełne wyposażenie, - 37.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-93-76
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 170 tys. km, 2500 ccm, zie
lony metalic, klimatyzacja, hak, pełne wyposażenie, RM, 
wszystkie el. dodatki, stan idealny, - 35.600 zł. Legnica, tel. 
0603/91-07-61
OPEL OMEGA MV6,1995 r., 165 tys. km. 3000 ccm. 24V, 
srebrny metalic, ABS, ASD, TC, 2 x RSR, klimatyzacja, tem-. 
pomat, szyberdach, el. reg. lusterka i fotele, el. otw. szyby, 
roleta, obniżony, alum. felgi Borbet 17" (szerokie), telefon, 
CD, XG, komputer, wyświetlacz, podgrz. fotele (4), alarm, 
immobilizer, automatic, zadbany, - 39.000 zl. Lwówek ślą
ski. 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. Mik
stat, tel.-062/731-03-28,0600/50-45-53 
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995 r., 151 tys. km, 2500 
ccm, TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, bez wypadku, pilot, immobi
lizer, • 38.000 zł lub zamienię na mniejszy, diesel. Oława, 
tel. 071/313-43-08,0503/02-19-44 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r.. 2000 ccm, 16V, granato
wy, bez wypadku, pełna dokumentacja, serwisowany, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, roleta, relingi dacho
we, radioodtwarzacz, stan idealny, • 27.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Piława Górna, tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88
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OPEL OMEGA B, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, srebrny me- 
tahc. pełne wyposażenie, alum. felgi, atrakc. wygląd, kpi. 
ooon zimowych, bez wypadku, kpi. dokumentacja, • 36.000 
zł. Syców, tel. 0601/77-46-14
OPEL OMEGA KOMBK1995 r„ 179 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek, 
oryg. RO, - 26.000 zł. Śrem, teł. 061/282-90-97 *
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r„ 147 tyś! km, 2000 ccm,- 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
sprowadzony w całości, kompl. dokumentacja, bez wypad
ku, - 28.000 zł.. Trzebnica, tel. 071/387-19-57,0602/30-11-80 
OPEL OMEGA B CO, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, 16V, zielonogranatowy metalic, 2 poduszki pow., centr. 
zamek, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, roleta tyl
na, garażowany, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64, 
0605/5444-40
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 81 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 34.000 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 .
OPEL OMEGA SEOAN, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, bu
telkowa zieleń, i rej. 1995 r., I właściciel, książka serwisowa, 
bez wypadku, ABS, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe fel
gi, RO + głośniki, klimatyzacja, el. otwierane szyby i dach, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, stan idealny, - 32.600 zł. 
Wrocław, tel. 0501 /10-96-02
OPEL OMEGA, 1995 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, komputer, wszystkie el. do
datki, welurowa tapicerka, zabezp. przed kradzieżą, kpi. 
dokumentacja, - 29.900 zł lub zamienię na nowszy model. 
Wrocław, tel. 071/372-68-84,0606/34-52-37 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995/96 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 
ciemnozielony, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, -
30.900 zł. Legnica, tel. 076/854-18-41,0606/61-21-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r., 98 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby i fotel, automatic, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, alarm, relingi dach., RM + 6 głośników, w 
kraju od 1 mies. - 34.800 zł. Legnica, tel. 076/721-66-07 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r„ 102 tys.,km, 2000 ccm, 
16V, ECOTEC, zielony metalic, wersja CD, ABS, TC, drew
niane dodatki, 2 poduszki pow., 2 x klimatronik, wszystkie 
el. dodatki, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., relingi dachowe, podgrzew. fotele, oryg. radio, pi
rotechniczne napinacze pasów, alarm ♦ 2 zabezpieczenia, •
38.000 zł. Lubin, tel. 076/846-9141 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. fel
gi, drewno, alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażo
wany, stan b. dobry - 40.000 zł, możliwość rat przez komis. 
Polkowice, tel. 076/845-40-24,0607/85-79-05 
OPEL OMEGA, 1996 r., 2500 ccm, turbo D, Zielony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 38.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-89-05
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 80 tys. km, 2Ó00 ccm, 
zielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, centralny za
mek + pilot, welurowa tapicerka, RM, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, - 28.000 zł. Syców, tel. 0502/59-51 -68 
OPEL OMEGA B, 1996/97 r„ 16 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
złoty, el. otw. szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, role
ta, RO, - 37.000 zł. Rawicz, tel. 0603/17-9348 
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r.. 79 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, szary metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
welurowa tapicerka, RM, el. reg. lusterka, el. otw. szyby -
42.500 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/850-11-69, 
0607/3547-05
OPEL OMEGA B, 1997 r., 2500 ccm, V6, srebrny metalic, 
bogata wersja, automatic, - 42.500 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23,0601/70-25-02 
OPEL OMEGA SEDAN, 1997/98 r., 50 tys. km, 2500 ccm, 
TDS, srebrny, klimatyzacja, tempomat, drewno, pełne wy
posażenie el., spoiler, roleta, szyberdach, podgrzewane fo
tele, aluminiowe felgi, RM Philips, - 49.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0601/41-23-29 
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 
O  OPEL OMEGA B, 1998 r., 2000 ccm, DTi, 16V, 

srebrny metalic, limuzyna, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, 100 KM, drewniane 
dodatki, klimatronic, 4 poduszki pow. i inne, 
książka serwisowa, bez wypadku, stan idealny, 
reflektory ksenonowe, • 53.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 84018501

OPEL OMEGA, 1998 r., 64 tys. km, 2500 ccm, V6 automa
tic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, im
mobilizer, wspomaganie, • 55.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-40-88
OPEL OMEGA, 1998 r., 64 tys. km, 2500 ccm, TDS, srebr
ny metalic, nawigacja sat., 4 poduszki pow., climatronic, 
wyposażenie el, - 54.200 zł. Nysa, tel. 077/435-33-79, 
0604/53-23-25
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r„ 71 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC Eco, grafitowoczarny, pełne wyposażenie elektrycz
ne, welurowe fotele, halogeny, soczewkowe reflektory, 4 
poduszki pow., 8 głośników, radio firmowe ze sterowaniem 
przy kierownicy, wersja CD, kupiony w salonie, z homologa
cją na dostawczy, 5-osobowy, - 51.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/21-17-60,071/373-67-27 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00542 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, ciemnozielony, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, - 53.000 zł. Wieru
szów, tel. 062/784-11-06
OPEL OMEGA B KOMBI. 1999 r., 15 tys. km, 2500 ccm, V6 
pełne wyposażenie oprócz skóry, • 65.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/1740-68
OPEL OMEGA KOMBI B, 1999 r.; 33 tys. km. 2000 ccm, 
16V, ciemnozielony metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. po
wietrzne, alum. felgi, kpi. opon zimowych, el. reg. lusterka i 
fotele, el. otw. szyby, oryg. RO z CD, centr. zamek ♦ rygiel .? 
alarm, książka serwisowa, - 50.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-11-06
OPEL REKORD BERLINA, 1978 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, centralny zamek, oryginalny lakier, zadba
ny, roczny akumulator, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/32749-02,0501/81-53-62 
OPEL REKORD KOMBI, 1979 r., 2300 ccm, diesel hak, stan 
dobry, • 2.500 zł. Lewin Kłodzki, tel. 0609/58-81-32 
OPEL REKORD, 1979 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, inst. gazowa, automatic, RO, stan dobry, -
1.450 zl lub żam. na droższy, najchętniej automatic o dużej 
pojemn. Wrocław, tel. 071/316-12-65,0608/59-23-54 
OPEL REKORD, 1980 r., 75 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
żółty, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, bez 
korozji, nowe tarcze, bębny ham., nowe opony, - 1.600 zł. 
Jugów, tel. 074/872-22-83
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm, bordowy, techn. spraw
ny, brak badań technicznych, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/78-89-06

OPEL REKORD, 1981/91 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski,
4-drzwiowy, szyberdach, stan opon dobfy, przegląd do
06.2002 r., w ciągłej eksploatacji, -1.500 zł lub zamienię na 
Skodę albo Poloneza. Jelenia Góra, tel. 075/764-82-32, 
0502/51-58-44
OPEL REKORD, 1982/83 r., 85 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, dodatkowy silnik, 85 tys. km po remoncie silnika, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-17-39 
OPEL REKORD,.1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, 
nowy model, silnik Mercedesa 200 D, stan b. dobry, - 2.600 
zł. Wrocław, tel. 355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 cęm, benzyna, brązowy me
talic, szyberdach, 5-biegowy, zarejestrowany w kraju, -1.490 
zł lub zamienię na Wartburga, Opla Rekorda 1.8. Sulechów, 
tel. 0605/38-74-03
OPEL REKORD BERLINA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan dobry, - 1.200 Zł. Wrocław, tel. 
071/321-54-98
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
stan dobry, 4-drzwiowy, 4-biegowy, welurowa tapicerka, szy
berdach, centralny zamek, el. otwierane szyby, zarejestro
wany, ubezpieczony, instalacja gazowa, -1.950 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-72-47,0609/15-60-18 
OPEL REKORD, 1983/84 r., 1800 ccm, srebrny, 4-drzwio- 
wy, radio,, stan b: dobry, - 3.100 zł. Legnica, tel. 
076/854-57-13,0602/38-55=22 
OPEL REKORD, 1983/84 r., 2000 ccm automatic, stan do
bry, • 3.500 zł. Legnica, tel. 0600/88-35-60 
OPEL REKORD KOMBI, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, • 1.300 zl. Biedrzychowice, woj. opolskie, tel. 
0600/18-73-31
OPEL REKORD KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, OHC 5-dr̂ wiowy, 5-biegowy, w ciągłej eksploata
cji, dużo nowych, wymienionych części, stan b. dobry, za
dbany, - 4.500 zł lub zamienię na Audi, .cygaro", po 84r.. 
Wrocław, tel. 071/780-89-28 wieczoręm, 0605/42-7747 
OPEL REKORD SKŁADAK, 1992 r. hak, kpi. dokumentacja, 
stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię. Karpacz, tel. 
075/761-91-35
O  OPEL REKORD, SENATOR, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
silników, zniszczone samochody z polską doku
mentacją, w sprzedaży piękne samochody mar
ki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów , tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024711

OPEL SENATOR, 1981 r., 40 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czarny, automatic, stan b. dobry, na białych tablicach • 700 
DEM. Iłowa, tel. 068/37745-29
OPEL SENATOR, 1982 r., 2500 ccm, benzyna automatic, 
serwo, centralny zamek, aluminiowe felgi, na białych tabli
cach - 1.350 zł. Szczecin, tel. 0609/49-52-10- 
OPEL SENATOR, 1987 r., 160 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
czarny, nowe opony, wszystkie el. dodatki, na białych tabli
cach, stan b. dobry -1.200 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL SENATOR, 1990 r., 160 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokładowy, instalacja 
gazowa, obniżone zawieszenie, alum. felgi, stan dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/41-58-58
OPEL SENATOR, 1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 24V, ko
lor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, - 16.900 zł. Bole
sławiec, tel. 0604/08-89-34
OPEL SENATOR, 1992 r., 214 tys. km, 2594 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, el. szyberdach, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, tapicerka skórzana, podgrz. siedzenia, drew
no, skórzana kierownica, komplet nowych opon zimowych, 
aluminiowe felgi, wersja sportowa, - 21.000 zł. Oława, teł. 
071/302-74-30
OPEL UGRA, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, 
RM z RDS, alum. felgi, stan techn. b. dobry, - 25.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/4047-11 
OPELTIGRA, 1995 r., 80 tys. km,-1400 ccm, benzyna, czar
ny, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, radio, aluminiowe fel
gi, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-28-88,0608/09-12-71 
OPEL TIGRA, 1995 r„ 56 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ecotec, 
kolor ceglany, wspomaganie kier., centralny zamek, immo
bilizer, el. otwierane szyby, szyberdach, welurowa tapicer
ka, aluminiowe felgi 15", reguł. wys. mocowania pasów, stan 
b. dobry, - 23.500 zł lub zamienię na inny samochód. Żory, 
tel. 032/435-55-33,0502/90-74-87 
OPEL TIGRA, 1995/96 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, czerwień meksykańska, sprowadzony w całości, z peł
ną dokumentacją, zadbany, ABS, radio, 5-biegowy, wspo
maganie, centr. zamek, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wy
posażenie el., immobilizer, - 24.200 zł. Paszowice, tel. 
076/870-10-25
OPEL TIGRA, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, żółty, 
el. otw. szyby, wspomaganie kier., klimatyzacja i inne, po
duszka pow, - 26.000 zł. Lubin, tel. 076/842-25-11, 
0601/53-45-53,0608/61-30-79 
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. 
felgi, klimatyzacja, 2 poduszki pow., spro\tóadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku,
- 26.500 zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem
- AG0214 www.autogielda.com.p1)
OPEL TIGRA, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECO
TEC, czarny, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, ABS, immobilizer, alum. felgi, el. otw. szyby i szyber
dach, RO + RDS, halogeny, automatic, skórzana kierowni
ca, • 26.000 zł. Poniec, tel. 0609/44-85-00 
OPEL TIGRA, 1996 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, ecotec, 16V, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, szyberdach, ABS, bez wypadku, RM + 4 głośniki,|
22.000 zł. Przylesie Dolne, gm. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0605/72-30-82
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccmr 16V, czarny, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, 2 kpi. kół, alum. felgi, pełne wyposażenie, 
skóra, klimatyzacja, RO, zawieszenie Irmscher, ospoilero
wany, wersja limitowana, • 32.000 zł. Świdnica, teł. 
074/853-46-13,0605/24-78-16 
OPEL TIGRA, 1997. r., 53 tys. km, 1400 ccm, 16V wtrysk, 
czarny, 5-biegowy, katalizator, immobilizer, ABS, wspoma
ganie kier., 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. reguł, 
lusterka, el. otarierane szyby, aluminiowe felgi, halogeny, 
alarm, sportowy tłumik, stan b. dobry, - 27.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-18-31
OPELTIGRA, 1998 r., 55 tys. km, 1400ccm, 16V, błękitny 
metalic,.wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, alum. felgi, el. otw. szyberdach, RO, I właściciel, 
garażowany, - 27.800 zł. Poznań, tel. 061/847-12-74, 
0601/47-12-74
OPELTIGRA, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 1$V, ciemno
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektryczne, poduszka 
powietrzna, aluminiowe felgi 15”, radioodtwarzacz ♦ CD, stan 
b. dobry, halogeny, alarm, • 31.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-16-98
OPEL TIGRA, 1998/99 r., -37 tys. km, 1400 ccm. 16V, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, 
komputer, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, -
31.000 zł lub zamiana na tańszy. Pleszew, tel. 062/741 -96-69, 
0608/15-86-55

OPELTIGRA, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, udokum. przebieg, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
RM+CD, szyberdach, atrakc. wygląd, - 38.000 zi lub zamie
nię na Audi, VW Passata, TDi. Jelenia Góra, tel. 
075/752-44-07,0604/68-50-39 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, szary 
metalic, centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, wspoma
ganie kier., szyberdach, dzielona tylna kanapa, welurowa 
tapicerka, - 7.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0609/47-98-51 
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
kpi. dokumentacja, centr. zamek, welurowa tapicerka, alum. 
felgi Opel, fotele kubełkowe, wspomaganie, stan idealny -
9.700 zł. Legnica, tel. 0602/36-07-03,076/854-78-08 

,OPELVECTRA CD. 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm. szary, 
ABS, centr. zamek, alum. felgi, RO, alarm, - 9.200 zł. Opo
le, tel. 077/442-55̂ 92
OPEL VECTRA, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, hak, RM, wspomaganie, -
9.800 zł. Polkowice, tel. 0601/97-06-24 
OPEL VECTRA GT, 1989 r., 2000 ccm, - 6.900 zł. Sule
chów, tel. 068/385-35-89
OPEL yECTRA, 1989/90 r., 167 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, I właściciel, oryginalny lakier, szyberdach, radioodtwa
rzacz, reg. pasy i fotel, bez wypadku, po przeglądzie, nowe 
opony (4), welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, ga
rażowany, atrakcyjny wygląd. - 9.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-70,0606/40-24-60 
OPEL VECTRA, 1989/96 r.. 175 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, szary*metalic, kpi. dokumentacja, serwisowany, alum. 
felgi, koła zimowe, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
RO, dzielony tylna kanapa, welurowa tapicerka, szyberdach, 
stan techn. b. dobry, - 10.500 zł. Polkowice, tel. 
076/749-60-12,0602/62-21-86 
OPEL VECTRA, 1990 r., 146 tys. km, 2000 ccm, błękitny 
metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, pilot, 
alarm, szyberdach, RO ♦ 6 głośników, alum. felgi, spoiler, 
Mul-T-Lock, - 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/595-01-57 lub 
0608/65-80-95
OPEL VECTRA, 1990 r„ 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, RO, inst. gazowa na gwarancji, 
nowy akumulator (gwarancja), kpi. kół zimowych, -12.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-22-80,0605/35-72-10 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, alarm
* pilot, el. otw. szyby, ęl. reg. reflektory, RO, 6 głośników, -
11.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 0606/47-38-52
OPEL VECTRA A SEDAN, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna + gaz, fioletowy metalic, wspomaganie, szyberdach, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, obrotomierz, dzielona tylna 
kanapa, RO + 6 głośników, inst. gazowa Lovato, zbiornik w 
kole, sprowadzony w całości w 99 r.. za mienie przesiedleń
cze, bez wypadku, po rem. głowicy, stan b. dobry, -12.500 
zł. Głuchołazy, tel. 0603/52-55-64 
OPEL VECTRA, 1990 r., 180 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, hatchback, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, nowe nadkola w tyle, nowe opony, stan b. dobry, -
8.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-29-13
OPEL VECTRA, 1990 r., 150 tys. km. 2000 ccm. 16V. czar
ny, 150 KM, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, alarm, alum. felgi, komputer, stan b. dobry
• 15.000 zł. Jawor, tel. 0606/95-51-57
OPEL VECTRA, 1990 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, ABS, 
alarm, 4x4, wspomaganie kier., RO, szyberdach, nowy aku
mulator (gwarancja) i opony, centr. zamek, przegląd do 
05.2002r, -13.000 zł lub zamienię na diesel. Nowogrodziec, 
tel. 0605/31-27-81
OPEL VECTRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, - 8.800 zł. Pleszew, tel. 
062/741-85-17,062/74245-64 
OPEL VECTRA, 1990 r., 144 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, stan dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w kraju, wspomaganie kier., reg. kierownica i światła, 
RO, -11.500 zł. Prochowice, tel. 076/858-4144 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, biały, centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, aluminiowe felgi, RM, au
tomatic, stan b. dobry, -11.700 zł. Wołów, telr 071/38948-06 
OPEL VECTRA, 1990 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, RO Opel + 6 głośników, alarm, hak, oznakowany, we
lurowa tapicerka, nowe opony i akumulator, garażowany, w 
kraju od 1991 r, - 10.500 zł. Wołów, tel. 071/389-53-26, 
0604/47-75-67
OPEL VECTRA, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, i, czarny 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, RO, 
blokada Mul-T-Lock, nowe opony i akumulator, blacharka do 
małych poprawek lakierniczych, - 8.700 złv Wrocław, tel. 
355-61-19 wieczorem, 0608/8446-03 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, 16V, czarny metalic, 
dużo dodatków, komputer, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
szyberdach, drewno, alarm, blokada skrzyni biegów, -14.300 
zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, - 9.000 zł. Żary, tel. 
0604/98-07-32
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/91 r„ 1600 ccm, benzyna, 
perłowy metałic, stan b. dobry, szyberdach, welurowa tapi
cerka, radioodtwarzacz, katalizator, dzielona kanapa, reg. 
lampy i pasy, garażowany, I właściciel H Polsce, bez wypad
ku, -11.700 zł. Kłodzko, tel. 0603/83-23-66 
OPEL VECTRA, 1990/91 r.f 1700 ccm, diesel, kolor piasko
wy, garażowany, oznakowany, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, -11.600 zł lub zamienię. Lubnów, tel.'074/819-90-74, 
0604/62-32-03
OPEL VECTRA SEDAN, 1990/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalik, ABS, 4x4, komputer, el. otw. szy
by, szyberdach, Muł-T-Lock, el. reg. reflektory, RO ♦ 6 gło
śników, alarm, centr. zamek, - 9.500 zł (możliwe raty). By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-72 lub, 0502/28-32-99 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, bez wypadku, w kraju od 10 miesięcy, oclony w całości, 
serwisowany, podlokietnik, RM Opel, szyberdach, wspoma
ganie. welurowa tapicerka, • 12.400 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71 -07-00. 
OPEL VECTRA CD. 1991 r.. 141 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka  ̂antena. RM code, alum. 
felgi, 4 zagłówki, welurowa tapicerka • 12.500 zł. Niemarzyn, 
tel. 065/54742-64,0601/16-24-66
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm,v złoty me- 

talić, ABS, 4x4, centr. zamek, Wspomaganie, szy
berdach, kubełkowe fotele, -11.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026961

OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 107 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, ABS, welurowa tapicerka, szyberdach, 
wspomaganie kier., radioodtwarzacz, stan idealny, central
ny zamek, • 12.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 13.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-71-32
OPEL VECTRA, 1991 r., 201 tys. km, 1700 ccm, diesel szy
berdach, RM, stan b. dobry, • 13.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-67
OPEL VECTRA, 1991 r., bordowy metalic, wspomaganie 
kier., centr. zamek, stan dobry, -11.800 z ł, możliwe raty lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 •

OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, biały, wspomaganie kie
rownicy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane 
fotele i lusterka. RM, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -
11.500 zł. Łagiewniki, tel. 0609/44-95-32
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, błękitny 
metalic, szyberdach, centralny zamek, ABS, serwo, el. re
guł. lusterka, sprowadzony z Niemiec, - 11.200 zł. Między
rzecz, tel. 095/742-04-93,0607/71-15-31 
OPEL VECTRA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, stan dobry, I właściciel od nowości, - 12.600 zł. Mir
ków. tel. 071/315-11-54,0603/13-8945 
OPEL VECTRA, 1991 r:, 119 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach, RO 
stereo, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, stan ide
alny, -12.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1991 r., ,1600 ccm, benzyna, wiśniowy me
talic, sprowadzony z Niemiec, oclony, po przeglądzie, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier, • 12.700 jł. 
Prochowice, tel. 076/858-40-55 
OPEL VECTRA GLS, 1991 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, centr. zamek, spoiler, halogeny, welurowa ta
picerka, garażowany, zadbany, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-05-75,071/787-2449 
OPEL VECTRA, 1991 U  118 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, w kraju od 4 dni, RM stereo, el. reg. reflek
tory, stan b. dobry, -11.200 z ł , kupujący nie płaci podatku. 
Rawicz, tel. 0604/97-38-95
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, szary metalic, wspomaganie kier., szyberdach, blo
kada skrzyni biegów, • 11.000 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nąuecento. Wrocław, tel. 071/373-77-14,0601/76-35-52 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna doku
mentacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwa
rzacz * 6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20. 
0603/84-99-70
OPEL VECTWV, 1991 r., 160 tys. km. 2000 ccm. niebieski 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, sprowa
dzony do kraju w 1997 r., I właściciel, • 11.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-18-31
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, czerwony, sedan, ABS, welurowa tapicerka, halo
gen/, dzielona tylna kanapa, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek, w kraju od 5 dni, zadbany, -11.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 0503/89-23-65
OPEL YECTRA. 1991/92 r.. 149 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, granatowy metalic, kupiony w salonie, II właści
ciel, alarm, bez wypadku, - 13.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-55-01
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 105 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, zadbany, alum. felgi 15", zderzaki w kolorze nadwo
zia, nowy model, RM, halogeny, welur, centr. zamek, pełna 
dokumentacja, -13.200 zł. Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 
0606/64-70-54
OPEL VECTRA GLS. 1991/92 r.f 127 tys. km. 1800 ccm. 
niebieski metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., central
ny zamek, el. reguł, lusterka i szyberdach, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, RO z RDS, dzielona tylna kanapa, ob
rotomierz, w kraju od tygodnia, zadbany, po przeglądzie, stan 
b. dobry, - 11.900 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
OPEL VECTRA GT, 1991/92 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, 115 KM, bez wypadku, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szy
by, el. ótw. szyberdach, welur, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
stan idealny, 2 dni w kraju, po przeglądzie, tłumaczenia, •
13.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, granatowy, sprowa
dzony w całości na kołach, 3 dni w kraju, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, 
5-drzwiowy, stan idealny, pełna dokumentacja, - 12.400 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 153 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, oranatowy, model z 1992 r., wspomaganie kier., 
alarm, el. reg. światła, welurowa tapicerka, sprowadzony w 
1999 r., zadbany, bez wypadku, radioodtwarzacz, pełna do
kumentacja, stan b. dobry, • 12.500 zł. Węgry, woj. wrocław
skie. tel. 0607/42-93-32
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r., 153 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, model 1992 r., wspomaganie 
kier., alarm, el. reg. światła, welurowa tapicerka, sprowa
dzony w 1999 r., zadbany, bez wypadku, radioodtwarzacz, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/42-93-32
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 2000 ccm, szary metalic, insta
lacja gazowa, alum. felgi, dodatkowe światło .stop", centr. 
zamek, alarm, kubełkowe fotele, hak, dodatkowo 5 kół, 
atrakc. wygląd. - 11.500 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-26-22 
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 130 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy, stan dobry, - 12.500 zł. Trzebcz, tel. 076/847-95-96 
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 140 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, czerwony, stan dobry, alum. felgi, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, ABS, 4x4, nowe tarcze ham., 6 głośników, 
welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, RO, sportowe pe
dały, -11.500 zł. Wrocław, tel. 342-95-65.0601/16-78-69 
OPEL VECTRA, 1992 r., 116 tys. km, 1600 ccm, platynowy 
metalic, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, sprowadzony w 
całości, zadbane wnętrze, szyberdach, - 14.000 zł. Lubin, 
tel. 0604/69-77-29
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, hak, przegląd techn. 
do 04.2002 r., welurowa tapicerka, sprow. w całości • 11.500 
zł. Szprotawa, tel. 0602/1241-72
0  OPEL VECTRA CD, 1992 r., 111 tys. km, 2000 ccm, 

srebrno-szary metalic, bez wypadku, klimatyza
cja, ABS, pełne wyposażenie elektr. (m.in. szy
berdach), welurowa tapicerka, alarm, RM Blau
punkt * el. wysuwana antena, wspomaganie, bez 
wypadku, stan idealny, w kraju od tygodnia, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, -15.000 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09

,01034161
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km. 1800 ccm, złoty me
talic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek -
3.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, hatchback, katalizator, ABS, wspomaganie, 
5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, zawie
szenie sportowe, welurowa tapicerka, lakierowane zderzaki
1 lusterka, * 12.700 zł. Kępno, tel. 062/78240-97 po godz. 
16,0600/29-80-12
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, ABS, we
lurowa tapicerka • 3.000 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 
0501/40-69-37
OPEL VECTRA, 1992 r., 122 tys. km, 16V lakier z rysą, 
zadbany, do sprowadzenia, - 13.200 zł. Lubań, tel. 
0606/11-35-80
OPEL VECTRA, 1992 r., 107 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowoniebieski metalic. sedan, I właściciel, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. zamek, welu

rowa tapicerka, nowy akumulator (gwarancja), nowe opony, 
stan idealny, • 12.800 zł. Lubin, tel. 076/846-74-66 
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1600 ćcm. wtrysk, 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier, we!j- 
rowa tapicerka, stan b. dobry - 2.900 DEM. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL VECTRA, 1992 r., 158 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
ciemnografitowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, • 14.000 
zł. Oleśnica, tel. 0600/85-86-14,071/31446-22 po godz.16 
OPEL YECTRA, 1992 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 
bez wypadku, sprowadzony na kołach, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 13.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-2646
OPEL VECTRA, 1992 r„ 145 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. fel
gi, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, światło .stop’ , 
RO ♦ 6 głośników, garażowany, stan b. dobry, - 12.800 zł. 
Rokosowo, tel. 065/573-11 -65 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, szary me
talic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, szyberdach, alarm, 
RO, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b dobry, -10.400 zł. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 
OPEL VECTRA, 1992/93 r„ 70 tys. km, 1600 ccm. grafito
wy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach. 
aluminiowe felgi, stan idealny, - 13.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-50-58,0603/86-72-00 

' OPEL VECTRA, 1992/93 r„ 115 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, RM, bez 
wypadku, - 12.700 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL VECTRA CD, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, wersja CD, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, 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 YECTRA SEDAN, 1992/93 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, perłowośliwkowy metalic, sprowadzony w całości na 
kołach, bez wypadku, w kraju od tygodnia, centr. zamek, 
RM, elektr. podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, stan idealny, -14.900 z ł, kupujący nie płaci 
podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1800 ccm, śliwko
wy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
zadbany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/34946-98 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, RO + 6 głośników, ABS, centr. zamek, otwierany 
dach, alarm, przegląd do 05.2002 r., I właściciel w kraju, w 
kraju od roku, - 15.500 zf. Wrocław, tel. 071/33847-36, 
0605/33-11-60
OPEL VECTRA, 1992/95 r.. 10ltys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, podlokietnik, RO stereo, szy
berdach, obrotomierz, wyłącznik zapłonu, - 11.500 źł lub 
zamienię na inny, w tej cenie. Legnica, tel. 0608/08-39-76 
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, centr. zamek, ABS, ASR, wspomaganie 
kier., hak, halogeny, alarm, oznakowany, -15.500 zł. Polko
wice, tel. 076/749-65-91
O  OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, kolor mor

ski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, • 19.800 zł lub zamienię. 
Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97,- 
0602/79-49-88 87026981

OPEL VECTRA, 1993 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, c. zamek, alarm, el. reg. lu
sterka, szyberdach, wspomaganie, potrójna reg. foteli, we
lur, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 14.000 zł. 
Chocz, tel. 062/741-53-61,0605/58-28-32 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, -15.000 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
OPEL VECTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
jasny metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., szyr 
berdach, centr. zamek, RO, - 16.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-27-00,0601/74-61-97 
OPEL VECTRA. 1993 r., 180 tys. km, 1700 ccm, TDi szy
berdach, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, hak, -
16.800 zł. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 0604/59-98-75 
OPEL VECTRA, 1993-r., 69 tys. km, 1600 ccm, złoty meta
lic. ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, RM, szyberdacn, nowy model, w kraju od tygodnia, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, pełna dokumenta
cja, książka serwisowa, - 14.800 zł. Syców, tel. 
0502/59-51-68
OPEL VECTRA GLS. 1993 r„ 147 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, kolor ciemnowiśniowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, oryg. 
alarm i immobilizer, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
14.800 zł: Wrocław, tel. 345-00-85,0502/52-67-97 
OPEL VECTRA, 1993 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
sedan, kupiony w salonie, alum. felgi, centr. zamek, stan b. 
dobry, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-06-11
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie. ABS, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, obrotomierz, 4 zagłówki, serwiso
wany, el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, nie eksploato
wany w kraju, - 14.800 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 93 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
perłowografitowy metalic, Odrzwiowy, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, wspomaganie, el. reg. lusterka, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, RM, prze
gląd techniczny, w kraju od 2 dni, bez wypadku. Rawicz, tel. 
065/54545-81,546-20-56 po godz. 20,0606/71-03-52 
OPEL VECTRA, 1993/94 r., 112 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od 5 dni, bez wypadku, ABS, wspomaga
nie kier., oryg. radio, zderzaki w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka, centr. zamek, immobilizer, bez wypadku, •
15.900 zł. Rawicz, tel. 0607/0945-04 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 119 tys. km, 1800 ccm, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, RO, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/302-68-81, 
0601/91-52-63 ' * g 7
O  OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 110 tys. km, 2000 

ccm, kolor platynowy metalic, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. do
bry, - 16.100 zł^Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07 84019101

OPEL VECTRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna szyberdach, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, -
19.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/731-6143 
OPEL VECTRA, 1994 r., 1700 ccm, biały, sprowadzony z 
Niemiec, tydzień w kraju, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, • 18.500 zł. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 
0602/10-20-03
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm. 16V, granatowy. 
5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, RO, 
ABS, • 19.000 zł. Lubin, tel. 0601/93-35-12 
OPEL YECTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, w kraju od tygodnia, 2 poduszki pow., el. otwierane 
szyby, komputer, wspomaganie kier., centralny zamek, alu
miniowe felgi, halogeny, atrakcyjny wygląd, -19.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-12-06 w godz. 9-18,0601/55-26-06
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OPEL VECTRA, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoszary metalic, sedan, kpi. dokumentacja, ABS,.? pod: 
powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, el. otw. szyby, hak, szyberdach, el. reg. lusterka, 
bez wypadku,, nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia, 
zadbany, stan b. dobry, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
076/858-41-90,0607/34-18-75 
OPEL VECTRA, 1994 r., 1700 ccm, TDi, czerwony, bez wy
padku, sprowadzony, nie zarejestrowany, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
dzieloną tylna kanapa, -18.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 99 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
)̂ełne wyp. elektr., c. zamek, immobilizer, el. otw. szyber
dach, welur, podgrz. lusterka, reg. świateł, RM, el. wys. an
tena, zielone szyby, alum. felgi (5 szt.), wykończenia w drew
nie, pełna dokumentacja, zadbany, -19.800 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/591-03-79,0605/26-19-18 
OPEL VECTRA ISUZU, 1994 r., 90 tys. km. 1700 ccm, TD, 
czamy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 poduszki 
powietrzne, szyberdach, - 22.000 zł. Raszków, tel. 
062/734-46-17
OPEL VECTRA CDX, 1994 r„ 98 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa na gwarancji, wszyst
kie el. dodatki, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, ABS, 2 pod. powietrzne, halogeny, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, garażowany, atrakc. wygląd, zadbany, 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-70, 
0601/28-50-59
OPEL VECTRA, 1994 r., 125 tys. km, 2500 ccm, 24V, nie
bieski, el. otw. szyby, el. reg. lustetka, centr. zamek, ABS, 
ekonomizer, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, stan b. 
dobry, • 14.800 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0604/23-81-68
OPEL VECTRA, 1994 r., t800 ccm, kolor grafitowy, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 2 po
duszki powietrzne, ABS, drewniane dodatki, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 16.800,zł. Żary, tel. 0604/85-92-08 
OPEL VECTRA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, termometr 
zewn., 5-biegowy, w kraju od 2 mies., możliwe raty, -14.900 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPELVECTRACDX, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, atermiczne szyby, alarm + pilot, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, klimatyzacja, alum. felgi, 5-drzwio
wy. - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0602/41-88-29
O  OPEL VECTRA GT SEDAN, 1995 r., 2000 ccm 

ABS, wspomaganie, automatic, centr. zamek, 
alum. felgi, • 16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026761

OPEL VECTRA, 1995 r„ 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., 
welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, • 18.500 zł. Góra, 
tel. 065/544-73-48
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 110 tyś. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -
17.200 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL VECTRA, 1995 r„ 47 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, I właściciel, radio, welurowa tapicer
ka, szyberdach, el. reg. reflektory, • 23.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/74-22-02
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, auto
matic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, • 17.900 
zł. Leszno, tel. 0605/44-73-47 
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 152 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, kość słoniowa, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
2 pod. powietrzne, szyberdach, RO stereo, centr. zamek, 
dzielona tylna kanapa, alarm, stan b. dobry, - 22.700 zł. Lu
bawka, tel. 075/741-19-41 grzecznościowy 
OPEL VECTRA CDX, 1995 r„ 94 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, sedan, bez wypadku, nie eksploatowany w 
kraju, ABS, centralny zamek + pilot, immobilizer, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lu
sterka i reflektory, 2 poduszki powietrzne, halogeny, weluro
wa tapicerka, 4 zagłówki, stan idealny, - 20.500 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1995 r., 120 tys. kmT 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, szyberdach, - 18.000 zł. Torzym, tel. 
068/341-37-49,0605/08-51-88 
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lu
sterka, szyberdach, atermiczne szyby, centralny zamek +• 
pilot, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, klimatyza
cja, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/41-88-29
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, atermiczne szyby, centr. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, klimatyzacja, alum. felgi, 
5-drzwiowy, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/301-04-29 do godz. 
17.0602/41-88-29
OPEL VECTRA B CDX, 1995 r., 106 tys. km. 2000 ccm; 
16V, ciemnozielony metalic, sedan, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek z pilotem, immobilizer, Mul-T-Lock, 
klimatyzacja, komputer, tempomat, TC, aluminiowe felgi 15", 
komplet opon zimowych, RO CD, skórzana kierownica, -
31.500 zł. Wrocław, tel. 071/337-34-15 wieczorem, 
0603/89-03-95
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, immobilizer, zegar, atermiczne szyby, 
szyberdach, RO stereo, halogeny, welurowa tapicerka, ser
wisowany, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan techniczny 
b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-02-42, 
0501/85-25-16
OPEL VECTRA, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor ciemnografitowy, metalic, pełne wyposażenie, - 31.000 
zł. Krobia, tel. 065/571-12-59,0603/13-79-94 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 60 tys. km, 1700 ccm, TD, sele
dynowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, reg. 
kierownica, - 31.000 zł. Niwnica, tel. 077/435-64-16 po godz. 
20
OPEL YECTRA, 1996 r„ 166 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, tempomat, - 31.500 zł., tel. 0604/30-89-72 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 52 tys. km, 1700 ccm, TDi, fiole
towy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
radio, - 32.000 zł. Dąbrowa, tel. 075/736-96-28 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 140 tys. km, J 600 ccm, benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., serwo, 
centr. zamek, radio, immobilizer, bez wypadku, sprowadzo
ny z Niemiec, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 26.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-25-88 
OPEL VECTRA B CD, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
perłowowiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, 
szyberdach, komputer pokładowy, tempomat, immobilizer, 4 
opony zimowe, blokada skrzyni biegów, RO + 4 głośniki, 
dzielona kanapa, zagłówki, - 33.500 zł lub zamienię na VW 
T4, busa. Kudowa Zdrój; tel. 074/866-27-88,0605/74-21-76

OPEL VECTRA SEDAN. 1996 r., 126 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, pełna dokumentacja, sprowadzony w 
całości, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. .otwierane szyby, •
29.500 zł. Lubin, tel. 0503/94-37-66
OPEL VECTRA Br 1996 r. 140 tys. km, 1700 ccm, TDi, zie
lony metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, ABS, RM, centr. zamek + pilot, halogeny, książ
ka serwisowa, zderzaki w kolorze nadwożia, - 33.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/76-82-98, 0603/74-73-17 
OPEL VECTRA B. 1996 r., 131 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy akryl, 2 poduszki powietrzne, centralny zattieK 
wspomaganie kier:, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
ABS, klimatyzacja, pełna dokumentacja, - 29.000 zł. Świdni
ca, teL 0604/65 1̂5-84 .
OPEL VECTRA CD, 1996 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor oliwkowy, 136 KM, ABS, klimatyzacja, TC, el. otw. szy
by i lusterka, alarm, 2 pod. powietrzne, RO, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, centr. zamek, kupiony w salonie w kra
ju. J właściciel, • 29.500 zł. Świdnica, tel. 0601/05-44-38 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 83 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
złoty metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, RO, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
34.000 zł lub zamienię na dostawczy (van). Wałbrzych, tel. 
074/849-58-23,0604/10-83-26 
OPEL VECTRA, 1996 r„ 73 tys. km, 1600 ccm. 16V, bordo
wy, stan b. dobry, el. otw. szyby, podgrzewane i el. reg. lu
sterka, ABS, silnik Ecotec, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
RO ♦ 4 głośniki, nowe tarcze ham. przednie, 2 tys. km po 
wymianie oleju, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 788-69-09, 
0607/36-27-72
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r.\ 116 tys. km, 1600 ccm, 
16V ecotec, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 podusz
ki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (pod
grz.), 2 podłokietniki, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm + pilot, radio z CD, schowek, pełna 
dokumentacja, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
OPEL VECTRA, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, śliwkowy, 
wersja CD, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny za
mek, alarm, el. otwierane szyby, 2 poduszki powietrzne, peł
na dokumentacja, - 29.500 z i  Wrocław, tel. 071/329-63-51, 
0605/21-80-88
OPEL VECTRA CD, 1996 r.; 100 tys. km, V5, Ecotec, czar
ny metalic, Exclusiv, klimatronik, poszerzony, obniżony, skó
rzana tapicerka, drewniane wykończenie, pełne wyposaże
nie, alum. felgi 16" AEZ, zawieszenie po tuningu IRMSCHER, 
opony idealne, • 41.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/812-40-18,0049/17-09-56-28-56 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
perłowosrebrny, ABS, centr. zamek, immobilizer, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi 16", welu
rowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, automatic, sprowadzony 
w całości, atrakc. wygląd, - 29.900 zł lub zamienię na inny, 
VW, BMW, Audi. Lubań; tel. 075/722-33-51,0600/39-78-63 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 1600 ccm, 16V ecotec, meta
lic, klimatyzacja, aluminiowe felgi, koła zimowe, RM, halo
geny, centralny zamek + 2 piloty) zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, • 29.900 zł lub zamienię na inny, chętnie diesel. 
Oława, tel. 071/313-57-48,0608/55-55-74 
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 104 tys. km. 2000 ccm. DTL 
16V, fioletowy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrz
na, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia, -
36.500 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69
OPEL VECTRA B SEDAN, 1997 r., 79 tys. km, 1800 ccm, 
16V, kolor śliwkowy metalik, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane luster
ka, wspomaganie kier., alum. felgi + opony zimowe, RO z 
RDS, reguł, fotel kierowcy, alarm, kupiony w salonie, II wła
ściciel, garażowany, stan idealny, - 36.000 zł. Świeradów 
Zdrój/tel. 075/784-55-77
O  OPEL VECTRA, 1997 r. klimatyzacja, ABS, wspo

maganie, immobilizer, el. reg. lusterka i szyby, 
centr. zamek ♦ pilot, RM, • 27.900 zł lub zamienię 
na tańszy. Nowa Ruda, tel. 0601/47-73-67 
81013081

OPEL VECTRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
śliwkowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, im
mobilizer, szyberdach, RO, - 35.000 zł. Poznań, tel. 
061/291-89-39
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Ecotec, zielony metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 
TC, klimatyzacja, oryginalny RO, stan idealny, - 34.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Bierzów, tel. 077/415-61-10, 
0601/98-54-07
OPEL VECTRA, 1997 r„ 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, perło- 
wofioletowy metalic, alum. felgi, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie, stan idealny, - 36.500 zł. Gostyń, tel. 0603/46-60-45 
OPEL VECTRA KOMBI. 1997 r„ 1800 ccm, 16V, kolor śliw
kowy metalic. ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne 
wyposażenie el., właściciel niepalący, - 35.500 zł. Kępno, 
tel. 062/782-40-89,0601/15-37-59 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r„ 59 tys. km, 1800 ccm, 
ECOTEC, zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek 
+ pilot, wszystkie el. dodatki, RO + 6 głośników, klimatronic, 
halogeny, alum. felgi z oponami zimowymi, tempomat, kom
puter, sportowy ukł. wydechowy, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 38.000 zł, Lubin, tel. 
0605/67-98-07
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, klimatyzacja, szyberdach, relingi dachowe, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., dlum. felgi, stan 
b. dobry, - 26.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0604/08-40-56 
OPEL VECTRA SEDAN B, 1997 r., 79 tys. km, 1800 ccm, 
16 V, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka podgrzewane, wspomaganie, centr. 
zamek, RO z RDS, alum. felgi i opony zimowe, reg. kierow
nica i fotel, alarm, II właściciel, z salonu w Polsce, garażo
wany, stan idealny, - 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/784-55-77.
OPEL VECTRA, 1997 r., groszkowy, pełne wyposażenie 
oprócz skórzanej tapicerki, - 30.000 zł. Wielichowo, tel. 
061/443-34-53 po godz. 19
OPEL VECTRA B, 1997 r., 50 tys. km, 2000 ccm, be'nzyna, 
16V, granatowy metalic, automatic, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, ^32.900 zł. Wrocław, tel. 071/352-95 5̂3, 
060T/73-00-97
OPEL VECTRA, 1997 r.. 2000 cc,m, 16Vv srebrny metalic, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, I właściciel, stan idealny, 
5-drzwiowy, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-10 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., .77 tys. km, 2000 ccm, 
16V DTL, czerwony, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny zamek, 
radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, ABS, aluminiowe fel
gi + zimowe, halogeny, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
skórzana kierownica, wersja CD, stan idealny, • 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/97-34-24
OPEL VECTRA, 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 
OPEL VECTRA B, 1997/98 r., 2000 ccm, DTL, biały. 110 
KM, hatchback, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka pow., 
stan b. dobry, oryginalny kompakt, • 41.000 zł. Głubczyce, 

- tel. 0605/76-23 5̂1' ? - r *

OPEL VECTRA B SEDAN, 1997/98 r., 110 tys. km, 1600 
ccm, benzyna', bordowy, w kraju od 2 dni, bez wypadku, I 
właściciel, książka serwisowa, 4 poduszki pow.; centralny 
zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, ABS, RM, wspo
maganie kier., immobilizer, alarm, • 32.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06 y  godz. 9-18,0601/55-26-06 
OPEL YECTRA KOMBI. 1997/98 r„ 2000 ccm, 16V, TDi, 
atramentowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek 
+ pilot, podgrzewane fotele, ei. reg. reflektory, RO ♦ 8 gło
śników, wspomaganie kier., alum. felgi 15", roleta, relingi, 
książka śerwisowa, - 37.000 zl. Lesznortel. 065/549-60-40 
lub, 0603/33-92-68
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 79 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Ecotec, grafitowy, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki po
wietrzne, centralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, -33.500 
zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-06-47,0502/54-63-53 
OPEL VECTRA CD KOMBI. 1997/98 r., 90 tys. km, 1800 
ccm, bordowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 37.000 zł. 
Sokolec, tel. 074/671-61-72
OPEL VECTRA, 1998 r„ 57 tys. km, 2000 ccm, DTI, zielony 
metalic, klimatronik, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
46.000 zł. Góra, tel. 0605/27-00-53 
OPEL VECTRA, 1998 r., 60 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
wtrysk, niebieski, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
RO, - 36.800 zł. Legnica, tel. 076/862-93-62,721-76-07 lub, 
0601/84-81-14
OPEL VECTRA, 1998 r., 85 tys. km, 2500 ccm, V6, kolor 
grafitowy metalic, sportowe zawieszenie, klimatronic, 4 pod. 
powietrzne, szyberdach, TC, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reguł. wys. mocowania pasów, reguł, zagłówki, alum. felgi 
16", - 40.000 zł. Leszno, tel. 0601/54-88-66 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalic, klimatronic, - 42.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic* 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta, relingi dachowe, atrakc. 
wygląd, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL VECTRA, 1998 r.. 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny, ABS, serwo, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, ęl. reg. 
lusterka, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, garażowany, 
katalizator, bez wypadku, - 38.000 zł. Gostyń, tel. 
065/575-18-26
OPEL VECTRA B, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk I rej. w 1998 r., 
ABS, komputer, centralny zamek, immobilizer, limuzyna, 
kupiony w salonie, - 35.000 zł lub zamienię na Mana. Ole
śnica, tel. 071/315-47-81
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r„ 85 tys. km klimatyzacja, 4 
poduszki pow., ABS, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0601/97-48-48 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r„ 75 tys: km. 1800 ccm. 16V, 
ecotec, czarny metalic, homologacja, klimatyzacja, ABS, RO, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, komplet rolet, ku
piony w kraju, serwisowany, możliwe raty, - 43.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0603/84-78-77 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998/99 r., 33 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Ecotec, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi 15", wspomaganie, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, podgrzewane luster
ka, RM z RDS-em, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, role
ta, relingi dachowe, bez wypadku, garażowany, - 38.800 zł. 
Leszno, tel. 065/529-64-29,0609/44-73-69 
OPEL VECTRA DTL, 1998/99 r., 62 tys. km, 2000 ccm, die
sel, jasnooliwkowy metalic, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
2 poduszki pow., reg. kierownica, wspomaganie kier., centr. 
zamek, el. otw. szyby, ABS, klimatronic, RO, 5-drzwiowy, 
książka serwisowa, oszczędny, • 48.500 zł. Trzebiel, tel. 
068/375-53-41.0606/82-10-87 
OPEL VECTRA B, 1999 r.. 83 tys. km. 1598 ccm. złoty me
talic, kupiony w salonie, bezwypadkowy, pierwszy właścicieh 
poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, cent. zam, felgi alum., 
welur, RO z CD i zmieniaczem, możliwość rat, - 44.900 zł. 
Żary, tel. 0603/39-04-87
OPEL VECTRA, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, kolor - anty
lopa metalic, pełne wypos. oprócz skóry, - 44.000 zł. Ko
strzyn nad Odrą, tel. 0609/46-97-34,095/752-13-03 
OPEL VECTRA, 1999 r., 70 tys. km, 1800 ccm. 16V, wiśnio
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, zarejestrowany jako cię
żarowy, VAT od faktury, - 42.000 zł lub zamiana na tańszy, 
do 20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-59-41, 
0604/54-38-22
OPEL VECTRA, 1999 r., 32 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, RO, - 47.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-42-11,0605/56-24-62 
OPEL YECTRA, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, 
- 48.500 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
OPEL VECTRA, 2000 r., 23 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem
nozielony, sedan, klimatyzacja, RO, 4 poduszki powietrzne, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek + 
pilot, ABS, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, - 52.000 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-33-66 
OPELZAFIRA, 2000 r„ 14 .tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, białe zegary, szy
berdach, aluminiowe felgi, radio CD, relingi dachowe, - 65.000 
żł lub zamienię na VW, Opla, diesel. Bielawa, tel. 
074/833-94-92,0602/48-20-73

PEUGEO T
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 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, - 9.600 z ł , możliwe raty lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
PEUGEOT 106 XN, 1993 r., 954 ccm, benzyna, jasnosele- 
dynowy, 3-drzwiowy, alarm z pilotem, RO, stan b. dobry, -
11.000 zł. Kończyce, gm.^Domaniów, tel. 071/302-71-30, 
0607/66-00-36 .
PEUGEOT 106,1994 r., 1360 ccm, biały, po tuningu, spoile- 
ry, alum. felgi, stan b. dobry, - 12.900 zł, Legnica, tel. 
076/866-16-60,0604/51-41-74 
PEUGEOT 106 XS, 1995 r., 104 tys. km, 1600 ccm. czarny, 
centralny zamek, szyberdach, el. otw. szyby, fotele kubełko
we, 94 KM, felgi alum. * komplet kół zimowych, sportowy 
ukł. wydechowy, przerysowany lewy bok (drzwi+błotnik przed
ni), - 15.500 zł. Baranówka 185, tel. 012/387-22-25 
PEUGEOT 106, 1995 . r., 83 tys. km, 1000 ccm, niebieski 
metalic, RO, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, 
alarm, centr. zamek, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-67 
PEUGEOT 106,1996 r., 1100 ccm, fioletowy, poduszka pow., 
szyberdach, immobilizer, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
RM, sprowadzony w całości, - 14.400 zł. Prochowice, tel. 
076/858-51-97,0608/36-93-22 
PEUGEOT 106,1996/97 r., 60 tys. km, turkusowy, 3-drzwio
wy, • 15.500 zl. Ostrzeszów, teł. 062/730-13-52 po godz. 20

PEUGEOT 106,1996/97 r., 1500 ccm, diesel, jasny metalic, 
5-drzwiowy, nowy model, bez wypadku. Wrocław, tel. 
0602/43-35-67
PEUGEOT 106 SEDAN, 1997 r., 65 tys. km, 1124 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, XR, 2 pod. powietrzne, 3-drzwio
wy, tylne szyby uchylne, blokada zapłonu, stan b. dobry, 
garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, radio, komplet opon zimowych, 
-19.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-25,0604/66-34-78 
PEUGEOT 106,1998 r., 45 tys. km. 1500 ccm. diesel, wi
śniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, RO, I właściciel, -
23.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-28-36,0600/34-30-59 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, Odrzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, immobili
zer, książka serwisowa, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
0603/49-82-83
PEUGEOT 106,1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony, techn. sprawny, tylny błotnik do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 19.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/ 3̂-46-55
PEUGEOT 106, 1999 r., 1000 ccm, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, centr. zamek z pilotem, el. 
regulowane światła, RM, - 20.400 zł. Zawady, tel. 
062/730-51-93,0607/68-01-10 
PEUGEOT 205,1984 r„ 150 tys. km, 1100 ccm, kolor wi
śniowy, 5-drzwiowy, zadbany, garażowany, serwisowany, stan 
b. dobry, przegląd do 2002 r, • 4.200 zł. Bolków, tel. 
075/741-34-99
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm, niebieski metalic, stan 
dobry, - 5.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-00-56 
PEUGEOT 205, 1987 r., 1900 ccm, czerwony, 128 KM, el. 
otwierane szyby, szyberdach, centralny zamek, aluminiowe 
felgi, po remoncie zawieszeń, - 6.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/384-72-12
PEUGEOT 205,1988 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, halogeny, stan dobry, - 5.500 zł. Ga
worzyce, tel. 076/831-63-64
PEUGEOT 205,1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, na 
białych tablicach, stan b. dobry, - 2.400 zł. Szczodre, gm. 
Długołęka, tel. 071/399-87-33 
PEUGEOT 205,1988 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, inst. RO + 4 głośniki, przegląd do 03.2002 r, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 321-08-82
PEUGEOT 205,1989 r., diesel, szary, 5-drzwiowy, el. otw. 
szyby, szyberdach, stan dobry, blacharka do poprawek, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 0602/42-10-46
PEUGEOT 205 XR, 1990 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, ciemne szyby, tylne szyby 
uchylane, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach • 
1.250 DEM., woj. lubuskie, tel. 0609/48-61-39 
PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, aluminiowe 
felgi, blenda odblaskowa, 2 nowe opony, garażowany, RO 
Blaupunkt, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/348-53-78
PEUGEOT 205, 1990 r., 175 tys. km, 950 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, I właściciel, opony zimowe, bagaż
nik dachowy, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/341 -17-08, 
0606/22-72-32
PEUGEOT 205,1990 r., 1300 ccm, benzyna na białych ta
blicach - 800 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/27-91-97 
PEUGEOT 205 SKŁADAK, 1990/97 r., 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, szyberdach, RM, garażowany, - 10.500 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-45-64 
PEUGEOT 205, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
grafitowy/katalizator, nowe opony, roczny akumulator, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Jawor, teł. 0603/65-05-47 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Świd
nica, tel. 0601/67-21-85
PEUGEOT 205, 1991 r.. 80 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, alarm, RO, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-77-95,0502/37-63-74 
PEUGEOT 205,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, stan b. dobry, kupiony w Polsce, bez wypad
ku. - 9.100 zł. Wrocław, tel. 0502/34-84-18 
PEUGEOT 205 XS, 1991 r., 116 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, grafitowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, szyber
dach, RO i 4 głośniki, centr. zamek, - 8.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-42-22
PEUGEOT 205 D, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory, atrakc. wy
gląd, nowe opony, RM Grundig, 5-biegowy, stan idealny,-
12.500 zł. Legnica, tel. 0605/65-80-58
PEUGEOT 205, 1992 r„ 98 tys. km, 1124 cćm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, RO, hak, szyberdach, blokada skrzy
ni biegów, - 8.700 zl. Lubin, tel. 076/842-85-04•
PEUGEOT 205,1992 r., 1400 ccm, biały, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alarm, szyberdach, nowe opony i akumulator, -
7.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/35-60-33
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r„ 83 tys. km., 1100 ccm, 
morski metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., alum. fel
gi, - 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0606/39-67-63 
PEUGEOT 205 XR, 1993/94 r„ 116 tys. km, 1100 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, ciem
ne szyby, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nowe opony, amortyzatory i klocki 
hamulcowe, -10.000 zł. Niechlów, Poznań, tel. 0603/80-52-09 
PEUGEOT 206, 1998 r., 45 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel w kraju, 3-drzwiowy, el. otw. szy
by, wspomaganie, immobilizer, el. reg. reflektory, RM Sony, 
centr. zamek, oznakowany, garażowany, stan techn. b. do
bry, - 28.500 żł. Lubin, tel. 076/847-05-91,0608/83-19-48 
PEUGEOT 206,1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, z salonu, stan idealny, -.30.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-87-58
PEUGEOT 206,1998 r., 81 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, poduszka pow. kierowcy, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., immobilizer, kupiony w salonie w kraju, ser
wisowany, 5-drzwiowy, • 30.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-15,0604/43-68-73 
PEUGEOT 206,1998 r., 1100 ccm, niebieski, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ pilot, stan b. dobry. - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05:33-05 
PEUGEOT 206, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, 
ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, im
mobilizer, centr. zamek, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/55-76-29
PEUGEOT 206,2000 r., 1124 ccm, ciemnozielony, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, pod. powietrzna, blokada 
skrzyni biegów, reg. kierownica, fotel i światła, RO Sony (pa
nel), zderzaki w kolorze nadwozia, - 32.500 zł. Opole, tel. 
077/458-07-73,0503/09-48-13 
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r., 23 tys. km, 1900 
ccm, diesel, srebrny metalic, 3-drzwiowy, el. otwierane szy
by, alarm * pilot, centralny zamek, wspomaganie kier., im
mobilizer, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz + zmie
niacz, pełna dokumentacja, bez wypadku, serwisowany, -
34.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-20-76,0601/57-28-23 
PEUGEOT 305 KOMBI, 1980 r., 1548 ccm, diesel, beżowy 
metalic, hak, nowe amortyzatory i klocki hamulcowe, zadba

ny, konserwacja, w ciągłej eksploatacji, RO, ekonomiczny- *
3.900 zł. Strąkowa, tel. 074/816-88-27 po godz. 18 
PEUGEOT 305,1981 r.. 1300 ccm w ciągłej eksploatacji. -
1.000 zł. Oława, tel. 071/313-00-32 
PEUGEOT 305,1982 r., 1600 ccm, diesel po remoncie silni
ka, -1.000 zł. Olszany, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/37-13-73 
PEUGEOT 305,1984 r.. 1461 ccm, benzyna, zielony, metar. 
lic, po remoncie silnika, roczny akumulator, nowa półoś, 2 
nowe opony, sprawny, stan dobry, - 2.900 zł. Wrodaw, tel. 
071/339-89-55
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm. benzyna, zielony 
metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, 71/100 km, 
pełny wtrysk, podzespoły i silnik Peugeota 405, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, odnowiony jąkięr, - 3.800 zl. 
Świdnica, tel. 0608/15-19-24
PEUGEOT 306, 1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
centralny zamek, wspomaganie kier., alarm, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, Mul-T-Lock, -13.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 0502/57-16-65
O  PEUGEOT 306,1994 r., 108 tys. km, 1400 ccm, 

granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, 
immobilizer, obrotomierz, stan b. dobry, • 12.400 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 
84019061

PEUGEOT 306,1994 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, ospoilerowany, lotka na tylnej klapie, central
ny zamek, el. otwierane szyby, radioodtwarzacz £ pilot, el. 
szyberdach, I właściciel, dzielona tylna kanapa, stan b. do
bry, - 12.300 zł łub zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 
0603/84-60-78
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, bia
ły, el. otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 
zł. Leszno, tel. 065/529-57-20, 0601/94-63-54 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r.r70 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, 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 306,1995/96 r., 46 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, immobili
zer, 3-drzwiowy, - 19.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-98-04, 
0601/33-09-92
PEUGEOT 306,1996 r.. 68 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, bia
ły, 5-drzwiowy, kupiony w kraju, bez wypadku, alarm, immo
bilizer, regulowana kierownica, RM, el. reguł, reflektory, stan 
b. dobry, -19.600 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-38-47, 
0602/86-94-12
PEUGEOT 306, 1997 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perłowozielony, wszystkie el. dodatki, pod. powietrzna,, na- 
pinacze pasów, wspomaganie, kodowany zapłon, centr. za
mek + pilot, I właściciel w kraju (od 1998 r.), przegląd do 
2002 r., komplet kół zimowych, - 18.700 zł. Rawicz, tel. 
0604/36-94-20
PEUGEOT 306,1997 r., 74 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. 'otw. szyby. RO, 
alarm, immobilizer, garażowany, kpi. dokumentacja, - 25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 60 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, 
radio, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, kpi. opon zimo
wych, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0608/68-86-44, 
071/339-99-56
PEUGEOT 309, 1986 r., 20 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, nowy akumulator (gwarancja), hak, 
garażowany, przegląd do 02.2001 r, - 5.700 zł. Bolków, tel. 
075/741-51-35
PEUGEOT 309 GTI, 1987 r.. 1900 ccm, benzyna, biały,'
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. ciemne szy
by, 140 KM, sportowa wersja, zadbany, - 4.800 zł. Bielawa, 
tel. 0604/64-28-79.0608/49-77-82 
PEUGEOT 309, 1987 r., 1100 ccm, - 3.500 zł. Wołów, tel. 
071/389-37-32
PEUGEOT 309 GTI, 1987/88 r., 115 tysrkm, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 03.2002 r., stan dobry, - 4.500 zł. Bielawa, tel. 
074/833-93-96
PEUGEOT 309, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne szyby, szyber
dach, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 2.500 zł. Szczecin, tel. 0608/26-23-98 
PEUGEOT 309, 1989/90 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 
nowy akumulator, 2-drzwiowy, szyberdach, uchylne tylne 
szyby, stan dobry, - 5.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-40-23 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kpi. 
dokumentacja, 4-drzwiowy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 
centr. zamek, stan b: dobry,-8.900 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
PEUGEOT 309, 1991 r., 92 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, 5-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, 7.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-17-33
PEUGEOT 309,1991 r„ 150 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan silnika i blacharki b. dobry, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, wycieraczka tylna, nowe opony + 4 koła, kpl.< 
dokumentacja, aktualny przegląd, RO, dzielona tylna kana
pa, - 9.500 zł lub zamienię na Peugeota 205, Foida Fiestę, 
VW Polo. Oleśnica, tel. 071/793-33-29,0600/10-20-62 
PEUGEOT 309, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski metalic, szyberdach, RO, 5-biegowy, 5-drzwip- 
wy, garażowany, dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrze
wana, udokumentowane pochodzenie, - 8.800 zł lub zamie
nię na diesla. Rawiczr tel. 0602/61-94-67 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -1.700 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0608/82-10-41
PEUGEOT 309,1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, w kraju od miesiąca, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, - 10.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/85-68-63
PEUGEOT 309, 1992 r„ 125 tys. km. 1400 ccm. bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, RO, szyberdach, 5-biegowy, hak, blo
kada skrzyni biegów, zadbany, • 13.000 zł. Oława, tel. 
0502/39-58-41
PEUGEOT 309,1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, halogeny, do sprowadzenia z Niemiec, stan ide
alny - 4.000 zł ♦ cło ok. 3.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
PEUGEOT 309,1992/93 r., 130 tys. km, 1100 ccm, srebrny, 
inst. gazowa, szyberdach, alarm, 5-drzwiowy, pełna doku
mentacja, • 14.000 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 0608/38-59-28 
PEUGEOT 309 GTI, 1992/96 r.. 119 tys. km, 1905 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic. silnik Mi16, 147 KM, centr. 
zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchylne (przyciemniane), 
skóra, alum. felgi, komplet kół zimowych, spoilery, RO Ken- 
wood, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, - 13.500 zł. Wro
cław, tel. 071/364-11-58
PEUGEOT 309,1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, granatowy,
- 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-67-42 
PEUGEOT 405 GRD, 1988 r., 1900 ccm, jasnozłoty metalic, 
stan silnika idealny, wspomaganie, reg. kierownica i pasy, 
el. szyberdach, alarm, immobilizer, spoiler tylny, hak, • 11.000 
zł. Lubin, tel. 0603/40-53-57
PEUGEOT 405 GL, 1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy, - 7.500 zł. Wrocław, tel- 071/352-82-57, 
0601/64-33-55
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PEUGEOT 405, 1989 r., 1900 ccm, granatowy metalic, in
stalacja gazowa, stan idealny, pełne wyposażenie, - 7.300 
ę  Lwówek $l„ lei. 0503/02-34-16 

# 0  PEUGEOT 405,1989 r, 1600 ccm, s u ry  metalic, 
5-biegowy, wspomaganie kier, • 6.900 zł lub za* 
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 

» 0602/79-49-88 87027061
PEUGEOT 405 Mi16.1989 r., 148 tys. km] 1891 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, wspomaganie, ABS, alum. felgi, el. 
otw. szyby, ospoilerowany - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/373-18-93
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, wtrys'k, 
kolor grafitowy, wspomaganie kier., katalizator, alarm, - 7.200 
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
PEUGEOT 405 GRD, 1989/90 r„ 151 tys. km, 1900 ccm, 
diesel 5-biegowy, sprowadzony w całości, zadbany, szyber
dach, - 9.500 zł. Paczków, tel. 077/431-72-76,0609/64-03-44 
PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, sportowy wygląd, welurowa tapicerka, napęd na 
4 koła, -12.000 zł lub zamienię na diesla albo busa. Lubin, 
tel. 076/749-71-99
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, diesel, czarny, aluminio
we felgi, regulowana kierownica, zadbany, • 10.000 zł. Ko- 
ścielnik, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/89-88-45 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, żółty metalic, wspomaganie, hak, szyberdach, -
7.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0608/48-62-44 
PEUGEOT 405 SR, 1990 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, alarm, reg. wys. kierów., pasów i fotela kie
rowcy - 9.500 zł. Lubin, tel. 076/846-85-79 
PEUGEOT 405 SRi, 1990 r., 150 tys. km. 1900 ccm. srebr
ny metalic, ABS, centralny zamek, immobilizer, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, -10.500 zł. 
Olesno, woj. częstochowskie, tel. 0603/75-08-56 po godz. 
16
PEUGEOT 405 1.9 RSI, 1990 r., beżowy metalic, wspoma
ganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, •
9.200 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83 |

0  PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 114 tys. km, 1900 ccm, beżo
wy metalic, centr. zamek * pilot, wspomaganie kier., ei. otw. 
szyby, reg. kierownica, el. reg. reflektory, garażowany, nie 
wymaga remontu, stan b. dobry, - 8.400 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44,0607/51-83-83 
PEUGEOT 405 GRi, 1990 r., 1600 ccm sportowe zawiesze
nie, alum. felgi 15”, centr. zamek + pilot, el. otw. szyber
dach, blokada zapłonu, - 10.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-15-17,0604/90-76-57 
PEUGEOT 405 SRI, 1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, automatic. ABS, RO, wspoma
ganie kier., szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, 
skórzana tapicerka, spoiler, • 11.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-23-73
O  PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel, 

bordowy, radio, kpi. dokumentacja, na białych ta
blicach, • 6.000 zł. Żary, tel. 0608/73*80*14 
01034251

PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, alum. fel
gi, centr. zamek, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 10.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 0607/20-74-39 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, die
sel, błękitny metalic, RO, stan dobry, • 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-8048
PEUGEOT 405 KOMBI GRI, 1991 r., 114 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., odczepiany hak, szyberdach, -11.200 
zł. Niemarzyn 19, tel. 065/547-42-64, 0601/16-24-66 
PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm, grafito
wy metalic, stan dobry, po remoncie zawieszenia przednie
go, nowe tarcze ham. i klocki, centralny zamek, alarm, RM,
-10.000 zł. Wrocław, tel. 071/369-52-82,0602/24-81-23 
PEUGEOT 405 SR, 1991 r., 190 tys. km, turbo O, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa ta- 

. A ice rka , kubełkowe fotele, przyciemniane szyby, ekonomicz
ny, -14.900 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
PEUGEOT 405,1991 r., 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, bor
dowy, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, garażo
wany, stan silnika i blacharki b. dobry, -15.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0602/37-79-98 
PEUGEOT 405 GRi, 1991/92 r., 140 tys. km, 1600 cćm, 
wtrysk, błękitny metalic, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, szyberdach, regulowana kierownica, radioodtwarzacz, 
centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzo
ny w całości, pełna dokumentacja, garażowany, stan b. do- • 
bry, -10.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-26,0606/32-06-40 
PEUGEOT 405 GLI, 1992 r.. 134 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, katalizator, el. reg. reflektory, podgrzewane 
lusterka, dodatkowe światło .stop’, spoiler, I właściciel, w 
kraju od 1997 r, - 11.900 zł. Krosno Odrzańskie, tel’. ' 
068/383-68-20
PEUGEOT 405 GLX, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, alarm, centr. zamek + pilot, zadbany, stan 
techn. b. dobry, przegląd do 04.2002 r, -11.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-95-63,0607/81-51-93 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 143 tys. km, 1905 ccm, 
diesel, szary metalic, bezwypadkowy, sprowadzony z Nie
miec, wsp. kierownicy, centr. zamek, el. otw. szyby, relingi, 
możliwość rat, - 15.400 zł. Żary, tel. 0603/39-04-87 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, - 13.000 zł. Lubsko, teł. 0601/61-97-61 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, centr. zamek, - 12.000 zł. Leszno, teł. 
0608/82-80-90
PEUGEOT 405, 1993 r., 159 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyber
dach, el. reg. reflektory, immobilizer, spoiler, ABS, kubełko- 

£  we fotele, RO Sony + 6 głośników, wersja Exclusive, stan b. 
w ' dobry,-13.900 zł. Polkowice, tel. 0605/53-54-26

PEUGEOT 405, 1994 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
koiorgrafilowy metalic, RO, 5-biegowy, Mul-T-Lock, bloka
da skrzyni biegów, • 13.500 żł. Ostrów Wlkp., tef. 
0602/43-26-64
PEUGEOT 405 SRI, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, składak, udokum. pochodzenie, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, podgrzew. fotele, wspo
maganie, reg. kierów., stan dobry - 8.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/373-74-92,0602/73-86-22 
PEUGEOT 405 SRI, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, perłowobordowy, wersja .Excluzive", I właściciel, 
bez wypadku, garażowany, stan idealny, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, halogeny, oryg. hak, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, ABS, ekonomiczny, nowe opony, welurowa tapi
cerka, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 337-19-56 w godz. 8-16, 
368-78-85 po godz. 16
PEUGEOT 405,1994 r., 114 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, centr. zamek, alarm, do drobnych poprawek lakierniczych,
-10.500 zł. Wrocław, tel. 0605/08-56-31 
PEUGEOT 405 GRD, 1994/95 r., 102 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, centr. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, 
hak, sprowadzony w całości, 4 lata w kraju, • 17.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/766-76-44 do godz. 14,0603/25-90-91 

A  PEUGEOT 406,1995 r.. 76 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspo

maganie, ABS, immobilizer, - 27.000 zł. Legnica, tel. 
0600/41-01-95
PEUGEOT 406,1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski metalic, dużo dodatków, na zachodnich tablicach • 8.700 
DEM. Żagań, tel. 0604/82-86-97 
PEUGEOT 406,1995/96 r., 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, welurowa tapicerka, w kraju od 5 mies, • 27.800 
zł. Legnica, tel. 0600/41-01-95 
PEUGEOT 406 SEDAN, 1996 r., 110 tys. km, 1800 ccfn, 
benzyna, beżowy metalik, ABS, pod. powietrzna, welurowa 
tapicerka, alarm, RO, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, dzielona tylna kanapa, garażowany, kupiony 
w salonie, - 29.000 zł. Jugów, tel. 074/871-83-05 
PEUGEOT 406 SV, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic, poduszki pow., klimatyzacja, ABS, pełne wypo
sażenie el., kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, stan 
idealny, - 35.500 zl. Wrocław, tel. 0502/36-33-65, 
0601/59-73-63
PEUGEOT 406, 1996 r., 1800 ccm, .16V, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, pełna doku
mentacja, oryginalny lakier, serwisowany, ABS, alarm, im
mobilizer, poduszka pow, • 25.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Piława Górna. tel. 074/837-2343,0604/94-06-88 
PEUGEOT 406, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, kodowany, spro
wadzony w całości, zdjęcia, kompl. dokumentacja, I właści
ciel, stan b. dobry, - 27.000 zi. Trzebnica, tel. 0501/62-36-54 
PEUGEOT 406,1996 r., 82 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, klima
tyzacja, podgrzewane siedzenia, RO, wspomaganie kier, -
31.000 zł. Wrocław, tel. 0502/07-91-31 
PEUGEOT 406 ,1996 r., 32 tys. km, 1800 ccm, zielony, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., reg. 
kierownica, immobilizer, alarm ♦ pilot, radio z CD, garażo
wany, • 29.500 zł. Wrocław, tel. 0603/18-68-20 
PEUGEOT 406, 1996 r., 111 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, 
ABS, kodowany zapłon, RM, stan idealny, - 29.000 zł lub 
zamienię. Wschowa, tel. 065/540-19-61,0607/60-12-17 
PEUGEOT 406, 1996/97 r., 130 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
niebieski metalic, pod. powietrzna, ABS, RM, I właściciel, •
34.500 zł lub zamienię na tańszy. Rawicz, tel. 0607/0945-21 
PEUGEOT 406,1997 r., 84 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bia
ły, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek * pilot, reg. 
kierów., dzielona tylna kanapa, spoiler, drewno, RM • 34.500 
zł. Kępno, tel. 062/78247-50
PEUGEOT 406,1997 r., 87 tys. km, 2000 ecm, 16V, zielony 
metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, wspoma
ganie, halogeny, reg. kierownica, sprowadzony w całości, -
35.500 zł., tel. 0603/88-78-53
PEUGEOT 406,1997 r., 82 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, kupiony w kraju, 4 zagłówki, centr. zamek, 
wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, RM, reg. kie
rownica. alarm, podgrzewane fotele, • 33.500 zł lub zamie
nię na tańszy. Legnica, tel. 076/856-39-52 
PEUGEOT 406,1997 r., 61 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony, 
centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, elektroniczny kod zapło
nu, wspomaganie, po naprawie lakierniczej, - 25.500 zł. Lesz
no, tel. 0603/31-5141
PEUGEOT 406 ,1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi. grana
towy metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. otw. 
szyby, radioodtwarzacz oryginalny, c. zamek + pilot, wspo
maganie, welur, stan b. dobry, - 33.800 zl. Ostrów Wielko
polski, tel. 0601/59-48-55, 0601/59-48-75 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, bez wypadku, z salonu, stan idealny, 
rejestracja jako dostawczy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szy
by, 2 pod. powietrzne, RO i CDx 10 + 6 głośników, hak, la
kierowane zderzaki, blokada zapłonu, alarm + pilot, centr. 
zamek, alum. felgi i koła zimowe, halogeny, - 38.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-05-26
PEUGEOT 406, 1997 r., 76 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa ta
picerka, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, wspoma
ganie kier., kodowany zapłon, drewno, dzielona tylna kana
pa, garażowany, - 34.000 zł. Wilczyce, tel. 071/399-08-62, 
0603/95-05-61
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r„ 32 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
16V, wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., cen
tralny zamek, alarm + pilot, immobilizer kodowy, el. otwiera
ne szyby, wspomaganie kier., kupiony w salonie, książka 
serwisowa, roleta, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersal- 
ny, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0601/95-27-60 
PEUGEOT 406 ST KOMBI, 1997 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, sensor desz
czu, immobilizer, wspomaganie, halogeny, reg. kierownica 
w dwóch płaszczyznach, sprowadzony w całości, • 35.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/88-78-53 
PEUGEOT 406, 1997 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, 16V 116 
KM, wiśniowy, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, el. 
podgrz. siedzenia, ciemne szyby, alarm, centralny zamek, 
immobilizer, I właściciel, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, • 27.500 zł. Wrocław, tel. 0601/41-52-28 
PEUGEOT 406,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zamek * pilot, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, wspo
maganie, radioodtwarzacz, komplet opon zimowych z łań
cuchami, instalacja gazowa do zamontowania, - 32.500 zł 
lub zamiana na mniejszy, osobowy. Kalisz, tel. 
062/764-41-32,0604/08-36-62 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
wiśniowy, ważny przegląd, pełne wyposażenie, zarejestro
wany jako ciężarowy, możliwość wystawienia faktury VAT, -
48.500 zł. Piława Górna, tel. 0602/60-1947 
PEUGEOT 406,1998 r., 44 tys. km, 2000 ccm, HDi, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, el- reg. lusterka, pod. powietrzne, 
centr. zamek, wspomaganie, klimatronic, radio sterowane z 
kierownicy, - 43.000 zł. Wołów, tel. 071/389-3246 
PEUGEOT 406, 1998 r.. 52 tys. km, 2000 ccm, 16V, szary 
metalic, automatic, blokada skrzyni biegów, 4 poduszki pow., 
alum. felgi, drewniane dodatki, welurowa tapicerka, pełne 
wyposażenie elektryczne, elektroniczna klimatyzacja, immó- 
bilizer, alarm, stan b. dobry, - 39.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/87-72-29
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, drew
niane dodatki, RO, automatic, el.'otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, - 37.800 zl. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 . 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999/00 r., 43 tys. km, 2000 ccm, 
HDI, jasnoniebieski metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, relin
gi dachowe, • 43.000 zł. Bukowina Sycowska, tel. 
062/785-65-95,0606/90-76-11 
PEUGEOT 406.2000 r.. 8 tys. km, 1800 ccm. 16V116 KM, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, c; zamek +' pilot, wspomaga
nie, reg. kierownica, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimaty
zacja, radioodtwarzacz oryginalny * CD ze sterowaniem w 
kierownicy, stan idealny, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej. - 45.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-26-33, 
0601/82-94-91
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 15 tys. km; 2000 ccm, nie
bieski metalic, klimatyzacja, AB,'RM, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. światła, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, relingi, roleta - 55.000 zł lub zamienię. Syców, 
tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61

O  PEUGEOT 406 HDI KOMBI, 2001 r., 3 tys. km, 2000 
ccm, srebmy metalic, wyprodukowany w marcuj 
RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaganie, 
reg. kierownica, centr. zamek z pilotem, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, komputer pokładowy, 
alarm, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. doku* 
mentacja, drewno, podlokietniki, cena * 21.000 
DEM ♦ cło (organizuję wyjazdy po samochody, 
głównie, diesle), Nowa Sól, tel. 068/376*81*37, 
0608/27*72*93 84018671

PEUGEOT 505, 1982 r., 1900 ccm, benzyna, metalic, el. 
otw. szyby, el. otwierany szyberdach, 5-biegowy, po lakiero
waniu, • 2.000 zł. Wrocław, ul. Karwińska 8 
PEUGEOT 505, 1984 r., 2000 ccm, diesel el. otw. szyby, 
alarm + pilot, centr. zamek, wspomaganie, - 4.000 zł. Musz- 
kowice, teł. 074/810-30-21
PEUGEOT 505 KOMBI, 1986 r., 2100 ccm, grafitowy meta
lic, pełny wtrysk, turbo, automatyczna skrzynia biegów, kli
matyzacja, tempomat, el. otw. opuszczane szyby, centralny 
zanek, relingi, skórzana tapicerka, • 7.000 zł. Jawor, tel. 
0602/44-58-35
PEUGEOT 505 GTD, 1987 r., beżowy metalic, automatycz
na skrzynia biegów, elektrycznie otw. szyby, hak, • 6.000 zł. 
Jawor, tel. 0602/44-58-35
PEUGEOT 605,1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, inst. gazowa, bez wypadku, sprowadzony 
w całości, I właściciel, zadbany, dużo dodatków, -14.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-70-04 po godz. 18.0604/52-63-87 
PEUGEOT 605 SV, 1990 r., 3000 ccm wszystkie el. dodatki, 
stan dobry, - 16.000 zl lub zamienię na mniejszy, może być 
kombi. Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15
O  PEUGEOT 605 3.0*24V, 1990/91 r., 147 tys. km, 

granatowy metalic, pełne wyposażenie elektr., 
ABS, klimatyzacja, alum. felgi 16", radio Clarion, 
czarna skórzana tapicerka, atrakc. wygląd, ga* 
rażowany, bez wypadku, I właściciel, • 17.500 zł 
lub zam ienię. Wrocław, tel. 071/325*33*72, 
0501/55*16*71 02027301

PEUGEOT 605 SV6,1990/91 r., 161 tys. km, 3000 ccm, V6, 
śliwkowy metalic, stan idealny, wspomaganie kier., central
ny zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, el. otwierane 
szyby, alarm, podlokietnik, aluminiowe felgi, • 15.400 zł lub 
zamienię na dostawczy albo osobowy. Boguszów-Górce, tel. 
074/844-27-58,0604/2943-83 
PEUGEOT 605,1991 r., 240 tys. km, bordowy, wszystkie el. 
dodatki, radio, • 18.000 zl. Polkowice, tel. 076/847-91-39, 
0607/41-61-42
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, beżowy metalic, alumi
niowe felgi, skórzana tapicerka, pełne wyposażenie elektr, -
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/84148-91
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, benzyna, perłowozielo- 
ny, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, -17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-14-23
PEUGEOT 605,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, zielony, 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, -
15.500 zł. Opole, tel. 077/454-21-32
PEUGEOT 605,1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, I właściciel w kraju, klimatyzacja, stan b. dobry, •
15.500 zł lub zamienię na mniejszy. Oława, tel. 071/31344-29 
PEUGEOT 806, 1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, I rejestracja w 10.1996 
r, - 34.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.) lub zamienię. Nysa, 
tel. 077/433-66-46 po godz. 19,0602/24-49-65 
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 87 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski metalic, zarejestrowany na 7 osób, wszystkie 
el. dodatki, klimatyzacja, RO + 8 głośników, immobilizer, 
alarm,  ̂ 34.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-54-03. 
0601/78-52-79

PLYMOUTH
PLYMOUTH BREEZE, 1996 r„ 93 tys. km, 2400 ccm, zielo
ny, klimatyzacja, automatic, centralny zamek, alarm, poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/01-61-50
PLYMOUTH NEON, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, czarny, 
pełne wyposażenie, automatic, • 28.000 zi lub zamienię na 
Mercedesa 124, diesel, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-05,0605/64-08-21 
PLYMOUTH VOYAGER, 1996 r., 3300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, alarm, 
ciemne szyby, - 48.000 zł lub zamienię na VW Passat B5 
albo Mercedesa. Wałbrzych, tel. 074/665-27-81

POLONEZ
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm, benzyna blacharka do ma
łych poprawek, stan techn. dobry, - 450 zl lub zamienię na 
telefon GSM, albo inne propozycje. Lubin, tel. 0602/24-20-95, 
0604/46-81-93
POLONEZ, 1979 r., 2000 ccm, DOHC, biały, lotnicze fotele, 
wspomaganie, alum. felgi 205/50/15,125 KM, szyberdach, -
3.500 zł lub zamienię na VW Garbus albo Mini Morris. Wał
brzych, tel. 074/843-64-89
POLONEZ, 1979 r., 1500 ccm ważny przegląd, stan dobry, - 
170 zł. Wrocław, tel. 071/343-93-10 -
POLONEZ 125 PN, 1980 r., 1500 ccm, czerwony, nowe klocki 
hamulcowe, zarejestrowany, przegląd do 04.2002 r., w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0609/44-96-55
POLONEZ, 1981 r., 1600 ccm, zloty metalic, stan dobry, inst. 
gazowa - 2.200 zł. Bolesławiec, tel. 0605/39-47-22 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm sprawny, po remoncie kapi
talnym silnika, nowy akumulator (gwarancja), - 1.300 zł lub 
zamienię Fiata Cinquecento, z dopłatą do 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-95-09
POLONEZ, 1982 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały, nowe 
amortyzatory, ważny przegląd, stan blacharki b. dobry, + 
części zamienne, w ciągłej eksploatacji, nowego typu kie
rownica i licznik, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/34142-85

- Montaż instalacji gazowych: 
Landi, Landi Renzo, Lovato, BRC

- Diagnostyka komputerowa K
- Mechanika 2

PROMOCJA 2001!!! §
RATY!

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

POLONEZ AB, 1983 r., 130 tys. km, 1500 ccni, pomarań
czowy, zarejestrowany, tech. sprawny, w ciągłej eksploata
cji, zadbany, nowe opony, akumulator, przekładnia kier, - 950 
zl. Świdnica, lei. 074/852-03-81 lub 0602/70-21-32 
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, pomarańczowy, stan b. do
bry, RO, nowe opony, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0504/78-81 -25 
POLONEZ, 1984 r„ pomarańczowy, 5-biegowy, nowe opo
ny, roczny akumulator, nowy wydech, zadbany, przegląd do
01.2002 r, - 1.400 Zł. Szklary, tel. 077/431 -20-64 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, kość słoniowaraktualny prze
gląd i.OC, stan dobry, • 850 zł. Wrocław, tel. 071/342-83-10, 
0602/64-48-71
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm po remoncie silnika i zawie
szenia, brak OC, • 750 zł, Oleśnica,, tel. 0607/85-16-93 
POLONEZ FSO, 1985 r., 1500 ccm, popielaty, ubezpieczo
ny, przegląd do 2002 r, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-71, 
0502/04-14-52
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, bordowy, szyberdach, ciem
ne szyby, zadbany, stan b. dobry, -1.700 zł. ścinawka Śred
nia, tel. 074/871-54-38
POLONEZ LE, 1986 r., 13 tys. km, 1500 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, hak, stan b. dobry, - 1.600 zł. Lubin, tel. 
0600/83-25-75
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, kolor - kość słoniowa, -1.200 
zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29 
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, teł. 076/877-51-85 
POLONEZ, 1986 r. ubezpieczony do 05.2002 r., zadbany, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/787-28-24,0504/78-97-54 
POLONEZ SLE, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, popielaty, 
stan dobry, - 1.500 zł. Piława, tel. 074/789-10-88 
POLONEZ, 1987 r., 130 tys. km, 1500 ccm, biały, techn. 
sprawny, zarejestrowany, bez wypadku, lotnicze fotele, przy
ciemniona szyba przednia, 5-biegowy, 5-biegowy, wzmoc
nione resory, inst. gazowa, - 3.000 zł. Strzegom, tel. 
074/649-14-75

POLONEZ, 1987 r., 79 tys. km, 1500 ccm, popielaty, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe 
opony, inst. gazowa, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ, 1987 r., 54 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, - 980 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-81-72 po godz. 21 
POLONEZ, 1987 r., 80 tys. km, 1500 ccm, kolor siwy, • 1.200 
zł lub zamienię na Wartburga, Fiata 126p albo inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/78740-86 
POLONEZ, 1987 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, po remon
cie silnika i blacharki, 5-biegowy, hak, nowe opony, do lakie
rowania (lakier gratis), -1.400 zł. Żarów, tel. 074/858-04-79 
po godz.20,0604/32-32-94
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, benzyna inst. gazowa, 5-bie
gowy, nowy ukł. wydechowy, • 2.400 zł. Rakoszyce, tel. 
071/795-17-17
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm, niebieski, 5-biegowy, stan b. 
dobry, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-5046

POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, stan techn. 
dobry. Legnica, tel. 076/721-87-69,0607/05-05-96 
POLONEZ FSO, 1988 r., 45 tys. km, 1500 ccm, niebieski, -
1.200 zł. Opole. tel. 077/439-75-62,439-75-64 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
.nosek*, szybki, do poprawek blach. - 900 zł. Wrocław, tel. 
0501/76-02-22
POLONEZ, 1989 r., 110 tys. km, 1500 ccm, kolor szary, •
1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-96-32
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, techn. 
sprawny, stan dobry, + dużo części zamiennych, - 2.200 zł 
lub zamienię na sprzęt ogrodniczy. Legnica, tel. 
076/857-0243,076/722-85-51 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, benzyna 5-biegowy, stan 
dobry, -1.200 zł. Kostomłoty, tel. 071/317-0243 
POLONEZ GLE, 1989 r., 92 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, 5-biegowy, - 1.000 zł. Kruszyn, gm. Bolesławiec, tel. 
0604/13-79-60
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, po remoncie zawie
szenia i układu hamulcowego, garażowany, II właściciel, -
2.000 zł. Lubin, tel. 076/846-30-27,'0606/34-17-61 
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, SLE, jasnobeżo
wy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
11.2001 r., do wykonanja drobne naprawy blach, (drzwi), stan 
dobry, zadbany • 1.600 zł. Lubin, tel. 076/846-15-65 
POLONEZ, 1989 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, nowy akumulator, przegląd do 07.2001 r, -1.500 
zł. Namysłów, woj. opolskie, tel. 0503/53-36-31 
POLONEZ, 1989 r., 100 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 5-bie- 
gowy, pełna dokumentacja, - 1.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-7143,0603/95-42-13
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km; 1500 ccm, benzyna, czer
wony, pasy bezwł., RO, II właściciel, .nosek’  przód, szybki z 
tyłu, 5-biegowy, halogeny, - 1.200 zł. Przybyłowice, gm. 
Męcinka, tel. 076/873-8444

POLONEZ, 1989 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popie
laty, stan dobry, aktualny przegląd, 5-biegowy, .nosek' przód, 
szybki z tylu, hak, - 650 zł. Wołów. tel. 0605/39-23-13 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, szy
berdach, przegląd do 02.2002 r, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/16-24-0}
POLONEZ 125 PN, 1989 r., 101 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, nowe opony, chłodnica, akumulator, hak, przyczepa to
warowa 200 kg gratis, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-02-36 
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm. biały, 5-biegowy, 
zarejestrowany, ubezpieczony, przegląd do 02.2002 r, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0602/62-58-78 
POLONEZ 125 PN, 1989 r., 60 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, przegląd do 05.2002 r., .szybki*, .nosek’ , 5-biegowy, stan 
b. dobry, zadbany, po wymianie opon i akumulatorów, za
dbany, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99,0601/42-62-59 
POLONEZ SLE, 1990 r„ 53 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
model przejściowy, 5-biegowy, halogeny, 4 głośniki, przegląd 
do 02.2002 r., opłacone OC, zielona karta, - 2.000 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0602/81-76-54
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, niebieski, model przejścio
wy, - 2.100 zł. Głogów, tel. 0605/69-16-03 
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, bordowy, stan 
dobry, instalacja gazowa, - 2.600 zł. Góra, tel. 065/54340-33 
POLONEZ SLE, 1990 r., 63 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
wersja przejściowa, .nosek’  z przodu, tył Caro, zadbany, 
garażowany, stan blacharki dobry, bez przeglądu, -1.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-57-28
POLONEZ, 1990 r.. 1500 ccm, niebieski, garażowany, hak,

stan dobry, przegląd do 06.2002 r, - 2.000 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-27-29
POLONEZ SLE, 1990 r., 63 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
wersja przejściowa, .nosek’  przód, tył Caro, zadbany, gara
żowany, stan blacharki dobry, bez przeglądu, • 1.800 zł. Kro- 
snowice, tel. 074/868-57-28
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, model 
przejściowy, przegląd do 2002 r.. stan dobry, - 2.200 zł. Le
gnica, tel. 076/854-53-95
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, kolor morski, po 
remoncie silnika, po remoncieblacharki, model przejściowy, 
ciemne szyby, II właściciel, zadbany, garażowany, nowe opo
ny, RO, 5-biegowy, stan b. dobry, - 2.500 zł lub zamienię na 
Alfa Romeo w tej cenie. Lośno, gm. Kłodawa, tel. 
0609/51-63-12
POLONEZ, 1990 r., 150 tys. km, 1500 ccm, zielony, - 2.000 
zł. Mikorzyn, tel. 062/791-15-37

POLONEZ. 1991 r., 40 tys. km, granatowy, model przejścio
wy, po kapitalnym remoncie silnika, wymienione tarcze, ga
rażowany, zadbany, • 3.500 zł. Borów, tel. 074/850-61-56 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, instalacja ga
zowa, po remoncie silnika, stan dobry, • 2.400 zł. Bolesła
wiec. tel. 0605/3947-22
POLONEZ SLE, 1991 r., 92 tys. km, 1500 ccm, kolor wi
śniowy, ważny przegląd, stań dobry, - 2.200 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/665-34-60.0600/82-66-39 
POLONEZ, 1991 r„ 74 tys. km, 1500 ccm, granatowy, stan 
idealny, oryginalny lakier, garażowany, szyberdach, nowe 
opony, I właściciel, przegląd do 2002 r„- 2.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, inst. gazowa, centr. zamek, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz. 20 
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 78 tys. km, ciemnozielony 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, RO, garażo
wany, inst. gazowa, zimowe opony, stan b. dobry, -11.800 
zł. Wrocław, tel. 071/340-95-69 do godz. 15.0608/31-29-04 
POLONEZ ATU PLUS. 1997 r.. 51 tys. km, 1600 ccm, oliw- 
kowo-zielony metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., immo
bilizer Boxer, Tytan Lock, hak, RO Kenwood + 4 głośniki, po 
wymianie pasków i płynów, ważny przegląd do 05.2002 r, -
11.200 zl. Wrocław, tel. 357-98-59 
POLONEZ ATU PLUS, 1997/98 r„ 68 tys. km, 1400 ccm. 
16V Rover, zielony metalic, I właściciel, nowe opony, nowy 
akumulator, bez wypadku, radioodtwarzacz, alarm, oznako
wany, obrotomierz, regulowana kierownica, zderzaki i listwy 
w kolorze nadwozia, -12.900 zł. Paczków, tel. 0604/35-93-25
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1 MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
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SERWIS ZOJAN
instalacje gazowe - montaż 
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tel. 373-48-92
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POLONEZ, 1990 r., 54 tys. km, 1600 ęcm, bordowy, stan 
silnika i blacharki b. dobry, aluminiowe felgi, - 2.000 zł. Ole
śnica, tel. 0607/04-21-23
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R E M  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  I N S T A L A C J I  G Ą Z O W Y C H  
DO AUT WTRYSKOWYCH I GAZNIKOWYCH

• najlepsze instalacje - h o m o lo g ac ja a
• promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrocałw, ul. Opolska 23, tel. 341-67-70

WROCŁAW, ul. Branlborska 70/80 
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MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
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POLONEZ ATU PLUS. 1998/99 r . 34 tys. km. 1600 ccm, O  
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, • 11.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-38-71. 
0603/89-46-06
POLONEZ ATU PLUS KOMBI. 1999 r., 55 tys. km. 1600 
ccm, GSi. zielony metalic, inst. gazowa, alarm, centralny 
zamek, radio, wspomaganie kier., I właściciel, faktura VAT,
- 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-00-38,0601/71-49-23 
POLONEZ ATU PLUS KOMBI, 1999 r., 61 tys. km. 1600 
ccm, kolor wiśniow/Mnetalic, I właściciel, wspomaganie, 
reg. kierownica, immobilizer, konserwacja, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 15.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/36-00-62 -  
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, gwarancja, konserwacja, ocynkowany, hydrau
liczne zawory, pokrowce z .misia*, hamulce Lucasa, b. 
mało używany, kpi. dokumentacja, stan idealny, -19.300 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
POLONEZ ATU GSI, 2000 r„ 18 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, I właściciel, kompletna dokumen
tacja, kupiony w salonie, zadbany, alarm + pilot, zagłów
ki, konserwacja podwozia, immobilizer, nadkola, wspoma
ganie kier., RO ROS + 4 głośniki, dzielona tylna kanapa,
- 21.000 zł, Ligota Piękna, tel. 071/312-43-89, 
0601/85-10-22
POLONEZ ATU, 2000 r., 6 tys. km, 1600 ccm, perłowo
niebieski, 5-biegowy, wtrysk, katalizator, wspomaganie, 
reg. kierów., centr. zamek + pilot, alarm, kpi. dokumenta
cja - 15.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-46-80, 
0603/05-83-85
O  AUTO NA GAZ „MARDO", homologacja, mon

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

POLONEZ CARO, 1989/91 r., 1500 ccm, benzyna, brą
zowy, stan b. dobry, H4, zarejestrowany jako model Caro, 
nadwozie Poloneza Caro, • 1.700 zł. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
POLONEZ CARO, 1991 r., 33 tys. km, 1500 ccm, biały, 
nowa instalacja gazowa, garażowany, oryg. lakier, bez wy
padku ♦ części, stan idealny, - 4.300 zł. Legnica, tel. 
0603/77-05-27
POLONEZ CARO, 1991/92 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
biały, alarm, RM, stan b. dobry, garażowany, • 3.100 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/21-83-29
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 100 tys. km. 1600 ccm, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, garażowany, I właściciel, - 
3.200 zł. Legnica, tel. 076/850-62-90 
POLONEZ CARO, 1992 r., 86 tys. km, wtrysk, ĉzerwony, 
instalacja gazowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 4.900 
zł. Rawicz, tel. 0501/79-31-49 
POLONEZ CARO, 1992 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wiśniowy, inst. gazowa, pokrowce, Ró, alum. felgi, 
bez wypadku, - 4.300 zł. Czernina Dolna 40, tel. 
065/543-16-35
POLONEZ CARO. 1992 r.. 145 tys, km. 1900 ccm, die
sel, czerwony, radio, stan dobry, • 5.900 zł. Legnica, tel. 
076/854-32-16
POLONEZ CARO, 1992 r., 102 tys. km, 1500 ccm, biały, 
inst. gazowa, zadbany, garażowany, odcięcie zapłonu, - 
4.400 zł lub zamienię na Forda Escorta, Seata, Opla, z 
dopłatą. Legnica, tel. 076/858-20-83 
POLONEZ CARO. 1992 r., 87 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, czerwony, inst. gazowa, nowe opony, teleskopy, stan 
b. dobry, - 4.700 zł. Milicz, tel. 0604/07-72-85 
POLONEZ CARO, 1992 r., 90 tys. km, 1600 cęm, benzy
na, seledynowy metalic, alum. felgi, plastikowe nadkola, 
sportowe fotele, RO, nowy ukl. wydechowy, - 4.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Namysłów, tel. 0605/57-38-64 

''POLONEZ CARO, 1992 r., 9 tys. km, 1500 ccm, niebie
ski, po remoncie, po wymianie zawieszenia przedniego i 
układu wydechowego, stan dobry, - 2.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0601/91-88-94
POLONEZ CARO, 1992 r„ 41 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, bordowy, garażowany, nowe klocki hamulcowe i aku
mulator, - 3.900 zł. Opole, tel. 077/453-76-48 
POLONEZ CARO, 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, biały, II 
właściciel, - 4.000 zl. Piskorzów, tel. 074/836-90-25 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 42 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, platynowy metalic, radio + głośniki, garażowa
ny, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, I właściciel,' ozna
kowany, aktualny przegląd, - 4.000 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/461-37-36
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, inst. ga
zowa, wspomaganie kier., hak, pokrowce miś, srebrne do
datki, - 3.600 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-57 
POLONEZ CARO, 1992 r., 84 tys. km, 1-600 ccm, benzy
na, biały, bez wypadku, reg. kierownica, alarm + pilot, 
dzielona tylna kanapa, pasy bezwł., halogeny, odcięcie 
zapłonu, nowy akumulator i 2 opony, przegląd do 01.2002 
r., II właściciel, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/79-60-48 
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, oznakowany, nowy akumulator i pokrowce, 
bez wypadku, stan dobry, - 4.000 zł. Zaborów, tel. 
076/843-59-11
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy, stan b. dobry, garażowany, hak, RO, 
pokrowce, - 3.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-55-19 
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 1500 ccm, granatowy, inst. 
gazowa, stan b. dobry, • 3.800 zł. Opole, tel. 
0602/67-03-67

POLONEZ CARO, 1993 r., 120 tys. km, 1500 
ccm, biały, inst. gazowa, 5-biegowy, przegląd 
do 06.2002 r., stan dobry, • 3.700 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019111

POLONEZ CARO, 1993 r., 17 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, inst. gazowa, nowe opony, Mul-T-Lock, nad
kola, hak, dodatkowe światło .stop’ , halogeny, RO, gara
żowany, - 4.400 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-83 
POLONEZ CARO, 1993 r., benzyna, czerwony, inst. ga
zowa, - 5.000 zł. Góra, tel. 065/543-16-39 
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czer
wony, nowe opony, - 3.300 zł. Leśnica, tel. 077/461-52-28 
POLONEZ CARO, 1993 r., 101 tys. km, 1500 ccm, kolor 
kawowy, zadbany, garażowany, RO, stan b. dobry, • 3.800 
zł. Świdnica, tel. 0606/39-82-37 
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, 
bez wypadku, stan idealny, nowe opony, nowy akumula
tor, - 3.400 zł. Świebodzice, tel. 0608/02-99-97 
POLONEZ CARO. 1993 r., 102 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, do poprawek blacharsko - lakierni
czych, - 2.500 zł. Bierutów, tel. 0607/04-21-31 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, nowe 
opony, stan b. dobry, -4.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95, 
0604/82-79-82
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, zielony, in- 
stal. gazowa, Mul-T-Lock, nowe opony, hak, garażowany,
I właściciel, 4 głośniki, RO, 3 .stop’ , owiewki, - 4.400 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-75-83 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
platynowy metalic, fotele Inter-Groclin, RO, oznakowany, 
I właściciel, stan b. dobry, - 4.100 zl. Czernina Dolna 40. 
tel. 065/543-16-35
POLONEZ CARO, 1993 r., 65 tys. km. 1600 ccm, czer
wony, - 2.200 zł. Jawor, tel. 0503/02-06-40 
POLONEZ CARO, 1993 r., 100 ty?, km, 1600 ccm, bor
dowy, bez wypadku, stan b. dobry, - 4.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-06-20
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
bordowy metalic, kubełkowe fotele, immobilizer, zadba
ny, stan b. dobry, - 6.500 zł. Milicz, tel. 071/384-12-04 
POLONEZ CARO, 1993 r.. 100 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, stan dobry, - 2.800 zł. Niegosławice 10,- 
tel. 068/378-11-14
POLONEZ CARO. 1993 r., szary, alum. felgi, opony zi
mowe, oznakowany, stan b. dobry, - 3.000 zł. Opole, tel. 
0601/62-11-99
POLONEZ CARO. 1993 r., 101 tys. km. 1500 ccm. kolor 
kawowy, zadbany, garażowany, RO, stan b. dobry, • 3.800 
zł. Świdnica, tel. 0606/39-82-37 
POLONEZ CARO, 1993 r., 62 tys. km. 1600 ccm. GLE. 
bordowy, stan b. dobry, garażowany, dzielona tylna kana
pa, RO, kpi. dokumentacja, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-16-80
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, 5-biego
wy, alarm, I właściciel, garażowany, zadbany, bez wypad
ku, - 3.900 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06

POLONEZ CARO. 1993 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, seledy
nowy metalic, insi. gazowa (poj. 60 I), hak, RO + 4 gło
śniki, 5-biegowy, alarm, bagażnik dachowy, alum. felgi, 
stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 322-38-53 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 68 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, platynowy metalic, I właściciel, garażowany, alu
miniowe felgi, nowe oppny, nowy akumulator, hak, alarm, 
Mul-T-Lock, 4 nadkola, konserwacja, zadbany, właściciel 
niepalący, bez korozji, oryginalny lakier, stan b. dobry, - 
3.950 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, 
alarm, oznakowany, inst. gazowa, - 3.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-65-08,0502/40-08-94 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r„ 122 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna RO, I właściciel, dużo nowych części, halogeny, 
kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, - 3.600 zł. Oła
wa, tel. 071/303-00-22, 0605/67-67-58 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 125 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, kolor platynowy metalic. okrągłe wskaźniki, 
alarm, hak, szerokie osie, nowe sprężyny i amortyzatory, 
aktualny przegląd, atrakc. wygląd, II właściciel, - 4.650 
zł. Wałhrzych, tel. 074/843-87-12, 0605/11-93-17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, turku
sowy metalic, immobilizer, poszerzony, okrągłe zegary, 
dzielone tylne siedzenia, garażowany, stan b. dobry, - 
4.500 zł. Leszno, tel. 0604/07-70-57 
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, irist. gazowa, garażowany, z pełną do
kumentacją, serwisowany, alarm, nowe opony, hak, nad
kola, oryg. lakier, stan b. dobry,: 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/25-21-82
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 96 tys. km, 1500 ccm, 
kolor morski metalic, Mul-T-Lock, centr. zamek, alarm +

pilot, okrągłe wskaźniki, • 4.700 zł. Biskupice Ołoboczne, 
gm. Nowe Skalmierzyce, woj. kaliskie, tel. 0607/58-17-27 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, platynowy metalic, poszerzony, okrągłe zegary, 
alum. felgi, blokada skrzyni biegów, oznakowany, dzielone 
tylne siedzenia, stan idealny, - 5.600 zł. Bukowice, gm. 
Trzebnica, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, szary 
metalic, oryginalny lakier, hak, okrągłe zegary, poszerzo
ny, spoiler, nadkola, nakładki progowe, - 5.000 zł lub za
mienię na diesla do 4000 zl, Uno, starszy Polonez. Lesz
no, tel. 065/526-71-19
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, konserwacja, dzielona tylna ka
napa, nowe opony, zadbany, stan b. dobry, - 5.700 zł. Lu
bin. tel. 076/847-66-37 po godz. 18 
POLONEZ CARO, 1994 r., 63 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, poszerzony, okrągłe zegary, centralny zamek + 2 
piloty, alarm, radioodtwarzacz, oryginalny lakier, bez koro
zji, zadbany, • 5.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Pacz
ków, tel. 077/431-64-23
POLONEZ CARO, 1994 r., 98 tys. km, 1500 ccm, benzyna 
alarm, radioodtwarzacz, centralny zamek, nowe opony, 
nowy akumulator, - 5.100 zl. Świdnica, tel. 0601/09-61-90 
POLONEZ CARO, 1994 r., 94 tys. km, 1600 ccm, jasny, 
stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 
nowe opony, przegląd do 2002 r, - 3.900 zł. Wałbrzych, teL 
074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, 
stan dobry, bez wypadku, welurowa tapicerka, • 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/01-88-84,0608/30-37-66 
POLONEZ CARO, 1994 r., 60 tys. km, bordowy, inst. ga
zowa, RO, stan b. dobry, - 6.300 zl. Wrocław, tel. 
071/344-81 -01,0602/66-75-48 
POLONEZ CARO. 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
bordowy, 100% sprawny, do drobnych poprawek lakierni
czych, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 354-00-17,0601/78-03-61 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r„ 48 tys. km, 1500 ccm. ben
zyna, wtrysk, kolor grafitowy metalic, I właściciel, garażo
wany, zadbany, konserwacja, oznakowany, blokada skrzy
ni biegów, stan b. dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel:' 
071/348-51-97
POLONEZ CARO GLE, 1994 r.. 94 tys. km. 1600 ccm, 
platynowy metalic, instalacja gazowa, hak, blokada skrzy
ni biegów, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/57-69-13 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r„ 54 tys. km, 1600 ccm, 
wiśniowy, I właściciel, bez wypadku, stan dobry, inst. ga
zowa, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-44-62 
POLONEZ CARO, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony metalic, instalacja gazowa, Mul-T-Lock, hak, alarm, 
bez wypadku, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, • 6.200 
zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 0605/14-41-11 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 96 tys. km' 1600 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, Mul-T-Lock, alarm, alum. 
felgi, blokada skrzyni bieów, poszerzony, okrągłe zegary, - 
4.300 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-10. 071/785-69-20, 
0503/95-64-25

POLONEZ CARO GLI. 1994/95 r.. 80 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, błękitny, II właściciel, alarm, centr. zamek + pilot, 
RO, inst. gazowa, Mul-T-Lock, katalizator, - 6.600 zł. Wro
cław, tel. 0603/89-14-81
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 
niebieski, plastikowe nadkola i progi, blokada skrzyni bie
gów, oznakowany, zadbany, II właściciel, dodatkowe świa
tło .stop’ , RO. garażowany, stan b. dobry, - 7.100 zł lub 
zamienię. Czarny Bór, tel. 074/845-05-53 
POLONEZ CARO, 1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, szary 
matalic, instalacja gazowa, felgi alum., siedzenia kubełko
we, Mul-T-Lock, • 6.100 zł. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 
0503/01-03-83
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 59 tys. km. 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, wersja .Senator’ , inst. gazowa, el. otw. 
szyby, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, ospoile
rowany w kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/847-20-54 
POLONEZ CARO-GLI, 1995 r., 89 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ciemny metalic, silnik Rover, szyberdach, pompowane fo
tele, alarm + 2 piloty, Mul-T-Lock, aluminiowe felgi, katali
zator, spoiler + dodatkowe światło stopu, • 8.500 zł. Boga
tynia, tel. 075/773-10-02, 0601/27-47-93 
POLONEZ CARO, 1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, I właściciel, oznakowany, alarm + 2 piloty, blokada 
skrzyni biegów, garażowany, reg. kierownica, stan b. do
bry, hak, dzielona tylna kanapa, konserwacja, - 6.400 zl. 
Czernina, tel. 065/543-16-00,0601/16-05-11 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, szary metalic, Mul-T-Lock, oryginalny lakier, reg. 
kierownica, przegląd do 2002 r., II właściciel, garażowany, 
bez wypadku, 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., 66 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, ciemnozielony, centr. zamek ♦ pilot, RO + głośniki, 
włącznik zapłonu, plastikowe nadkola, konserwacja, nowy 
akumulator, oznakowany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Jaszko- 
wa Dolna, gm. Kłodzko, tel. 074/868-60-45 po godz. 18 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, inst. gazowa (butla w kole zapasowym), RO, 
• 4.200 zł lub zamienię na młodszy, z dopłatą do 4.000 zł. 
Kożuchów, tel. 068/355-27-19, 0606/70-58-16 
POLONEZ CARO, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-biegowy, aluminiowe felgi, hamulce Lu
kasa, radioodtwarzacz, deska rozdzielcza nowego typu, 
zadbany, bez wypadku, - 6.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, I właściciel, Mul-T-Lock, RM, garażowa
ny, alarm + pilot, centr. zamek, stan dobry, - 5.600 zł. 
Lubin, tel. 076/842-12-85 po godz. 16 
POLONEZ CARO PLUS, 1995 r., 1400 ccm, 16V, RO- 
VER, srebrny metalic, alum. felgi, blokada skrzyni bie
gów, • 8.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 
0603/59-06-62
POLONEZ CARO, 1995 r.. 66 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, I właściciel, garażowany, nadkola, aluminiowe fel
gi, centralny zamek, radioodtwarzacz, kubełkowe fotele, 
stan b. dobry, - 6.800 zł. Nysa, tel. 0607/51-99-75 
POLONEZ CARO, 1995r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, inst. gazowa, oryginalny lakier, alarm, 
oznakowany, nowe opony, nowy akumulator, nowy wy
dech, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 7.280 zł 
lub zamienię na Poloneza, Fiata 126p, Skodę. Wałbrzych, 
tel. 074/848-31-59
POLONEZ CARO GLI, 1995 r„ 78 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, immobilizer, Mul-T-Lock, RO Philips, centr. 
zamek, aktualny przegląd, stan b. dobry, - 5.500 zł. Woj- 
czyce, gm. środa śląska, tel. 0606/33-84-92 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, garażowany, I właściciel, 
serwisowany, przegląd co 10 tys. km, zadbany, stan b. 
dobry, Mul-T-Lock, alarm, nadkola, regulowana kierowni
ca, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-53-11,0609/49-74-20 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r„ 72 tys. km. 1600 ccm. 
bordowy, konserwacja, radio, plastikowe nadkola, I wła
ściciel, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/359-01-79 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
wiśniowy, oryginalny lakier, oznakowany, alarm, 
Mul-T-Lock, silnik Rover, atrakcyjny wygląd, faktura za
kupu, książka serwisowa, stan b. dobry, • 8.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-76-91, 0606/50-12-95 
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 83 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, inst. gazowa, hak, Mul-T-Lock, nowe opo
ny, klocki ham., tłumiki, RM Kenwood + 4 głośniki, most i 
hamulce Lucas, szeroka chłodnica, bez korozji, stan b. 
dobry, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy, blokada skrzyni biegów, Mul-T-Lock, instalacja 
gazowa, hak, RM Daewoo, nowe opony i akumulator, - 
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-63-67, 0601/06-51-67 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, oryg. lakier i przebieg, alarm + pilot, 
Mul-T-Lock, lotnicze fotele, RM, hamulce Lucas, szeroka 
chłodnica, I właściciel, książka serwisowa, bez wypadku, 
garażowany, stan b. dobry, - 6.600 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-53-31
POLONEZ CARO, 1996 r., 44 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
malinowy metalic, centralny zamek, alarm.,aluminiowe fel
gi, I właściciel, stan b. dobry, - 10.000 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-95-42,0606/18-75-80 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
śliwkowy metalic, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 
0607/44-06-65
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, hamuice Lucas, blokada skrzyni biegów, 
centralny zamek, radio, bez wypadku, - 6.000 zł. Rad
ków, tel. 074/871-21-73
POLONEZ CARO GLI, 1996 r„ 63 tys. km. 1600 ccm. 
biały, centralny zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, radio
odtwarzacz, bez wypadku, stan b. dobry, - 6.200 zl. Sy
ców, tel. 062/785-23-05, 0503/01-56-88 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, złoty metalic, katalizator, dzielona tylna kana
pa, hak, blokada skrzyni biegów, alarm, inst. gazowa, • 
8.400 zł. Świdnica, tel. 074/853-45-76, 0601/75-75-46 
POLONEZ CARO. 1996 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, biały, 
Mul-T-Lock, alarm, zadbany, stan techn. b. dobry, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/364-16-65, 0606/73-98-09 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, hamulce Lucas, alarm, bez wypadku, 
oryg. lakier, nowe opony, bez rdzy, - 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-24-27, 0605/14-41-11 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm. 
kolor morski metalic, aium. felgi, centr. zamek, immobili
zer, alarm, Mul-T-Lock, pompowane fotele, przegląd do 
2002 r., hamulce Lucas, reg. kierownica, - 8.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/05-03-60-
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, ciemnozielony, centr. zamek, alarm, blokada 
skrzyni biegów, możliwe raty przez komis, - 6.900 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/352-70-01 
POLONEZ CARO, 1996/97 r., 10 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, inst. gazowa, po wymianie nadwozia, wymieniony 
silnik, garażowany, stan b. dobry, - 5.888 zł. Nysa, tel. 
077/433-08-11,0606/34-37-41 
POLONEZ CARO GLI,1997 r., 1600 ccm, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-49-80
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POLONEZ CARO, 1997 r„ 42 tys. km. 1600 ccm. srebr- ' 
ny metalik, instalacja gazowa, składak z dokumentacją, 
alarm, felgi alum., stan b. dobry, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 
071/341-32-74
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r„ 50 tyś. km, 1600 ccm, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, wspomaganie, immo- • 
bilizer, bez wypadku, - 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/20-39-24
POLONEZ CARO, 1997 r., 59 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, złoty metalic, I właściciel, kupiony w salonie, wspo
maganie, radio, katalizator, alarm, halogeny, nowe świe
ce, - 10.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-57-64, 
0608/66-32-29
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 57 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, I właściciel, stan b. dobry, 
radioodtwarzacz + 4 głośniki, garażowany, hak, hamulce ^  
Lucas, bez wypadku, 2 rolety, - 11.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-12-39,076/878'-12-51 
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r„ 82 tys. km, 1600 ccm 
wspomaganie, alarm, oznakowany, radio Pioneer, 4 gło
śniki, - 11.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/61-90-40, . 
075/753-33-10
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r., 57 tys. km, bordo
wy, inst. gazowa, hak, opony zimowe, stan idealny, - 
12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-32-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 rf, 38 tys. km. 1600 ccm.
GSI, zielony metalic, hamulce Lukas, wspomaganie kier., 
centr. zamek, RO, przegląd do 04.2002 r., stań b. dobry,
- 12.000 zł. Legnica, tel. 076/722-17-44, 0502/51-60-72 

POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 51 tys. km, 1600 ccm,
GSi, seledynowy metalic, centralny zamek * pilot, alarm, 
Mul-T-Lock, wspomaganie kier., przegląd do 03.2003 r.. 
radioodtwarzacz z panelem, welurowe siedzenia i boczki, 
zadbany, możliwe raty, - 11.300 zl lub zamienię na inny, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/372-95-45. 0606/21-01-20 

POLONEZ CARO PLUS. 1999/00 r., 20 tys. km, 1600 
ccm. zielony metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek, • 14.500 zł. Poznań, .tel. 061/640-06-25, 
0602/45-02-04

PONTIAC
PONTIAC BONNEVILLE SSE, 1990 r., 195 tyś. km, 3800 
ccm, VfT, czarny, szyberdach, ABS, komputer, RO CD, 
atom. felgi, stan techn. b. dobry, - 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/30-31-50,0604/40-31-73 
PONTIAC FIERO, 1984 r.; 110 tys. km, 2500 ccm, biały, - 
3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-24-85 •©
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r„ 2800 ccm, EFI, srebr
ny, dużo dodatków, stan dobry, • 8.500 zł. Legnica, tel. 
0502/26-54-64
PONTIAC GRAND PRIX, 1991 r.. 3100 ccm, V6, biały, 
pełne wyposażenie el., aluminiowe felgi, klimatyzacja, 
alarm, -11.000 zł lub zamienię na mały samochód. Skał
ka, tel. 071/316-84-57
PONTIAC LE MANS, 1989 r., 84 tys. km, 1600_ccm, OHC. 
czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm + pilot, 
3-drzwiowy, bez wypadku, - 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-40-25
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 96 tys. km, 2000 ccm, Pb, 
biały, MPI, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, katalizator, 
automatic, centr. zamek, atermiczne szyby, welurowa ta
picerka, alarmy bez wypadku, sprow. na mienie, garażo
wany, techn. sprawny, RM oryg., eksploatowany przez ko
bietę - 15.500 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, 
tel. 0601/72-45-99
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 98 tys. km, 2300 ccm, 
16V, turkusowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 7-osobowy, immobili
zer, centr. zamek, alarm + pilot, manualny, nowe: paski, 
filtry, akumulator, rozrząd, klocki, wersja europejska, stan 
b. dobry - 32.000 zł. Jawor, tel. 0604/48-25-47 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r„ 95 tys. km. 3100 ccm. 
złoty, RO, automatic, katalizator, ABS, wspomaganie, reg. 
kierownica, klimatyzacja, poduszka pow., alum. felgi, 
7-osóbowy, - 39.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30, 
0601/78-78-15
PONTIAC TRANS SPORT SE VAN. 1995/96 r., 103 tys. 
km, 3100 ccm, wtrysk, V6, biały, 7-osobowy, pełne wypo
sażenie, bez wypadku, oryg. lakier, relingi dachowe, ciem
ne tylne szyby (uchylne),.inst. gazowa na gwarancji, eko- . 
nomiczny, zabezp. przed kradzieżą, w kraju od nowości, 1 
wersja europejska, serwisowany, automatycznie zapala
ne światła po przeglądzie, stan bdb, cena - 42.500 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39 
PONTIAC TRANS SPORT, 1996 r., 2300 ccm. 16V. kolor 
grantowy, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., pełne wy
posażenie ęL, centr. zamek, immobilizer, - 40.000 zł. Wro
cław, tel. 071/390-95-54

PO R SCH E
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm. czarny, przebudowa
ny na 944, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. 
felgi, po wymianie filtrów, paska rozrządu, - 11.000 zł lub 
zamienię na większy. Trzebnica, tel. 071/312-41-15 
PORSCHE 924 SKŁADAK, 1997 r„ 2000 ccm. czerwony, 
przerobiony na 944, - 10.000 zł lub zamienię na większy. 
Lubin, tel. 0607/18-38-03
PORSCHE 944, 1986/96 r., 2500 ccm. czarny metalic. 
klimatyzacja, alum' felgi, el. otw. szyberdach i siedzenia, 
wspomaganie kier., atrakc. wygląd, nowe opony, akumu
lator i paski, stan dobry, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-91-93, Lubin. 0603/07-16-18

SPRUTO GAZ
w s z y s t k i e  t y p y  p o j a z d ó w  -  m o n t a ż  -  s e r w i s

r MONTAŻ W
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BEZ UTRATY GWARANCJI

1ALMA - W -w , ul. Długa 49 (o b o k  HIT-u), tel. 071/ 373-47-70, 0601 72 12 33| 
W & M - G Ł O G Ó W , ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97, 0-603 95 18 531

A U T O  N A  G A Z “ A L B A Z ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

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

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serwis - gwarancja - doradztwo techniczne

A U T O  G A Z -
Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowych I 

wszystkich typów i pojemności
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Jedni nazywają to  emocją prowadzenia. Inni -  obsesją. A le  czego byś w tym samochodzie 

nie odczuwał, naznaczy Cię na zawsze. M oc -  do 172 kon i m echanicznych w 16-zaworo- 

wym siln iku. Kontrola -  wspom aganie nagiego ham owania z ABS  w standardzie. 

Temperament -  zaawansowany techno log ic in ie  s iln ik  1.5 dC i common raił turbodiesel. 

Now y Renault C lio . Łątwo w s ią k . Żal wysiadać.

iK.GmwTr-eio.co*
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RENAULT
O  AUT0N • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok-. 800 - 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty*

 dzień wyjazd z Wrocławia do Belgii, kilka tysięcy
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033241

RENAULT 11 GTS, 1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO 
+ głośniki, ekonomiczny, hak, zadbany, 2 nowe opony, ż 
aktualnym badaniem diagnostycznym silnika, stan lakieru 
idealny, - 4.500 zł lub zamienię na tańszy. Góra, tel. 
0609/25-3541
RENAULT 11, 1987 r., 20 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
biały, 5-drzwiowy, hak, RO, nowy silnik, stan b. dobry, •
5.400 zł. Legnica, tel. 0604/51-37-86
RENAULT 11, 1988 r., 90 tys. km, .1400 ccm, benzyna,
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, na białych tablicach •
1.000 DEM. Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0607/35-86-43,
0603/25-04-43
RENAULT 14, 1979 r., 143 tys km, 1200 ccm, zielony, 
zarejestrowany, -1.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-91-21 
RENAULT 18,1980 r„ 1400 ccm, popielaty, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, przegląd do 2002 r, - 1.200 zł. 
Prudnik, tel. 077/43 -̂09-88, 0608/76-94-37 
RENAULT 18,1981 r., benzyna, czerwony, stan dobry, zre- 
jestrowany na 5 osób, przegląd do 10.2001 r., zadbany, -
1.800 zł lub zamienię na mniejszy. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-70-39
RENAULT 18,1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, kombi, hak, 5-biegowy, zarejestrowany, • 1.600 zł. Kęp
no, tel. 062/7)31 -02-60, 0601/89-10-61 
RENAULT 18 KOMBI. 1985 r., 140 tys. km, 2068 ccm. die
sel bez korozji, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 19 TSE, 1989 r., 200'tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
stalowy metalic, składak, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby, - 6.500 zł. Kożuchów, tel. 068/355-27-41 
RENAULT 19 TSE. 1989 r., 143 tys. km. 1400 ccm. benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, RM, reg. kierownica i fotel kierowcy, 
blokada skrzyni biegów, • 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/88-45-76
RENAULT 19 GTX, 1989 r., 168 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, biały, 99 KM, el. otwierane szyby, szyberdach, regu
lowana kierownica, pasy, ABS, lotka, aluminiowe felgi, koła 
zimowe, immobilizer, 5-drzwiowy, garażowany, stan b. do
bry, - 7.900 zł. Kłodzko, tel. 0603/44-53-50 
RENAULT 19,1989 r., 177 tys. km, 1400 ccm, szary meta
lic, techn. sprawny, radio. • 7.600 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/8724944
RENAULT 19,1989 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy me
talic, przywieziony w całości, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, stan b. dobry, • 6.900 zł. Opole, tel. 0504/95-2242 
RENAULT 19.1989/94 r.. 140 tys. km. 1700 ccm, biały, -
7.200 zł. Kalisz, tel. 0604/61-16-71 
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r., 170 tys. km, 17*1 
ccm, benzyna, bordowy. ABS, komputer pokładowy, el. otw. 
szyby, reg. kierownica ze wspomaganiem, centr. zamek z 
pilotem, nowy przegląd i OC. - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-78-28 wieczorem
RENAULT 19.1990 r., 1700 ccm, benzyna, popielaty me
talic, na białych tablicach - 1.300 DEM. Jawor, tel. 
076/870-35-21. 0604/45-26-23 
RENAULT 19.1990 r„ 132 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ENERGY, biały, 75 KM, oszczędny, RM z kolumnami,
3-drzwiowy, stan dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
0601/79-2240, 0606/29-1845
RENAULT 19 CHAMADE. 1990 r„ 17Ó0 ccm. benzyna, 
szary metalic, stan dobry, I właściciel w kraju, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie, RM stereo, welurowa ta
picerka, -10.000 zł lub zamienię na tańszego Fiata 126p. 
Leszno, tel. 065/520-2048,0600/15-0749,0502/61-39-54 
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel, szary metalic, 
RO. - 9.000 zł. Lipniki, tel. 077/43149-01 
RENAULT 19. 1990 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na 

’ Fiata Cinqueęento, od 1994 r.. Nowogród Bobrzański, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/86-89-16 
RENAULT 19, 1990 r„ 162 tys. km. 1721 ccm. benzyna, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie kier., 
centr. zamek, welurowa tapicerka; RO (oryginalne), nowe 
tarcze hamulc., nowy ukł. wydechowy, nowy rozrząd + pa
ski, nowe filtry, stan b. dobry, - 10:500 zł. Świdnica, tel. 
074/640-64-51
RENAULT 19,1990 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, hak, reg. kierów., RM, stan b. dobry, sprow. w cało
ści, I właściciel od czerwfca 2000 r., bez wypadku, garażo
wany - 10.500 zł. Ulesie 56, gm. Miłkowice, tel. 
076/862-27-61 grzecznościowy 
RENAULT 19, 1990 r.. 110 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
złoty metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny zamek, 
obrotomierz, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
RENAULT 19,1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, 16V, atra
mentowy metalic, ABS, wspomaganie, pełne wyposażenie 
el., 140 KM, po remoncie silnika i zawieszenia przedniego, 
atrakc. jwygląd, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/31-08-31
RENAULT 19.1990 r.. 139 tys. km, biały, 5-drzwiowy, szy
berdach, alarm, nowy ukł. wydechowy i 2 opony, • 7.800 
zł. Wrocław, tel. 0606/76-08-98 
RENAULT 19 CHAMADE, 19901., 145 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, granatowy, inst. gazowa, kpi. dokumentacja,
4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan techn. b. dobry, - 8.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-9048
RENAULT 19,1990 r., 80 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, nie- . 
bieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, szyberdach, RM, stan idealny, na 
białych tablicach - 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 19,1991 r., 120 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, stan idealny, 
komplet opon, • 9.990 zł. Hartowiec, tel. 0501/09-10-61 
RENAULT 19,1991 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
szary metalik, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, do 
sprowadzenia z Niemiec, - 8.500 zł w tym cło i transport. 
Legnica, tel. 0604/51-37-86
RENAULT 19,1991 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., RM, koła zimowe, •
9.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 0605/63-27-78 
RENAULT 19.1991 r„ 113 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony. nie eksploatowany w Polsce, bez wypadku, centr. 
zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka - 9.400 zł lub 
zamienię, raty. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy. stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamie
nię, możliwe raty. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
-0X2/431 7̂5-08
O  RENAULT 19,1991 r., |10 tys. km, 1700 ccm, bia

ły, 5-drzwiowy, el. otw. szyby 1 szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, w kra
ju od tygodnia, bez wypadku, • 9.200 zł. Żagań, 
tel. 068/477-74-27 84019071

O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 1700 ccm, gra

natowy, 5-biegowy, wspomaganie, - 8.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026911

RENAULT 19, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzynar 
kolor grafitowy metalic, ̂ centc. zamek, el. fltw szyby, do- 

.  datkowy komptet opon zimowych, - 9.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/87-1249
RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, szary, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, alarm, 
garażowany, stan b. dobry, • 8.600 zł lub zamienię na Mer
cedesa 207 albo 307. Jawor, tel. 076/870-24-01, 
076/870-93-98
RENAULT 19, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, 5-drzwiowy, RM Blaupunkt, stan 
dobry, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/43-04-63 
RENAULT 19,1991 r., 148 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lic. sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, uchylne tylne szy
by, bez wypadku, I właściciel. • 8.800 zł. Legnica, tel. 
0603/07-30-67
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, na białych tablicach, stan dobry, • 2.600 zł. 
Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/91-14-78 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 140 tys. km. 1700 ccm. 
benzyna, niebieski, bez wypadku, stan b. dobry, - 7.800 zł 
, pomogę w załatwianiu formalności przy sprowadzaniu. 
Lubsko, tel. 0601/68-97-94, 068/372-11-66 
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, nie uszkodzony, - 9.200 zł. Miejska Górka, tel. 
065/54746-67
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1700 ccm! Pb/, grafito
wy metalic, katalizator, centralny zamek -i- pilot, el. otwie
rane szyby, regulowana kierownica, dzielone siedzenia, 
radioodtwarzacz, 4-drzwiowy, pełna dokumentacja, II wła
ściciel, garażowany, stań idealny, - 8.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-76, 0502/29-62-34 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 118 tys. km. 1721 ccm. 
benzyna, granatowy, inst. gazowa prod. holenderskiej, szy
berdach, 5-drzwiowy, składak, sprowadzony z Holandii w 
1994 r., stan dobry, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/3534045 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991/95 r., 130 tys. km. 1800 
ccm, 16V, grafitowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM 
Philips, el. otwierane szyby, kubełkowe fotele, -12.000 zł. 
Miłkowice, tel. 076/887-13-34, 0606/20-53-64 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, alum. felgi, centr. zamek, welurowa tapicerka, radio, -
16.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 115 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, morski metalic, sprow. w całości, szyberdach, 
nowe opony, oszczędny, zadbany -9.000 zł. Parchów, gm. 
Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, szary metalic, oclony w 
całości w 2001 r, - 10.900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/388-87-96
RENAULT 19.1992 r.,.130 tys. km, 1700 ccm. złoty meta- 

. lic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, do sprowa
dzenia z Niemiec, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/5748-25
RENAULT 19,1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, obrotomierz, el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, alarm, wspomaganie kier., dzielone tylne 
siedzenia, RM Sony, pokrowce, nowe opony, zadbany, -
9.200 zł. Chojnów, tel. 0606/2042-12 
RENAULT 19. 1992 r., 148 tys. km, 1800 ccm. perłowo- 
bordowy, wspomaganie kierownicy, serwo, el. reg. reflek
tory, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, spoiler, RO, -13.500 
zł. Gubinek, gm. Gubin, tel. 068/359-82-25 
RENAULT 19,1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
morski, 5-drzwiowy, -11.750 zł. Legnica, tel. 0601/88^1-89 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
-bordowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od kilku 
tygodni, • 13.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno, 
tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, zielony metalic, 5-drzwio- 
wy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, reg. kierownica, 
halogeny, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 9.900 zł. Lubin, tel. 
0605/44-74-00
RENAULT 19 TSE, 1992 r., 200 tys. km, 1720 ccm, beżo
wy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, lakie
rowane zderzaki i lusterka, reg. kierownica, halogeny, dzie
lona kanapa, fotele kubełkowe, w Polsce od 2 tygodni, tyl
ne zagłówki, - 11.500 zł. Lubsko, tel. 068/372-02-37, 

# 0604/57-8841 
RENAULT 19, 1992 r., 130 tys. km. 1800 ccm, fioleto- 
wo-perłowy metali, 5-drzwiowy, nowy model, alarm + pilot, 
centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, halogeny, RM, nowe opony, nie eks
ploatowany w kraju, stan b. dobry, - 12.400 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/78249-27, 0602/61-73-59 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 260 tys. km. 1400 ccm, 
benzyna, szary metalic, kupiony w .salonie w kraju, II wła
ściciel, hak, stan b. dobry, RO Sony, dodatkowe światło 
.stop", - 9.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-11-21 
RENAULT 19, 1992 f., 170 tys. km, 1721 ccm, zielony 
metalic, el. otwierane szyby, szyberdach, centralny zamek 
+ pilot, radio, stan b. dobry, - 10.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-21-31
RENAULT 19, 1992 r., 190Ó ccm~ turbo D, szary,, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, RM, - 13.700 zł. Prochowice, tel. 
076/858-51-97, 0608/36-93-22 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 120 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, stalowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach. welur, ABS, radio, ty
dzień w kraju, • 10.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/573-1845, 0601/77-37-17 
RENAULT 19,1992 r., 116 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, nowy typ, bez wypadku, wspomaganie kier., 
centr. zamek, RM, el. otw. szyby \ szyberdach, welurowa 
tapicerka, -11.600 z ł, kupujący nie płaci podatku. Rawicz, 
tel. 0604/97-38-95
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel 4-drzwiowy, w kraju od miesiąca, - 12.200 zł. Wał
brzych, tel. 0603/87-04-33
RENAULT 19, 1992 r., 125 tys. km, 140Ó ccm, biały, 
5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek + pilot, alarm, nowe 
opony, garażowany, stan b. dobry, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-29, 0502/33-70-27 
RENAULT 19,1992 r., 80 tys. knf, 1400 ccm, niebieski, e i 
reg. lampy, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, zadbany, na białych tablicach, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0502/30-76-56 
RENAULT 19,1992 r.. 180 tys. km, biały, 5-drzwiowy, alarm, 
centr. zamek, el. otw. szyby, - 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/92-80-74
RENAULT 19. 1992 r.. 134 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, -10.900 zł. Żarów, tel. 0607/09-6142 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 170 tys. km, 

1900 ccm, diesel, srebrny metalic, el. szyberdach, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie 
kier., centr. zamek, alum. felgi, nowy model, w 
kraju od tygodnia, - 12.400 zł. 68-100 Żagań, ul. 
Koszarowa 2, tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 
84019151

RENAULT 19 CABRIO, 1992/93 r. 120 tys. km, 1800 ccm, 
16V, perłowogranatowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,

ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, alum. 
felgi, atrakcyjny wygląd, - 19.500 zł lut) zamienię na inny.
Głogów, tel. 0502/36-2043 j, ______
RENAULT 19,1997/93>.; 112'tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, kpi. dokumentacja, cehtr. zamek + alarm, reg. kie
rownica, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, nowe opony, 
stan techn. b. dobry, • 10.900 zł (możliwe raty} lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 0602/36-07-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 1400 ccm. wtrysk, 
morski, nowy model, immobilizer, alarm, komplet opon zi
mowych, bagażnik dachowy, bez wypadku, nie składak, 
stan b. dobry, - 13.500 zł. Lubań, tel! 075/721-25-79, 
0502/89-6948
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., pełny wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic; nowy typ nadwozia, el. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, szyberdach, halogeny, wspomaganie, ob
rotomierz, zadbany, bez wypadku, - 13.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-14-09, 0604/12-29-97 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r, 130 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, wtrysk, morski, nowy model, immobilizer, 
alarm, RO, el. reg. reflektory, I właściciel w kraju, bezwy
padkowy, serwisowany, bagażnik dachowy z uchwytami do 
nart, ekonomiczny, sprowadzony w całości jako mienie,'-
13.300 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-79, 0502/89-6948 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 127 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, perłowofioletowy metalic, bez wypadku, 4 dni 
w Polsce, nowy model, wspomaganie, RM, welurowa tapi
cerka, 5-biegowy, reguł, wysokość fotela kierowcy, spro
wadzony w całości na kołach, po przeglądzie, - 12.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 115 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, czerwony metalic, w kraju od 5 dni, wspoma
ganie kier., centr. zamek, szyberdach, bez wypadku, po 
przeglądzie technicznym w Polsce i w Niemczech, • 12.200 
z ł , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 0607/0945-04 
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1400 ccm, zie

lony metalic, kupiony w salonie, - 11.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87026831

RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r.. 1800 ccm. bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
na białych tablicach - 4.000 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 
068/326-23-69
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 110 tys. Itm, 

1700 ccm, srebrny metalic, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, halogeny, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, - 12.900 zl. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0(03/13-02-07 84019021

RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, złoty metalic, wspomaganie kier., centr. zamek + 
pilot, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, zderzaki w kolo
rze nadwozia, halogeny, bez wypadku, • 15.500 zł. Bole
sławiec. tel. 0603/1247-27
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm. diesel, szary 
met., ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -
16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT 19.1993 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm, el. otw. 
szyby, sprowadzony w całości, możliwość sprzedaży na raty,
- 12.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06. 0502/54-74-94 
RENAULT 19 CHAMADE. 1993 r., 101 tys. km. 1700 ccm, 
kolor grafitowy metalic, tydzień w kraju, bez wypadku, centr. 
zamek, radio, welur, el. regulowane reflektory. -11.900 zł. 
Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0606/97-93-24 
RENAULT 19, 1993 r., 109 tys. km. 1800 ccm, srebrny, 
nowy model, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
książka serwisowa, -11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 95 tys. km. 1700 ccm. 
zielony metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właści
ciel, wspomaganie, szyberdach, książka serwisowa, stan 
idealny, - 13.000 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 90 tys. km, 1700 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, 
pod. powietrzna, centr. zamek + pilot el. otw. szyby i szy
berdach, RM, reguł, fotel kierowcy i reflektory, immobilizer,
- 13.800 zł lub zamienię. Pieńsk, tel. 075/778-62-11 
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm. benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, alum. felgi, RM, bez 
wypadku, sprowadzony w 2001 r, - 12.900 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-13-04
RENAULT 19. 1993/95 r., 1900 ccm, turbo D, fioletowy 
metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, 
nowe opony, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wy
padku. -19.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
RENAULT 19 LIMITED. 1994 r.. 107 tys. km. 1800 ccm. 
srebrny metalic, bez wypadku, poduszka pow., centr. za
mek, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
szyberdach, alum. felgi + zimowe opony, stan b. dobry, do 
sprow. z Niemiec, na gotowo • 14.300 zł. Legnica, tel. 
076/856-23-99, 0605/12-80-66 
RENAULT 19,1994 r., 80 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. otw. szyberdach, RM, techn: sprawny • 13.900 zł. 
Lubin, tel. 0601/59-5543
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, 
ENERGY, zielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez 
wypadku, serwisowany, wspomaganie, poduszka pow., 
centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, alarm, 
Mul-T-Lock, halogeny, zadbany, stan b. dobry, -14.600 zł. 
Lubin, tel: 076/846-95-64, 0601/79-97-87 
RENAULT 19,1994 r., 1700 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, oclony w cało
ści, wspomaganie kier., poduszka pow., RO Philips, •
14.700 zł , możliwe raty lub Zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33, 0602/71-07-00 
RENAULT 19,1994/95 r., 118 tys. km, 1700 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek + 
pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, orygi
nalne radio, welur, książka serwisowa, 2 tygodnie w kraju,
- 12.700 zł. Chojnów, tel. 0606/33-1245
RENAULT 19,1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, katalizator, immobilizer, szyberdach, RM, kpi. do
kumentacja, sprowadzoriy w całości, • 15.300 zł. Lubin, tel. 
076/84447-80
RENAULT 19, 1995 r.. 75 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radio, • 15.500 zł. Sosnówka, tel. 
077/46442-73
RENAULT 19.1995/96 r., 90 tys. km, 1400 ccm, ciemno
zielony metalic, szyberdach, centralny zamek, alarm, 
Mul-T-Lock, radioodtwarzacz sterowany w kierownicy, opo
ny zimowe, garażowany, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/34846-17, 0602/71-16-22 
RENAULT 20, 1981 r., 220 tys. km, 1981 ccm, benzyna, 
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, stan dobry, ważny 
przegląd, sprawny, pilne, • 1.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-25-21
RENAULT 20,1982 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/8746-22 
RENAULT 21,1986 r.. 1700 ccm, biały: centr. zamek, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, • 3.300 zł lub zamienię. . 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT 21NEVADA, 1987 r., 1700 ocm, benzyna, srebr

ny metalic, I właściciel w kraju, stan dobry, • 3.400 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/11-44-34 y 
RENAULT 21 NEVADA, 1988 r., czerwony, roleta bagażni
ka, RO, inst. gazowa,- - 7.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-0046
RENAULT 21 L-48 GTX, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wzmocniona wersja, sportowe zawieszenie, 
centr. zamek, pilot, szyberdach, alum. felgi, - 11.500 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-32-82, 0601/58-2742 
RENAULT 21NEVADA KOMBI, 1988 r., 1700 ccm. wtrysk, 
biały, 5-biegowy, ekonomiczny, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, bez wypadku, • 6.500 zł. środa śląska, tel. 
071/31741-28
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, szyberdach, centralny zamek + pilot, po
duszka pow. • 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21,1988/89 r., 1721 ccm, zielony metalic, stan 
bardzo dobry, - 8.500 zł. Legnica, tel. 076/866-04-00 
RENAULT 21NEVADA, 1988/89 r., 120 tys. km. 1700 ccm, 
benzyna, niebieski metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, -
7.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/8/245-08
RENAULT 21,1989 r.. 115 tys. km. 1700 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, sedan, el. otw. szyby, wspomaganie kierow
nicy, centralny zamek, welurowa tapicerka, zadbany, - 8.000 
zł. Dobrze Wielki, tel. 077/469-59-82 po godz. 15 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r., 1700 ccm szyberdach. 
centr. zamek, na białych tablicach, - 2.150 zł. Kalisz, tel. 
0503/70-67-60
RENAULT 21 SEDAN, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, pełne 
wyposażenie el., klimatyzacja, centr. zamek + pilot, welu
rowa tapicerka, alum. felgi, - 7.300 zł. Legnica, tel. 
076/856-17-14, 0601/83-58-09 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r, 215 tys. km. 1700 ccm. 
srebrny, nowy lakier, - 7.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-79, 
0605/41-96-02
RENAULT 21 SEDAN. 1989 r.. 2100 ccm. TD, niebieski 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0604/79-97-74 
RENAULT 21 GTS, 1990 r„ 114 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, sedan, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reguł, 
wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, hak, nowe 
opony, stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię na Poloneza 
Atu Plus, Caro Plus, z inst. gaz.. Legnica, tel. 0601/76-54-54 
RENAULT 21 SEDAN. 1990 r.. 165 tys. km. 1700 ccm. 
benzyna, kolor morski metalic, I właściciel, sprowadzony w 
całości, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, - 9.000 zł. Ścinawa, tel. 0604/84-89-69 
RENAULT 21 GTŚ, 1991 r., 140 tys. km, 1721 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby,
4-drzwiowy, welurowa tapicerka, reg. reflektory, RO + 6 
głośników, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, 
wspomaganie kier., oznakowany, dzielona tylna kanapa, 
garażowany, inne dodatki, - 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-2342
RENAULT 21 NEVADA, 1991/97 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, radio z komputerem, alarm, 
tylna szyba ogrzewana, nowe przednie szyby (zielone), 
roczny akumulator, - 8.900 zł lub zamienię na samochód 
do 3.000 zł. Lubin, tel. 076/846-54-66, 076/744-57-67 
RENAULT 21ALIZE, 1992 r., 135 tys. km, 1721 ccm. ciem
nozielony metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, reg. kierów., RM + 
6 głośników - 14.200 zł. Legnica, tel. 076/854-05-90, 
0603/68-74-95
RENAULT 21 NEVADA, 1992 r., 175 tys. km. 1721 ccm. 
benzyna, grafitowy metalic, centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, wspomaganie kier., radioodtwarzacz z RDS, 
welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, możliwe raty przez komis, -12.800 
zł. Wrocław, tel. 071/353-3246, 0503/73-92-96 
RENAULT 25.1986 r.. 2100 ccm inst. gazowa, centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, webasto, alum. 
felgi, - 6.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-70-98, 
0605/62-03-24
RENAULT 25, 1989 r., 180 tys. km. 2800 ccm. v6. biały, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, instalacja gazowa, •
9.000 zł. Wrocław, tel. 0603/64-36-86
RENAULT 25,1989 r., 170 tys. km. V6. granatowy meta
lic, skóra, tempomat, ABS, el. otwierane szyby (4). el. re
guł. lusterka, wspomaganie kier., centralny zame.k + piwt. 
el. reg. fotele, komputer, radioodtwarzacz Philips + pilot, 
bez wypadku, nie składak, pełna dokumentacja, - 6.300 zł. 
Kłodzko, teł. 074/647-58-09, 0800/21-51-66 
RENAULT.25; 1989 r., 44 tys. km, 2100 ccm. turbo D. wi
śniowy; po remoncie silnika, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie elektr., radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, sprowa
dzony w całości. -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/78544-06 
RENAULT 5. 1981 r.. 1100 ccm, benzyna, niebieski,

5-drzwiowy, przegląd do 06.2001 r., blacharka do remon
tu, techn. sprawny, - 600 zł lub zamienię na komputer, an
tena sat. albo aparat fotogr. Jan Płomiński, 57402 Nowa 
Ruda - Słupiec, ul. Słupiecka 11:
RENAULT 5.1986 r.. 1800 ccm, diesel, biały, silnik z 1992 
r., szyberdach, stan techniczny b. dobry, RO, zadbane 
wnętrze, • 5.900 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
RENAULT 5, 1986 r., 1600 ccm, diesel szyberdach, 
5-drzwiowy. na białych tablicach, - 2.250 zł. Kalisz, tel. 
0503/70-67-60
RENAULT 5,1988 r„ 13 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, lusterka i 
zderzaki w kol. nadwozia, szyby przyciemnione, estetycz
ny wygląd, stan b. dobry - 6.000 zł. Rudna, tel. 
076/74940-78, 0603/54-26-61 
RENAULT 5 GL, 1988 r., 120 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, - 5.800 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-25-66
RENAULT 5 CAMPUS, 1988 r., 1100 ccm. benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, stan b. dobry, nowe hamulce, sprzęgło, 
chłodnica, komplet opon zimowych, • 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/4948-32
RENAULT 5 SL, 1989 r., 86 tys. km, 1100 ccm, biały, bez 
wypadku, oryg. lakier, II właściciel, garażowany, pełna kon
serwacja, 3-drzwiowy. oznakowany, RO, stan idealny, -
7.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-94-68 
RENAULT 5, 1989 r.. 1400 ccm, zielony, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/52-77-06 
RENAULT 5 GT, 1989 r., 1100 ccm, bordowy metalic, ku
bełkowe fotele, 3-drzwiowy. RO, głośniki, zadbany, gara
żowany, nowe opony, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 
071/345-04-23 do godz. 16, 372-65-06 po godz. 16 
RENAULT 5 GTX, 1990 r.. 120 tys. km, 1700 ccm. benzy
na, czerwony, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry, - 5.300 
zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem 
RENAULT 5 CAMPUS. 1990 r., 1600 ccm. diesel, biały, 
5-biegowy, RO, nowe opony, nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 5.900 zł. Lubin, tel. 0604/70-15-68 
RENAULT 5,1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy.na zachodnich tablicach - 2.100 zł. Zgo
rzelec, teL 0606/70-84-68
RENAULT 5,1992 r., 103 tys. km, 1100 ccm, szary meta
lic, - 6.500 zł. Wschowa, teł. 065/54045-23 
RENAULT 9, 1985 r., 1400 ccm stan dobry - 650 DEM. 
Gubin, woj. zielonogórskie, tel. 0607/5441-29 
RENAULT 9,1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic. •
4.500 zł. Oława, tel. 071/313-95-12 
RENAULT 9, 1986 r., 1600 ccm, TDi, czamy, 5-biegowy, 
RO, szyberdach, - 3.500 zł. Kościan, tel. 0600/91-23-81 
RENAULT CLIO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, 140 KM, sportowe zawiesz., alum. felgi, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, kubełkowe 
fotele, immobilizer, RM, kpi. dokumentacja - 11.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, ku
bełkowe fotele, - 12.800 zł. Kalisz, tel. 0605/06-05-64 
RENAULT CLIO RT. 1991 r., 137 tys. km. 1400 ccm. zielo
ny metalic, bez wypadku, centr. zamek, alum. felgi + opo
ny zimowe, wspomaganie, obniżony, kubełkowe fotele, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, stan b. dobry, do sprow. z 
Niemiec - 10.500 zł. Legnica, tel. 076/856-23-99, 
0605/03-38-63
RENAULT CLIO, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, gra
natowy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, 
RO + pilot, -13.500 zł. Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem - AC0243 www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO RN, 1991 r., 102 tys. km, 1171 ccm, czer
wony, centr. zamek z pilotem, RO, odcięcie zapłonu, za
dbany, - 9.990 zł. Warszawa, tel. 0501/09-10-61 . - 
RENAULT CLIO, 1991 r, 96 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat. przegląd do
06.2002 r., kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, RM, dzielona 
tylna kanapa, zadbanyi - 9.300 zł lub zamienię na Fiata 
126p, po wypadku. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ENERGY, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, bez wypad
ku, w kraju od 3 dni, - 10.400 zł. Chojnów, tel. 
0606/33-1245
RENAULT CLIO, 1991 r., 90 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, RO, szyby atermiczne, spro
wadzony na nowych zasadach, dodatkowo kpi. opon zi
mowych, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 9.900 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-71-11. 0604/53-91-70
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RENAULT CLIO, 1991 r., szary metalic, - 8.900 zl. Książe- 
nice. gm. Czerwionka, tel. 0602/70-61-86 
RENAULT CLIO. 1991 r, 95 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 3-dr2wiowy, - 9.300 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
RENAULT CLIO; 1991 r„ 134 tys. km. 1200 ccm, ENER
GY. czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju od miesią
ca, zadbany, bez wypadku, sprowadzony w całości, bez 
opłat skarbowych, - 9.500 zł. Rawicz, tel. 0501/09-88-57 
RENAULT CLIO, 1991 r„ 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biego- 
wy, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, fotele kubełko
we, jasne wnętrze, zielone szyby, obrotomierz, bez wypad
ku, oryg. lakier, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, 
el. reg. reflektory, stan idealny, - 11.400 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/89*-34-05
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminio
we felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -
11.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02, 0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1991/92f, 108 tys. km, 1200 ccm. ENER
GY, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wtrysk 1-punktowy, 
garażowany, zadbany, RO, dzielona tylna kanapa, reguł, 
wys. mocowania pasów, stan b. dobry, - 10.800 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-99-04
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 67 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, RM, zielo
ne. atermiczne szyby, szyberdach, welur, stan idealny, 2 
dni w kraju, po przeglądzie, tłumaczenia, sprowadzony na 
kołach, - 10.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/546-52-76, 0605/40-95-94 
RENAULT CLIO. 1991/92 r„ 83 tys. km, 1400 ccm, Pb/, 
beżowy metalic. 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, kubełko
we fotele, zielone szyby, centralny zamek + pilot, el. otwie
rane szyby, obrotomierz, bez wypadku, oryginalny lakier, 
serwisowany, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, • 11.400 zł. Wał
brzych, teł. 0604/89-34-05
RENAULT CLIO, 1992 r., 105 tys. km, 1200 ccm, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, cena -
2.000 DEM + cło i transport lub 10.000 zł (po sprowadze
niu). Góra, tel. 065/543-32-41 
RENAULT CLIO RN, 1992 r., 1200 ccm, ENERGY, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pa
sów, zadbany, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, ważny 
przegląd, • 12.000 zł. Brzeg, teł. 077/411-17-89 do 
godz. 17, 0602/22-05-31
RENAULT CLIO, 1992 r., 51 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, stan b. 
dobry, - 12.000 zl. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
RENAULT CLIO, 1992 r., 109 tys. km, 1200 ccm, granato
wy metalic, zmodernizowany, centr. zamek, RO, el. otw. 
szyby, - 11.500 zł lub zamiana na sportowy motocykl, z 
dopłatą, do 9.000 zł. Zgorzelec, tel. 0501/55-73-73 
RENAULT CLIO. 1992/93 r., 107 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
czamy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, RO z RDS, sportowy ukł. wydechowy, obni
żony. poszerzony, twarde zawieszenie, 150 KM, alum. fel
gi Borbet 15", kubełkowe fotele, stan b. dobry, kompl. kół 
zimowych, czarne szyby, -14.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-86
RENAULT CLIO, 1993 r., 60 tys. km, 1200 ccm, srebrny 
metalic, ekonomizer, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm,
3-drzwiowy, • 12.200 zł. Nysa. tel. 0608/23-96-86 
RENAULT CLIO. 1993 r„ 1200 ccm, biały, 5-biegowy,
4-drzwiowy, szyberdach, zabezpieczenia, - 12.600 zł lub 
zamienię na'większy i nowszy, kombi. Ostrów Włkp., tel. 
0605/46-72-78
RENAULT CLIO, 1993 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie. w kraju od 2 mies., nowe amortyzatory, stan b. 
dobry, • 12.400 zł. Świebodzin, tel. 068/382-30-77, 
0502/83-17-29
RENAULT CLIO, 1993 r.i 91 tys. km, 1200 ccm, Energy, 
biały, 5-drzwiowy. alarm, radioodtwarzacz, trzecie światło 
.stop", - 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-86 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, metalic, 
sprowadzony w całości, 5-biegowy, uchylne szyby, dzielo
na tylna kanapa, zadbany, • 11.800 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/348-77*19
RENAULT CLlOr 1993/94 r„ 1400 ccm. Energy, czerwony, 
bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 5-drzwiowy, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, centralny zamek + pilot, 
zadbany, el. otwierane szyby, obrotomierz, stan b. dobry, •
12.900 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20, 
0602/49-57-11
O  RENAULT CUO, 1994 r., 1400 ccm, zielony meta

lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, bez wypadku, • 15.600 zł lub zamie

nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026801

RENAULT CLIO, 1994 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, składak, 5-drzwiowy, wspomaganie kier, ceń- 
tralny zamek + pilot, obrotomierz, radioodtwarzacz, • 12.500 
zł lub zamienię na kombi, TDi, 1998-01 r.. Rawicz, tel. 
065/545-47-44
RENAULT CLIO, 1994 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, Pb/, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, klima
tyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, tylna kanapa dzielona, stan b. dobry, sprowa
dzony w całości, pełna dokumentacja, -14.500 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-38-29
RENAULT CLIO, 1994 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, blokada skrzy
ni biegów, wspomaganie kier., klimatyzacja, centralny za
mek, el. otwierane szyby, alarm, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 14.800 zł. Szczawin, 
tel. 071/392-38-29, 0602/88-41-53 
RENAULT CLIO. 1994/95 r.. 75 tys. km, 1200 ccm, ENER
GY, niebieski, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry. -13.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
RENAULT CLIO, 1995 rM 1200 ccm, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach. -13.500 zł. Korzeń- 
sko, woj. wrocławskie, tel. 0601/79-47-23 
RENAULT CLIO. 1995 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i 
szyberdach, radio, sprowadzony w całości w 1998 r., I wła
ściciel, - 17.200 zł. Leszno, tel. 065/529-28-70 
RENAULT CLIO, 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
żółty, 3-drzwiowy, alum. felgi, po tunirigu, tylne szyby uchy
lane, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, oznakowany, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer, • 15.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-77-41, 0604/27-30-70 
RENAULT CLIO. 1995 r., 105 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
koralowy, poduszka powietrzna, centralny zamek, wspo
maganie kier, • 15.600 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
RENAULT CLIO, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, perłowo- 
czarny, stan dobry, radioodtwarzacz, hak, sprowadzony w 
całości, pełna dokumentacja, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-39-91
RENAULT CLIO, 1996 r., 84 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, stan ide
alny - 4.500 DEM + cło. Jelenia Góra. tel. 075/781-36-87 
RENAULT CLIO, 1997 r., 39 tys. km, 1149 ccm, niebieski, 
centr. zamek, wspomaganie, halogeny, 2 pod. powietrzne, 
w kraju 6 miesięcy, bez wypadku. 3-drzwiowy. stan b. do
bry. - 17.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-37-56, 
0502/66-19-57
RENAULT CLIO. 1997/98 r.. 68 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
5-drzwiowy, radioodtwarzacz Philips, stan b. dobry, • 20.500 
zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
RENAULT CLIO, 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, srebrny 
metalic, atrakc. wygląd, alum. felgi, poduszka pow., reflek
tory soczewkowe, - 25.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO II, 1998 r.- 16 tys. km, 1200 ccm, bordo
wy metalik, kupiony i serwisowany w Polsce, 5-drzwiowy, 
stan idealny. • 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-29-92 
RENAULT CLip II. 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, srebrny metalic, alum. felgi, reflektory soczewkowe, 
poduszka pow., atrakc. wygląd, • 26.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-03-39, 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 68 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, centr. zamek, 3-drzwiowy, - 23.700 zł. Świebo
dzice. tel. 074/854-32-01, 0605/55-55-37 
RENAULT CLIO RN. 1998 r., 76 tys. km. 1400 ccm. złoty 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie we Wrocławiu, II 
właściciel, stan b. dobry, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/16-17-26
RENAULT CLIO RT. 1998 r.. 58 tys. km, 1200 ccm, grana
towy metalic. immobilizer. centr. zamek, ei. otw. szyby, 
wspomaganie, opony zimowe, - 19.700 zł. Wrocław, tel. 
071/355-34-42
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km. 1400 ccm. mio- 
dowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. szy
berdach, el. otw. szyby, radio + CD, poduszka pow., 
3-drzwiowy, - 25.000 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
RENAULT CLIO II, 1998/99 r.. 32 tys. km. 1200 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, poduszka pow., alum. felgi, reflek
tory soczewkowe, atrakc. wygląd, • 26.500 zł. Milicz, tel. 
0607/26-03-48
RENAULT CLIO II, 1999 r., 43 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalik, kupiony w Polsce w paźdierniku 1999 r., serwiso
wany, 4 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, el.

otw. szyby, centralny zamek, 3-drzwiowy, alarm, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, - 28.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
'0607/15-29-S2 „ _  .. . -
RENAULT CLIO H. ̂ ł 999 r„ ■dOiy&^ń^ZOb ćcm; wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie' centr. zamek, 
el. otw. szyby, I właściciel, zadbany, stan idealny, - 23.900 
zł lub . zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56
RENAULT CLIO II, 1999 r., 32 tys. km, 1600 ccm/ 16V, 
benzyna, granatowy, 110 KM, serwisowany, el. otw. szyby 
i reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, oryg. 
radio, alum. felgi, centr. zamek, reflektory soczewkowe, 
skórzana kierownica, komputer, 2 poduszki pow, - 35.000 
zł. Wrocław, teł. 0502/93-90-21 
RENAULT CLIO II RT, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, RO Philips, opony zimowe, immobilizer, podusz
ka pow., kupiony w salonie, na gwarancji, 8-miesięczny, -
32.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/57-46-68 
O  RENAULT CUO, 2000 r., 15 tys. km, 1900 ccm, 

TDi, niebieski metalic, wyprodukowany we wrze
śniu, RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspoma
ganie, reg. kierownica, centr. zamek z pilotem, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., 
kpi. dokumentacja, cena * 15.500 DEM ♦ cło (or
ganizuję wyjazdy po samochody, głównie diesle). 
Nowa Sól, tel. 068/376-81-37, 0608/27-72-93 
84018691

RENAULT CLIO II, 2000/01 r.. 17 tys. km, 1900 ccm. DCi. 
srebrny, 5-drzwiowy, 4 poduszki pow., wspomaganie, kom
puter. pełne wyposażenie el.. ABS, klimatyzacja, RO, centr. 
zamek, halogeny, serwisowany, - 40.400 zł. Bielawa, teł. 
074/833-65-25. 0601/53-99-80 
RENAULT ESPACE. 1986 r., 248 tys. km. 2000 ccm. złoty 
metalik, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 2 szy- 
berdachy, RO, fotele obrotowe, kpi. dokumentacja, -10.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-22 
RENAULT ESPACE. 1988/89 r.. 190 tys. km, 2000 ccm, 
niebieski metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek + pilot. 2 szyberdachy. wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi, miniwieża Philips, inst. gazowa, po prze
glądzie, - 18.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-91 
RENAULT ESPACE. 1988/89 r.. 200 tys. km. 2200 ccm. 
benzyna, wtrysk, zielony metalic, 7-osobowy, el. reg. lu
sterka i szyby, RO z pilotem, katalizator, 2 szyberdachy, 
relingi dachowe, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat. kpi. 
dokumentacja, obrotowe fotele, zadbany, stan b. dobry, -
17.500 zl. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE VAN, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, hak, spoiler, 
obrotowe fotele, 7-osobowy, zadbany, - 16.500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-21-11
RENAULT ESPACE. 1991/97 r.. 230 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, szary metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, RO, stan b. 
dobry, -18.000 zł lub zamienię na mniejszy, z dopłatą. Je
lenia Góra, tel. 075/642-98-88, 0604/89-47-87 
RENAULT ESPACE, 1993 r.. 163 tys. km. 2200 ccm. ben
zyna, biały, alarm + pilot. 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM 
Blaupunkt (sterów, przy kierownicy), immobilizer. alum. felgi, 
kompl. opon zimowych, garażowany, serwisowany, ekono
miczny, • 26.000 zł. Prudnik, tel. 0602/62-73-28 
RENAULT FUEGO. 1980 r., 1635 ccm. biały. • 1.200 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-84-94 
RENAULT FUEGO. 1984 r.. 1600 ccm. czerwony, stan 
dobry, alum. felgi 15" + części, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/54-07-27
RENAULT LAGUNA. 1994 r., 117 tys. km. 2000 ccm. zie
lony metalic, alarm, RO, pełne wyposażenie elektryczne, 
klimatronic. pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, 
komputer z syntezą mowy, • 20.000 zł. Gola, tel. 
062/781-22-62
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 170 tys. km. 3000 ccm, V6, 
perłowoniebieski, klimatyzacja. ABS, komputer, podgrz. 
fotele, szyberdach, nowe opony, kupiony w salonie w kra
ju, I właściciel, pełne wyposażenie, stan idealny, garażo
wany, opony zimowe, - 22.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-31-19, 0605/94-12-30 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 2000 ccm. wtrysk, bordowy 
metalic, katalizator, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., podusz
ka powietrzna, welurowa tapicerka, - 24.900 z ł , możliwe 
raty lub zamiana. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 136 tys. km.'1800 ccm. mor
ski metalic, I właściciel, kupiony w kraju u dilera, stan ide
alny, - 19.600 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
RENAULT LAGUNA, 1994 r, 100 tys. km. 1800 ccm. be
żowy metalic, ABS, poduszka powietrzna, serwo, central
ny zamek, el. otwierane szyby, radio sterowane w kierow
nicy, halogeny przeciwmgielne z przodu, oclony, niezare- 
jeśtrowany, - 22.000 zł. Legnica, tel. 0601/88-02-04 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 cćm, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, - 20.900 zf-możliwe ratylub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37:83 ;.,.. &
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benr 
zyna, biały, wspomaganie, centr. zamek,-ałarm. blokada 
skrzyni biegów,' kupiony w salonie, bez wypadku. • 19.000 
zł, Rawicz, tel. 065/545-37-55, 0601/93-24-33 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, komputer, 
RM. el. otw. szyby, bez wypadku. - 21.000 zł. Siechnice, 
tel. 071/311-52-31, 0604/90-02-19 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 160 tys! km, 2100 ccm. die
sel, granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, ABS - 6.500 DEM + cło. Zgorzelec, tel. 
075/771-36-43, 0502/66-20-42 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 104 tys. km. 1800 ccm. 
Pb/, srebrny, pełne wyposażenie elektryczne, radioodtwa
rzacz, serwo, immobilizer, aluminiowe felgi, - 21.000 zł. 
Leszno, tel. 065/545-55-92. 0604/53-76-48 
RENAULT LAGUNA. 1994/95 r.. 110 tys. km. 2200 ccm, 
diesel, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, gara
żowany, nowe opony, zadbany, - 26.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/20-01-41, 0601/05-49-06 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 2200 ccm. diesel, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, - 25.000 zł. 
Legnica, tel. 076/749-39-20
RENAULT LAGUNA RT. 1995 r., 53 tys. km, 1800 ccm. 
zielony metalic, ABS, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, elo. otw. szyberdach, immobilizer, radio, 
poduszka pow, • 22.500 zł. Leszno, tel. 0605/83-35-54 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 1800 ccm. żółty. ABS. centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, ra
dio, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, mało eksploatowa
ny, stan b. dobry, - 22.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 110 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, el. otw. 
szyby, centr. zamek + pilot, halogeny, 3 zabezp., RM Pio
neer + zmieniarka Alusy + kpi. opon zimowych - 21.800 zł. 
Lubin, tel. 0603/64-64-15
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. za
mek, poduszka pow., wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, RO + dżojstik, halogeny, opony zimowe, alarm, -
22.600 zł. Wrocław, tel., 071/348-94-65, 0609/47-72-22

(zdjęcia Ho tej oferty można zobaczyć w intemecie pod 
numerem - A00531 www.autogielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, żółty, 2 poduszki pow., ABS, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, wersja limitowana, bez wypadku, - 22.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA. 19951., 81 tys. km. 1800 ccm. zielo
ny metalic, wspomaganie, alum. felgi, immobilizer, centr. 
zamek, alarm, el. otw. szyby, RO, kupiony w salonie, gara
żowany, stan idealny, - 23.500 zł. Kostrza k. Jawora, tel. 
074/851-67-78
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, bordowy 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
otw. szyby, zadbany, - 25.900 z ł , możliwe raty lub zamia
na. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA. 1995 r„ 130 tys. km. 1800 ccm. zie
lony metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, el. 
otw. szyby, RM Pioneer sterowany przy kierownicy, stan b. 
dobry, - 23.500 z ł , możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 100 tys km. 2000 ccm, ben
zyna, kolor śliwkowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, ABS. wspomaganie, alum. felgi, sprowadzo
ny w całości, welurowa tapicerka, kpi. dokumentaqa, stan 
b. dobry. - 25.000 zł. Wołów. tel. 071/389-10-39. 
0606/38-26-05
RENAULT LAGUNA. 1995/96 r., 98 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, ABS, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, eł. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, halogeny, obrotomierz, immobilizer, 4 zagłówki, 
welurowa tapicerka. RM, książka serwisowa, serwisowa
ny, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 22.800 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-01 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r., 104 tys km. 2000 ccm. 
czerwony, poduszka powietrzna, serwo, pełne wyp. elektr., 
halogeny, immobilizer, alarm, kupiony w salonie w kraju, 
stan idealny, - 18.900 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 
0603/39-31-25
RENAULT LAGUNA, 1995/96 t, 2000 ccm. RXE, srebrny 
metalic, nowa, nie eksploatowana, pełne wyposażenie, kli
matronic, nie rejestrowana, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86. 0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r.. 80 tys. km. 2000 ccm. 
grafitowy metalik, kupiony i serwisowany w Polsce, wersja 
ciężarowa. 4-miejscowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz, stan bardzo dobry, możliwość wysta
wienia faktury VAT, - 29.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-29-92
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kpi. do
kumentacja. - 25.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18; 
0607/53-43-23
RENAULT LAGUNA. 1996 r., 104 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, granatowy, II właściciel, kupiony w salonie w kraju, 
centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, pod. powietrzna, 
RO Sony, bezwypadkowy, serwisowany, immobilizer. karo
seria na gwarancji, - 26.500 zł. Mieroszów, tel. 
074/880-10-74
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r.. 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, 
tylna szyba ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, ga
rażowany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r., 130 tys. km. 2200 ccm, 
diesel, zielony, klimatronic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, RO, alarm, - 29.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-51-97, 0602/66-55-92 
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r.. 98 tys. km. 2200 ccm. 
turbo D. czamy metalic. intercooler, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, welurowa ta
picerka, halogeny, centralny zamek + pilot, koła 15", gara
żowany, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-06-86, 
0609/52-39-30
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996/97 r.. 99 tys. km. 2200 
ccm. TDI, popielaty metalic, tylna szyba uchylna, klimaty
zacja. skóra, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, centr. zamek, 
Immobilizer, wspomaganie, hak, halogeny, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, właściciel niepalący, stan b. 
dobry. - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-84-31, 
0601/73-26-01
RENAULT LAGUNA ALIZE. 1997 r.. 82 tys. km. 1800 ccm. 
granatowy metalic. klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, centralny zamek, immobilizer, alarm, 
aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, halogeny, poduszka 
pow., wspomaganie kier., welurowa tapicerka. podłokiet- 
nik. kupiony w salonie, garażowany, - 36.000 zł. Kobierzy
ce. tel. 0609/29-21-26
RENAULT LAGUNA II. 1998 r.. 83 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
bordowy metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
pełne wyposażenie elektr., I właściciel, kupiony w kraju u 
dilera, stan idealny, - 35.800 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
RENAULT LAGUNA II, 1998/99 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimaty
zacja, halogeny, centralny zamek, alarm, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, lampy, welurowa tapicerka, radio CD, 
zarejestrowany jako ciężarowy, faktura VAT, kupiony w sa
lonie, pełna dokumentacja. • 36.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31, 0603/86-83-58 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1999 r., 52 tys. km, 1900 ccm, 
DTi, pertowogranatowy, pełne wyposażenie, - 45.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 0604/63-29-29 
RENAULT 1AGUNAII,-1999 r.. 68 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic; -110 KM. 2 poduszki pow:, ABS, au
tomat. klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, el. otw. szyby przednie, el. reg. lusterka, pod- 
łokietnik. I właściciel, kupiony i serwisowany w salonie, -
41.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/77-48-41 > 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 89 tys. km, 2200 ccm. tur
bo D, szary metalic, kpi. dokumentacja, nawigacja sateli
tarna, klimatronik, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek + pilot. RM + dżojstik. •
47.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91. 0606/39-67-63 
RENAULT LAGUNA. 1999 r.. 4 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 45.000 zł. Lubin, 
tel. 076/849-35-11
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 13 tys. km, 1600 Ccm. 16V, 
czerwony metalic. klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, kupiony w salonie, -41.000 
zł. Rawicz, tel. 065/545-14-26 
RENAULT LAGUNA, 1999 r.. 29 tys. km. 1800 ccm. gra
natowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, immobilizer, RM, 
welurowa tapicerka, podlokietnik, I właściciel, w kraju od
1.5 roku. - 33.900 zł. Sława. tel. 068/356-76-70 
RENAULT MEGANE, 1996 r, 104 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
poduszki pow., el. otw. szyberdach, 3 zabezp., reg. kie
rów., welurowa tapicerka, halogeny, kanapa dzielona, zde
rzaki w kol. nadwozia. RM • 23.500 zł. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-38-50
RENAULT MEGANE. 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm. srebrny 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, RM, rozkładane fotele, alarm, I właściciel -
24.300 zł. Rawicz, tel. 065/547-47-42 
P  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 75 tys. km, 

1600 ccm, wtrysk, perłowoczamy, RO z pilotem 
w kierownicy, 5-biegowy, katalizator, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, immobilizer, alarm, el. 
otw. szyby, poduszka pow., spoiler, alum. felgi 
15", szerokie opony, kpi. kół zimowych, kupiony

w salonie, bez wypadku, serwisów., stan b. do
bry, • 29.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/55-40-57 
03003451

O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, 
perłowoczamy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, radio z RDS, stan b. dobry, • 28.700 zł lub 

~ zamienię. Żary, ul. Okrzei 9,. tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027001

RENAULT MEGANE. 1996 r.. 80 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, bez wypadku, - 23.900 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 64 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, Mul-T-Lock, radio Pioneer z panelem, - 22.800 
zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
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 r., 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, - 21.400 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-29-16. 062/736-1240 po godz. 19 
RENAULT MEGANE. 1996 r. 120 tys. km. 1900 ccm. die
sel c. zamek + pilot, wspomaganie, reg. kierownica, reg. 
fotela kierowcy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona 
tylna kanapa, welur, halogeny, dodatkowe światło .stop’ , I 
właściciel, sprowadzony w całości, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 19.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0605/23-64-19
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 51 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, immobilizer. 5-drzwiowy, hak. zadba
ne wnętrze, sprowadzony z Belgu, nie rejestrowany w kra
ju, - 21.900 zł. Prochowice, tel. 076/858-44-51. 
071/355-68-10 (Wrocław)
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 92 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, bordowy metalic. el. otw. szyby (4). wspoma
ganie, centr. zamek, welur, alum. felgi Ronal, • 22.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r.. 1400 ccm. zielony meta
lic, el. otw. szyby. ABS, alarm, RO, kupiony w salonie, wspo
maganie, poduszka pow., zadbany, stan idealny. - 21.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/849-17-59 po godz. 20 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 55 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, biały, pełna elektryka, klimatyzacja, halogeny, welu
rowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia. - 22.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-24-02. 0607/48-04-59 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.. 130 tys. km. 1600 
ccm, czerwony, bezwypadkowy, alum. felgi, serwisowany 
w ASO, RO ze zmieniaczem CD, stan b. dobry, - 25.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/788-97-01. 0607/06-94-37 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r„ 110 tys. km, 1600 
ccm, żółty, 2 pod. powietrzne, pirotechniczne napinaczę 
pasów, wspomaganie, el. otw. szyby, RO z RDS, serwiso
wany, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0608/45-23-55 
RENAULT MEGANE RT. 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, srebrny metalic. bogate wyposażenie, serwiso
wany, kupiony w kraju, stan b. dobry, • 23.400 zł. Wrocław, 
tel. 0606/46-75-51 .
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 86 tys. km, 1600 ccm, biały, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reg. kierownica, 
reg. fotel kierowcy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer. welurowa tapicerka, - 20.500 
zł. Wrocław, teł. 071/793-54-82, 0601/05-08-18 
O  RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 59 tys. km, 1600 

ccm, niebieski metalic, szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, ABS, radio, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, stan b. do
bry. 68-100 Żagań, u l. Koszarow a 2, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019121

RENAULT MEGANE, 1996/97 r, 46 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, stan idealny, centralny zamek + 
pilot, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, welurowa 
tapicerka, radioodtwarzacz, zadbany, - 22.400 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-93-45
RENAULT MEGANE. 1996/97 r.. 70 tys. km. czerwony, 
pełne wyposażenie oprócz kiimatyzaqi, przerysowane lek
ko drzwi, do sprowadzenia, - 21.500 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
RENAULT MEGANE RT, 1996/97 r., 52 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, niebieski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, im
mobilizer, el. otw. szyby, obrotomierz, - 23.000 zł lub za
mienię na Peugeota z 1997 roku z silnikiem 1400 ccm. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-13-08 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996/97 r.. 60 tys. km. 1600 
ccm, zielony metalic, poduszka pow. kierowcy, centr. za
mek, halogeny, wspomaganie, immobilizer. kupiony w sa
lonie, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 28.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-22-37, 0601/59-73-63 
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 69 tys. km, 1400 ccm. 
zielony metalic, centr. zamek, blokada zapłonu, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kpi. opon zi
mowych, garażowany, kupiony w salonie, wspomaganie, •
23.700 zł. Głogów, tel. 076/834-24-29, 0601/78-29-31 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.. 100 tys. km. 1600 
Ccm, wtrysk. 'biały, klimatyzacja, ćehtr. zamek, RM oryg., 
el. otw. szyby, alarm. reg. kierów, i fotel, dzielona tylna ka
napa - 28.000 zł. 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 nad
wozia, centr. zamek, immobilizer, alarm, RO Pioneer, kpi. 
opon zimowych, I właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-90-60. 
071/325-98-82 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00526 www.auto- 
gielda.com.pl)
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r„ 68 tys. km. 2000 
ccm, morski metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. po
wietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatyza
cja, wspomaganie kier., centr. zamek, automatic, - 26.800 
zł. Gostyń, tel. 0603/97-31-96 
RENAULT MEGANE. 1997 r., 44 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. srebrny metalic. wspomaganie. ABS. centr. zamek, 
klimatyzacja, alarm + pilot, immobilizer, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, reg. 
kierownica, pirotechniczne napinaczę pasów, komputer, 
RO. - 30.800 zł. Legnica, tel. 0602/60-5147 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 73 tys. km. 1900 ccm. die
sel. srebrny metalic. el. otw. szyby, wspomaganie. RM z 
RDS sterowany pod kierownicą, el. reg. światła, - 26.500 
zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r.. 86 tys. km. 1390 
ccm, benzyna, zielony metalic, poduszka powietrzna, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, immobilizer, I właści
ciel, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, serwisowa
ny, - 23.900 zł. Świebodzic©, teł. 074/854-44-25 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 78 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, szary metalic, poduszka pow. kier., central
ny zamek, wspomaganie kier., I właściciel, garażowany, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 0606/25-53-64

SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renau lt 19 Cham ade 1,4 R L 1995 r. granatowy 90 tys. km 15.900 z l

2. Renau lt C lio 1,2 RN 1999 r. sza ro -n ieb iesk i met. 15 tys. kni 29.900 zł

3. Renau lt C lio 1,6 R T 1999 r. kanion ko lorado met 30 tys. km 28.900 zł

4. Renau lt M egane 1,4 R T 1999 r. z ie lony  m eta lic 11 tys. km 381900 z ł

5. Renau lt M egane 1,4 1998 r. z ie lony  meta lic 47  tys. km 29.900 z l

6. Renau lt M egane  C la s s ic 1,4 RN 1998 r. grafitowy m eta lic 69  tys. km 29.900 z l

7. R enau lt E sp ace 2,2 TD 1997 r. z ie leń  lipowa m eta lic 120 tys. km 59.900 zł

8. Renau lt M egane  S cen ic 2 ,0  R T 2000 r. granatowy 36 tys. km 66.900 zł

9. Renau lt M egane  Coupe 1,6 R T 1996 r. c zam y  m eta lic 82 tys. km 30.900 z l

10. Renau lt M egane  Coupe 1,6 16V R T  1999 r. grafitowy m eta lic 12 tys. km 41.900  zł

11.Renau lt Laguna 1,8 A L IZ E  1997 r. blaty 50  tys. km 34.000 zł

12. Renau lt Laguna 2.0 R X E 1997 r. n ieb iesk i m eta lic 150 tys. km 32.900 zł

13. Renau lt Laguna 2.0 R T 1996 r. czerw ony 68 tys. km 29.900 zł

14. Renau lt Kangoo 1,4 RT 2000 r. morski 33 tys. km 39.900 zł

15. Renau lt Rap id 1,4 R N 1993 r. biały 270  tys. km 9.900 zł

16. N issan  Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900  zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w  rozliczeniu
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RENAULT MEGANE, 1997 r.. 69 tys km. 1400 ccm, srebrny 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 

^  5-drzwiowy, RO, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 0603/39-88-97 
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 112 tys: km. 2000 
ccm, żółty, ABS, szyberdach, radio, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-89-45
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 69 tys. km, 1900 ccm, die- 

t sel, biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, 
RO, wspomaganie, alarm, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1998 r.. 78 tys. km, 1900 
ccm, diesel, zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, RO, immobilizer, alarm, halogeny, el. 
reg. reflektory, reg. kierownica, książka serwisowa, • 31.000 

'  zł. Gostyń, tel. 065/572-42-26, 0601/59-12-01 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 48 tys. km, 1400 
ccm, zielony metalic, ABS, wspomaganie i regulacja kie
rownicy, centr. zamek“z pilotem, immobilizer, 2 pod. po
wietrzne, kontrolka drzwi, pasów i temperatury, el. reg. lu
sterka, szyby i szyberdach, garażowany, welurowa tapicer
ka. • 31.000 zł lub zamienię na na Citroena Evasion. Prze
mków. tel. 076/831-02-45, 0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE. 1998 r., 45 tys. km. 1400 ccm, meta
lic, alarm, centralny zamek, poduszka pow, - 22.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-50-41, 0504/78-99-39 
RENAULT MEGANE. 1998/99 r., 53 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, immobilizer, poduszka pow., centralny zamek 
+ pilot, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, Odrzwio
wy, I rej. 1999 r., stan b. dobry, - 28.500 zł. Radzowice, tel. 
062/785-92-15
RENAULT MEGANE. 1999 r.. 27.tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor lipowy zielony, RO. 5-biegowy, ABŚ, wspomaganie 
kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, komputer pokł., kpi. 
dokumentacja, 4 poduszki pow., kupiony w salonie, • 33.900 
zł. Dominice, tel. 065/537-11-74, 0607/43-02-03 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0219 www.autogielda.com.pl)
RENAULT MEGANE, 1999 r., 46 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy, kupiony w salonie, ABS, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, 4 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, książka serwisowa, - 35.800 zł. 

0  Kędzierzyn-Koźle. tel. 0603/56-21 -00
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, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
halogeny, garażowany, stan idealny, • 38.900 zł. Wrocław, 
tel. 0600/36-12-95, 071/342-22-37 prosić Dagmarę 
RENAULT MEGANE. 1999/00 r.. 35 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, RO, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, stan ide
alny, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
el. otw. szyby, - 36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44' 
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 15 tys. km, 1600 
ccm, 16V, żółty, ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, kom
puter, centr. zamek, el. otw. szyby i lusterka, kupiony w 
salonie, I właściciel, -45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37 
RENAULT MEGANE EX, 2001 r., 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalik, wersja Expression, 110 KM, bez przebiegu, od
biór z salonu, 4 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kierownicy, el. otw. szyby i reg. lusterka, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, komputer pokładowy, lakierowane 
zderzaki i lusterka, wspomaganie, • 46.950 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/15-29-92
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm. 
SI, srebrny metalic, ABS, komputer .mówiący”, el. reg* lu
sterka, ełc otw, szyby, ei. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, szyberdach, miniwieża Philips, immobilizer, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, podłokietnik, dzie
lona tylna kanapa, -19.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10, 
0602/74-83-45
RENAULT SAFRANE. 1993 r., 2200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm, zadbany, -19.900 z ł , możliwe raty lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT SAFRANE. 1993 r., 101 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, wspoma
ganie, szyberdach, el. otw. szyby, ABS, podłokietnik, welu- 

0 '  rowa tapicerka. nie eksploatowany w kraju, ważny prze
gląd, kpi. dokumentacja, - 17.000 zi. Lubin, teł. 
076/842-55-50
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, granatowy me
talic, - 16.700 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66, 
0607/38-99-75
RENAULT SAFRANE, 1993 r. 87 tys. km, 2165 ccm. ben
zyna, wtiysk, niebieski metalic, wspomaganie, ABS, hak, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. reflekto
ry, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RM +
4 głośniki, dodatkowe światło .stop*, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, garażowany, stan idealny, - 22.000 
zł lub zamienię na inny. Złotoryja, tel. 076/878-44-79, 
0600/91-88-43
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 170 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, granatowy, skóra, ABS, pełne wyposażenie el., 
RO + CD, tempomat, alarm, aluminiowe felgi, centralny 
zamek + pilot, klimatyzacja, el. reguł, fotele przednie i tyl
ne. - 20.000 zł. Żarów, tel. 074/858-00-32 w godz. 10-18, 
0607/45-56-57
RENAULT SAFRANE, 1994/95 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 
btenzyna, perłowy metalic, model przejściowy, 4 el. otw. 
szyby, el.reg. lusterka, ABS, c. zamek, poduszka powietrz
na, wspomaganie, komputer, - 22.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-81-17, 0607/46-85-25 
RENAULT SAFRANE. 1995 r.-, 125 tys. km, 2100 ccm, TDi, 
ciemnoniebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, welurowa tapicerka, klimatyzacja, - 27.500 zł.

■ Żmigród, tel. 0602/26-07-50 
RENAULT SAFRANE, 1996 r.. 104 tys. km. 2100 ccm. tur
bo D. perłowogranatowy, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, nie eksploatowany 
w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 36.000 zł. Lu
bin, tel. 076/849-35-11 

f , RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm,
16V, kolor morski metalic, klimatronic, ABS, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewniane dodatki, 
alarm, RO, centr. zamek, wspomaganie, - 37.800 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
O  RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 2000 ccm, bordo

wy metalic, wspomaganie, poduszka pow., kata* 
lizator, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu- 
sterka, kupiony w salonie, • 34.800 zł lub żarnie* 
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026891

RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy
padku, el. otw. szyby i reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., ABS, relingi dacho
we, oryg. radio + 6 głośników, stan b. dobry, pilnie, - 28.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/81-86-83 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny, immobilizer, welurowa tapicerka. RO, alarm, stan b. 
dobry, centr. zamek, wspomaganie, • 28.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Kamiennik, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccnt.-ciem- 
noczerwony, garażowany, kupiony w salonie, bez wypad
ku, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), ABS,

• nowe opony letnie, aluminiowe felgi, centralny zamek + 
pilot, blokada skrzyni biegów, poduszka powietrzna, halo

geny, radioodtwarzacz, stan idealny, - 34.500 zł. Kąty Wro
cławskie. tel: 071/316-68-18, 0607/76-01-68 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 1900 ccm, turbo D pełne wy
posażenie (z klimatyzacją), - 35.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-09-04 do ,godz. 18, 0603/57-01-53 
RENAULT SCENIC RT. 1997 u  33 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, 2 szyberdachy, 
stan b. dobry, - 34.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-28-24 
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 88 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, szary metalic. klimatyzacja, wspomaganie, ABS, podusz
ki pow., RM, centr. zamek + pilot, halogeny, el. reg. luster
ka, 1 rok w kraju • 43.500 zł lub zamienię na tańszy, może 
być uszkodz., kombi. Rawicz, tel. 065/547-47-42 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 92 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. 
zamek, immobilizer, welurowa tapicerka, radio, książka 
serwisowa, - 43.400 zł. Głogów, tel. 076/831-61-89, 
831-42-29
RENAULT SCENIC CENTURY, 1998 r., 51 tys. km. 2000 
ccm, niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, 2 x eł. otw. szyberdach, el- otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, nowe opony, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, ABS, webasto, oryg. RO, halogeny, zestaw 
głośno mówiący, bez wypadku, w kraju od mies, - 41.000 
zł. Świdnica, tel. 074/640-28-68, 0600/10-57-00 
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 31 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy. klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, automatic, pełne wyposażenie elektr., RO, alarm, centr. 
zamek, - 38.900 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC RXT, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, jasnozielony metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, wspomaganie, centr. zamek, .blokada 
skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
kupiony w salonie, serwisowany, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-75-71
RENAULT SCENIC, 1998/99 r.. 6 tys. km. 16V, bordowy 
metalic, stan idealny, sprowadzony w całości, pełne wypo
sażenie, ABS, RDS, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, - 49.000 żł. św. Katarzyna, woj. wrocław
skie, tel. 0608/50-57-21,0600/26-58-44 
RENAULT SCENIC. 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, Pb, 
niebieski metalic. kupiony w salonie, I właściciel, bez wy
padku, książka serwisowa, el. otw. szyby, alarm, el. reg. 
lusterka i podgrzew., wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
halogeny, relingi. ABS, 2 pod. powietrzne - 44.000 zł. Le
gnica, tel. 076/850-70-94
RENAULT SCENIC. 1999 r., 21 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
ciemnoniebieski metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot, 4 pod. powietrzne, - 46.500 zł. Oława, tel. 
071/313-78-17
RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V, wiśniowy, 
pełne wyposażenie, - 42.000 zł lub zamienię na uszkodzo
ny. Pakosław, tel. 065/547-84-99. 0608/78-43-18 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 14 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
110 KM, perłowobordowy, wersja Kaleido, 4 pod. powietrz
ne. el. otw. szyby, alum. felgi, radio CD. stan idealny, •
41.500 żł. Strzelin, tel. 071/392-62-25, 0604/53-55-25 
RENAULT SCENIC RX4, 2000 r., 5 tys. km. 2000 ccm. 
beżowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, wersja tereno
wa, - 85.000 zł. Oświęcim, tel. 033/843-06-37 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 1 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
kolor oliwkowy, odstąpię Jeasing, wszystkie el. dodatki, 4 
pod. powietrzne, alarm, immobilizer, I właściciel, kupiony 
w salonie, klimatyzacja, - 66.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/64-99-98
RENAULT SCENIC. 2000 r.. 11 tys. km, 1900 ccm. DTi. 
diesel, olikowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., 
alum. felgi, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, RO, - 60.000 zł. Pakosław, tel. 065/547-86-02 
RENAULT TWINGÓ, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, pasy pirotechniczne, dach panoramiczny (roz
suwany), nowe opony, alarm, immobilizer, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, -12.900 zł. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
RENAULT TWINGO, 1995 r.. 115 tys. km, 1200 ccm, czar
ny, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, rozsuwa
ny dach, nowe opony, - 14.500 zł. Dobrzyca, tel. 
062/741-39-55
RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, benzyna, żółty, 
centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, alarm + pilot, -
13.400 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0609/02-79-40 
RENAULT TWINGO, 1995 r., 52 tys. km, 1200 ccm, różo
wy, - 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, perłowochabrowy, 2 poduszki pow., odsuwany dach, 
alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i światła, immo
bilizer, centr. zamek na pilota, od pół roku w kraju, stan 
techn. b. dobry, - 15.800 zł. Legnica, tel. 0605/11-23-79 
RENAULT TWINGO, 1996 r., 42 tys. km. 1200 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, garażowany, serwisowany, RO Blaupunkt, do
datkowe światło .stop", zadbany, - 16.800 zł. Brzeg, tel. 
077/416-39-93, 0607/63-23-28 
RENAULT TWINGO, 1997 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czer
wony, szyberdach, centr. zamek, el. reg. reflektory, RO, 4 
głośniki, - 17.500 zł. Kalisz, teł. 0502/28-81-32 
O  RENAULT TWINGO, 1997 r.,.56 tys. km,1200ccm, 

żółty, otwierany dach, pełna elektryka, podusz* 
ki, alum. felgi, immobilizer, RO ♦ odtwarzacz, ga- 
rażowany, stan idealny, zimowe koła, • 17.600 zł., 
tel. 074/833-65-80, 0601/19-65-08 81013751

RENAULT TWINGO, 1999/., 12 tys. km, granatowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka. -19.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0607/58-17-40, 
0605/25-59-07
RENAULT TWINGO. 2000 r.. ?2 tys. km. 1200 ccm, ben
zyna, wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie, reg. kie
rownica, centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, ęl. otw. szy
by, immobilizer, katalizator, I właściciel, garażowany, welu
rowa tapicerka. - 23.500 zł., tel. 0502/07-16-49 
RENAULT TWINGO II, 2000 r., 17 tys. km, 1200 ccm, per
łowogranatowy, pełne wyposażenie, nowy model, stan ide
alny, - 23.000 zł. Jawor, tel. 076/870-65-50,0606/19-10-59

ROVER
ROVER 214,1997 r, 45 tys. km, 1400 ccm, perłowozielo- 
ny, 3-drzwiowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, napinacze 
pasów, wspomaganie kier., immobilizer, alarm, centralny 
zamek + pilot, RO, zadbany, w kraju od 7 miesięcy, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-54, 0502/39-10-89 
ROVER 216 GSI, 1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 
RO. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm + pilot, wspo
maganie kier., reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, welu
rowa tapicerka, centr. zamek, dzielone tylne siedzenia, 
drewniane dodatki, garażowany, stan b. dobry, -16.100 zł. 
Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-42 
ROVER 216 Si LUX, 1996 r., 47 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, 16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie kier., 2 el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. 
reg. reflektory, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, 
alum. felgi, zimowe opony, immobilizer, drewniane dodat
ki, radio z panelem, welurowa tapicerka, światła przeciw- 
mgielne - 29.800 zł. Wrocław, tel. 071/363-J3-87,

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
| =‘ | wysyłka - cały kraj

•diagnostyka silnika 
* naprawa komputerów s 

. * regulacja AIRBAG
profesjonalne stanowisko diagnostyczne

Wrocław ul. Chałupnicza 13 
te l./ fa x  (071) 3 4 8 -4 5 -6 7 ,

0605/29-00-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AR0135 www.autogielda.com.pl) 
ROVER 220 SD, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo D. 
turkusowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, szyberdach, alarm, centr. zamek, im
mobilizer, - 29.000 zł. Głogów, tel. 076/834-82-98, 
0604/19-49-56
ROVER 400,1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm. 16V, bordowy 
metalic. ABS. wspomaganie, centr. zamek. 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, katalizator. I wła
ściciel, garażowany, kpi. dokumentacja, drewniane dodat
ki, - 29.900 zł., teL 061/847-12-74, 0601/47-12-74 
ROVER 400,1998 r., 45 tys. km, 2000 ccm, SDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja; el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, centr. zamek + pilot, - 35.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 0502/39-15-43
ROVER 400.1999 r.. 26 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebmy 
metalic, 111 PS, pełne wyposażenie, stan idealny, < 38.000 
zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/725-91-98 po godz. 18, 
0503/70-25-26
ROVER 416 Si, 1997 r., 45 tys. k/n, 1600 ccm, 16V, ciem- 
nografitowy 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 metalic, I właściciel, do 2 lat. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-14
ROVER 416 SI, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm. 16V. zielo
ny metalic, skórzana tapiceika, 2 pod. powietrzne. ABS, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie el.. alarm, szyberdach, 
alum. felgi, centr. zamek, drewno, - 33.000 zł. Ligota, teł.' 
071/346-29-45 po godz. 20, 0601/05-78-41 
ROVER 416 Si. 1997 r„ 63 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, - 27.900 zł. 
Wilamowa, tel. 077/431-75-31, 0606/27-19-37 
ROVER 418 SLD, 1994/95 r„ 106 tys. km. 1800 ccm. TDi. 
morski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -
18.000 zł. Sieradz, tel. 043/821-40-53 
ROVER 620.1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm. 16V, perłowo- 
czarny, wspomaganie, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, immobilizer, alarm, bez wypadku, • 24.500 zł. Kalisz, 
tel. 0601/73-81-11, 0606/92-20-21 
ROVER 620,1997 r., 122 tys. km, TDI, grafitowy metalic. 
wersja Lux, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., wszystkie 
el. dodatki, szyberdach, skórzana tapicerka, RO ♦ zmie
niacz CD, alum. felgi, • 38.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-14-54 wieczorem
RQVER 620,1997/98 r., 2000 ccm, DCI, diesel, grafitowy 
metalic, klimatyżacja. 2 poduszki pow., szyberdach, el. otw. 
szyby, centr. zamek +.pilot, immobilizer, wspomaganie kier., 
RO, alum. felgi + 4 koła zimowe, - 38.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/12-47-27
ROVER 620,1998 r.. 92 tys. km, 2000 ccm, SDI, granato
wy metalic, alum. felgi, ABS, 2 poduszki pow., klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, 
drewniane elementy, wiele innych dodatków, • 40.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68. 
0608/38-65-77
ROVER 75,2000/01 r., 12 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, pełne 
wyposażenie el, - 82.000 zł lub zamienię: Nysa, tel. 
077/433-14-25
ROVER 820 SI, 1994 r., 91 tys; km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, poduszka pow., alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
reg. szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, 
immobilizer, RM, książka serwisowa, bez wypadku, • 17.500 
zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 0606/39-67-63

SAAB
SAAB 900 COUPE. 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, czerwony, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, welurowa tapicerka, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-70-96, 
071/398-73-32, 0501/53-31-96 
SAAB 9000 CS, 1992 r., 2300 ccm, 16V, grafitowy meta
lic, inst. gazowa, bez wypadku, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
skórzana tapicerka, komputer pokł., ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otwierane szyby (4), el. reguł, 
lusterka i reflektory, regulowana kierownica, aluminiowe 
felgi, halogeny, radio, • 22.900 zł. środa śląska, tel. 
071/795-14-42
SAAB 9_5 SE, 1998 r., 90 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
granatowy, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, serwi
sowany, bez wypadku, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-84-94

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, 90 KM, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, webasto, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, w 
kraju od roku, • 49.500 zł lub zamienię na tańszy, do 20.000 
zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
SEAT ALHAMBRA, 1997/98 r.. 38 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, podwój
ne ogrzewanie, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie. - 47.000 zł. Lubin. tel. 076/842-45-74, 0502/68-26-55 
SEAT ALHAMBRA, 1998 r., 120 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, klimatyzacja, el; reg. lusterka, el. otw. szy
by, centr. zamek, immobilizer, - 58.000 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-20-42, 0603/65-07-07 
SEAT AROSA, 1997 r., 51 tys. km. 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, poduszka pow., obrotomierz, reg. kierownica, 
immobilizer, stan b. dobry, - 19.700 zł. Babimost,, tel. 
068/351-29-14, 068/384-86-19 
SEAT AROSA, 1997 r., 14 tys. km, 1000 ccmi wtrysk, mo- 
relowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., immobi

lizer, alarm, radio, reguł, siedzenia, • 21.000 zł. Legnica, 
tel. 0605/13-f6-60
SEAT AROSA, 1997 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, immobilizer, RO, reg. kierownica, obrotomierz, -
18.500 zł. Lubin, tel. 076/842-20-80 
SEAT AROSA, 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
pomarańczowy, immobilizer, RM, poduszka powietrzna, 
książka serwisowa, 3-drzwiowy, A 21.000 zł. Raciborowice, 
gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/877-57-23 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 34 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 2 poduszki pow., RO, alarm, alum. felgi, immo
bilizer, reg. kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, • 19.800 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
SEAT CORDOBA CLX, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, serwo, 
immobilizer, dużo dodatków • 4.500 DEM + cło. Polkowice, 
tel. 076/845-35-78
SEAT CORDOBA, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
atramentowy metalic, sprow. w całości, kpi. dokumenta
cja, szyberdach, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. 
wysuwana antena, RM Philips, wspomaganie, el. ustawia
nie świateł,' książka pojazdu, stan b. dobry, zadbany -
16.600 zł. Lubin, tel. 0604/35-07-14
SEAT CORDOBA, 1994 r., 147 tys. km, 1800 ccm, jasno- 
grafitowy metalic, w kraju od kilku dni. sprowadzony w ca
łości. stan idealny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, serwo, po przeglądzie technicznym, oclony, komplet
na dokumentacja, dokumentacja na przebieg, -15.700 zł. 
Wrocław, tel: 0606/55-21-53
SEAT CORDOBA, 1994 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, ciemnoliliowy metalic, do oclenia, wspomaganie, centr. 
zamek, 4 zagłówki, RO, na białych tablicach, • 8.700 zł + 
cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony, 4-drzwiowy. 5-biegowy, do sprówadzerfia z Nie
miec, stan idealny • 5.000 DEM + cło lub na gotowo -13.500 
Zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/75-02-92 
SEAT CORDOBA, 1994 r„ 87 tys. km, 1600 cćm, wtrysk, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
el. reguł, reflektory, centralny zamek, • 16.300 zł. Kiełczów, 
tel. 071/398-81-99. 0502/93-39-72 
SEAT CORDOBA. 1994 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk centr: zamek, wspomaganie. 2 pod. powietrz
ne, hak, stan idealny, -17.500 zł. Lubin, tel. 076/846-65-93 
SEAT CORDOBA, 1994 r„ 100 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
wiśniowy, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
szerokie zderzaki, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan b. dobry, - 20.900 zł. Nysa, tel. 0604/85-84-37 
SEAT CORDOBA, 1994 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, alum. felgi, - 18.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-20-12, 0605/19-02-38 
SEAT CORDOBA. 1994 r„ 147 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, szary metalic, w kraju od kilku dni, sprowadzony w ca
łości, oclony, bez wypadku, ważny przegląd, el. otwierane 
szyby, serwo, szyberdach, centralny zamek, stan idealny, •
15.600 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-11-92,0606/55-21-53 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 83 tys. km, 1400 ccmi czarny, 
centr. zamek, RO, blokada skrzyni biegów, II właściciel, 
ekonomizer, stan b. dobry, • 18.500 żł. Wrocław, tel. 
071/339-24-66, 0604/32-01-16
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, wspoma
ganie kier., centr. zamek. RO, w kraju od tygodnia. -17.000 
zł. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20, 0605/08-06-76 
SEAT CORDOBA. 1994/95 r.. 107 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D. kolor grafitowy metalic. wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, spoilery na bo
kach, atrakc. wygląd, radio, • 22.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-42-31
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r.. 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wtrysk, katalizator, sportowe zawiesz., wspoma
ganie, el. reg. refl.. obrotomierz, RM, szyberdach, 4 za
główki, garażowany, sprow. w całości w 96 r., I rej. 12.1994 
r., kpi. dokumentacja - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-85-94, 0603/16-70-20 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy metalic, 1 tydzień w kraju, 2 pod. powietrzne, 
sprow. w całości, bez wypadku, wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan idealny, immobi
lizer, szyberdach, 4 zagłówki, RM - 19.300 zł. Wschowa, 
tel. 0603/79-30-19
SEAT CORDOBA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, ABS. nowe opony, - 19.500 zl. Bielany, gm. Kobierzy
ce. tel. 0605/54-44-99
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1600 ccm, biały, wspomaga
nie, centr. zamek. - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, fioletowy metalic. wspomaganie kierownicy, eł. otw. 
szyby, centralny zamek, szyberdach, halogeny, -19.500 
zł. Milicz, tel. 0606/72-06-71
SEAT CORDOBA, 1995 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, wspomaganie kier., centr, zamek, obroto
mierz, ciemne szyby, sprowadzony w całości, • 21.800 zł. 
Syców, tel. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 115 tys. km, 1400 ccm, ciem
nozielony metalic, alarm. + pilot,,centr.,żamek, Mul-T-Lock, 
serwisowany, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, im
mobilizer, zadbany, - 23.200 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-75-77, 0604/05-85-99
0  SEAT CORDOBA, 1996 r., 1400 ccm, czerwony, 

bez wypadku, książka serwisowa, - 22.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026931

SEAT CORDOBA, 1996 r., 88 tyś. km, lóotfccm, benzy
na, błękitny, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, stan b. dobry, - 21.500 zł. Jawor, tel. 0601/5^76-82 
SEAT CORDOBA. 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, sportowy, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, ABS, 
immobilizer, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, alarm, • 25.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-76-20, 0502/61-91-56 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, chabrowy, 
bez wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaga
nie, centr. zamek, b. zadbany, tydzień w kraju, - 22.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
SEAT CORDOBA, 1996 r., 112 tys. km, 1400 ccm, ciem
nozielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 
•oszczędny, opony zimowe, RO, stan b. dobry, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-31-14
SEAT CORDOBA COUPE SX. 1996/97 r„ 60 tys. km, 1800 
ccm, 16V, 140 KM, czerwony, ABS, 2 poduszki pow., wspo
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica
1 fotele (kubełkowe), szyberdach. dzielona tylna kanapa, 
alarm + pilot, alum. felgi 15”, zadbany, stan idealny, - 25.900 
zł lub zamienię na Audi 100 C4, 2.5 TDI kombi, VW T4, 
VR6. Świdnica, tel. 074/640-48-19, 0608/59-25-16 — -
SEAT CORDOBA, 1997 r., 66 tys. km, 1400^cmTbenzy- 
na, srebrny metalic, wspomaganie* «ł'ótw. szyby, podusz
ka pow., alum. felgi, centrr^mek + pilot, halogeny, RM, 
.sprow. w całości rok temu, garażowany, bez wypadku - 
24.900'ZTPaczków, tel. 07.7/431-66-47. 0608/02-89-42 
‘SEAT CORDOBA, 1997 r.. 62 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie w kraju, immobilizer, alarm, blokada 
skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, - 25.200 zł. Łagiew
niki, teł. 071/393-20-36 wieczorem, 0501/61-11-71 w 
godz; 7-1 &

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., 72 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, bez wypadku, szyberdach, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wspomaganie. RO, 5-drzwiowy, centr. zamek, 
ekonomizer, I właściciel, książka serwisowa, - 24.800 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-66-43 
SEAT CORDOBA VARIO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, perłowobiały, I właściciel, bez wypadku, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, garażowany, - 24.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 0502/98-03-37 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm. fioletowy 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
immobilizer, el. otwierane szyby, RM, - 26.000 zł. Rasz
ków, tel. 062/734-37-16
SEAT CORDOBA KOMBI, 1998/99 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, perłowy, Vario, relingi dachowe, wspomaganie 
kier., kupiony w salonie, serwisowany, stan silnika i bla
charki b. dobry, - 21.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 1999 r„ 36 tys. km. 1900 ccm, SDI, gra
natowy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier, • 34.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
SEAT IBIZA, 1986 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, ałum. felgi, szyberdach, nowe amortyzatory, klocki i 
tarcze ham., zadbany, oszczędny, - 6.300 zł lub zamienię 
na inny o mniejszej pojemności, do 1200 ccm. Legnica, 
tel. 076/855-25-11 po godz. 17,0604/37-15-62 do godz. 17 
SEAT IBIZA, 1987 r., 1500 ccm. GLX, czerwony, centr. 
zamek.el. otw. szyby, alum. felgi, stan b. dobry, - 5.500 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-42-12 
SEAT IBIZA, 1988/96 r, 1200 ccm, granatowy, katalizator, 
- 5.000 zł. Oława. tel. 071/303-40-81. 0501/57-65-12 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techniczny i blacharki b. dobry, 5-biegowy, z pełną doku
mentacją, - 6.800 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61:30
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, sil
nik systemu Porsche, szyberdach. centralny zamek, eł. otw. 
szyby, na białych tablicach, stan b. dobry • 1.000 DEM. 
Żary, tel. 0606/55-82-35
SEAT IBIZA, 1989/97 r.. 1700 ccm, diesel składak. - 5.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-09-15
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 cćm, benzyna 5-drzwiowy, hak, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.600 zł. Choj
nów, tel. 0600/16-48-26
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czarny, silnik system Po
rsche, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 650 
DEM. Jawor, tel, 0501/61-84-34 
SEAT IBIZA, 1990 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
periowoczarny, wer. sportowa, 100 KM, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm. RO, alum. felgi, szerokie opony, ospoilero
wany, - 6.600 zł. Niemodlin, tel. 077/460-64-20 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, na zachodnich tablicach, - 1.800 zł. Pyrzyce, 
woj. szczecińskie, tel. 0609/49-52-10 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, RO. 
opony zimowe, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-34-96 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, ra
dioodtwarzacz, zimowe opony, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-01-58
SEAT IBIZA, 1991 r., 93 tys. km, 1200 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, zadbany, 
w kraju od tygodnia, - 8.900 zł (możliwe raty). Żary, tel. 
0605/59-03-89
SEAT IBIZA, 1991 r., 180 tys. km, 120Ó ccm, czarny, silnik 
system Porsche, katalizator, alum. felgi, obrotomierz, •
5.400 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-01 
SEAT IBIZA, 1991 r., 94 tys. km, 1461 ccm, 90 KM. kolor 
grafitowy metalic, system Porsche, od 05.1993 r. I użyt
kownik w Polsce, garażowanyfstan b. dobry, - 11.500 zł. 
Jelenia Góra. teł. 075/713-04-14 
SEAT IBIZA, 1991 r„ 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, mor
ski metalic, el. otw. przednie szyby, centr. zamek, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, plastikowe nakładki na pro
gi i błotniki, - 10.500 zł. Modła. tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm karoseria z 1996 r, - 9.000
zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/91-63-62
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, wtrysk katalizator! 3-drzwio-
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, na zachodnich
tablicach • 1.200 DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27
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., 90’tys. km, 1200 ccm, benzynagra-
natowy, 3-drzwiowy, stan idealny*.bez wypadku, --7200 zł.
Kłodzko, tei-, 0603/86-72-00-';
SEAT IBIZA, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, zadbany, stan 
b. dobry - 1.900 DEM + cło. Lubań, tel. 075/646-38-10, 
0604/81-51-93'
SEAT IBIZA, 1932 r., 1500 ccm, 100 KM, biały, 4-drzwio
wy, el. otw. szyby (przyciemnione), spoilen/, na zachod
nich talicach, stan b. dobry, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-68, 0606/98-20-70 
SEAT IBIZA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, kolor grafito
wy, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, - 9.000 zł. Dziadowa 
Kłoda, tel. 062/785-94-68
SEAT IBIZA, 1993 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, nowy model. 5-drzwiowy, centr. za
mek, szyberdach, 3 dni w kraju, • 14.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb ). Rawicz, teł. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT IBIZA, 1993/94 r„ 110 tys. km. 1000 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, książka serwisowa, szyberdach, 
dodatkowe światło .stop’ , sprowadzony w całości, zareje
strowany, w ciągłej eksploatacji, garażowany, ekonomizer, 
stan idealny, - 13.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-05-70, 
0501/57-32-58 .
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 1300 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
sprowadzony w całości, w kraju od 3 dni, el. reg. reflektory, 
szyby atermiczne, reguł, pasy, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, • 14.300 z ł . kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. świateł, obrotomierz, dzie
lona kanapa, - 15.800 zł. Wieruszów, tel. 062/784-50-61, 
0605/32-25-28
SEAT IBIZA, 1994 r., 1300 ccm, niebieski metalik, stan b. 
dobry, alum. felgi, alarm, spoilery, - 16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-40-60 lub. 0501/57-30-55 
SEAT IBIZA GLXI. 1994x, 117*tys. km. 1800 ccm, benzy
na, beżowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie. 3-osob6wy, dzielona tylna kanapa. 6 głośników, 106 
KMviadbany, katalizator, - 15.100 zł. Bielawa, tel. 
074/645-54-80. 0502/39-11-57^
SEAT IBIZA, 1994 r., 101 tys. I®, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic' 5-drzwiowy, immobilizer; szyberdach, stan 
b. dobry, - 14.900 zł. Legnica, tel. 078/722^0-48, 
0601/72-33-19
SEAT IBIZA. 1994 r., 80 tys. km. 1000 ccm, czerwony,
3-drzwiowy. - 15.700 zł.J.eszno. tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, niebieski. 3-drzwiowy, 
immobilizer, 5-biegowy, stan b. dobry, nowy model, • 13.500 
zł. Żary. tel. 068/374-89-25, 0602/67-59-71
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SEAT IBIZA, 1994/95 r, 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 2 poduszki pow., centr. zamek, szyberdach, ha
logeny, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, bez wypad
ku, sprowadzony na kołach, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 16.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1600 ccm, morski me
talic, instalacja gazowa, 3-drzwiowy, wspomaganie kie
rownicy, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, szyberdach, cen- 
ralny zamek + alarm z pilotem, garażowany, zadbany, •
18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/83-85-65
SEAT IBIZA, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czamy metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
el. otw. szyby, zadbane wnętrze, stan dobry, RM + 6 gło
śników • 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, oznakowa
ny. RO Pioneer. Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, 
kompletna dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan 
b. dobry. - 18.300 zł. Jelenia Góra. tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA GTI, 1995 r., 74 tys. km, 2000 ccm, jasno
zielony, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, 
el. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, spor
towy tłumik, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, RO. 
wzmacniacz. 4 koła zimowe, stan b. dobry, • 20.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/27-25-86
SEAT IBIZA, 1995 r.. 45 tys. km, 1400 ccm, różowy, szy
berdach, aluminiowe felgi, centralny zamek, regulowana 
kierownica, immobilizer, alarm, wspomaganie kier., RO 
Blaupunkt + głośniki, garażowany, pełna dokumentacja,
3-drzwiowy, przegląd do 09.2001 r., stan b. dobry, - 17.900 
zł. Legnica, tel. 0603/11-02-90
SEAT IBIZA. 1995 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony, oclony w całości, kompl. dokumentacja, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, 3-drzwiowy, książka ser
wisowa, el. reg. reflektory, wspomaganie, I właściciel. -
18.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-52-42 
SEAT IBIZA, 1995 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, książka serwisowa, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja, po pierw
szym przeglądzie, stan idealny, - 16.500 zł. Rawicz, teł. 
065/546-10-46. 0603/85-26-46 
SEAT IBIZA COLAGE, 1995 r.. 1400 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, bogate wyposażenie, sprowadzony w 
całości, kompl. dokumentacja, - 17.500 zł. Świebodzice, 
tel. 0607/57-8043
SEAT IBIZA GLX, 1995 r.. 88 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14”, 
kpi. kół z oponami zimowymi, centralny zamek, szyber
dach, alarm, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, po 
wymianie amortyzatorów, oleju, filtrów, przegląd do
01.2002 r„ kupiony w salonie, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-84-55, 0501/92-89-47
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r„ 125 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, 16V, 130 PS, biały, klimatyzacja. ABS. el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, wspomaganie kier., kubełko
we fotele, 2 poduszki pow., komputer, spoilery, -19.500 
zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 0609/20-26-27 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
RM stereo, centr. zamek, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm, 
atrakc. wygląd, techn. sprawny -17.900 zł lub zamienię, 
raty. Legnica, tel. 0602/36-07-03, 076/854-78-08 
SEAT IBIZA, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, i, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, • 18.800 
zł. Leszno, tel. 0601/78-72-82 
SEAT IBIZA, 1996 r., 77 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, katalizator, 5-drzwiowy, alarm, kupiony w salonie, 
zadbany. - 18.600 zł. Lubin. tel. 076/844-35-22 
SEAT IBIZA. 1996/97 r.. 92 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, ozna
kowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka, - 25.800 zł (możliwe raty przez komis). Lesz
no, tel. 065/543-57-53
SEAT IBIZA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czamy meta
lic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek na pilota, szyberdach, 
wspomaganie, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, •
16.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 0603/63-13-56 
SEAT IBIZA GT, 1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi. czer
wony, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. re
guł. lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, 
szyberdach, komputer, aluminiowe felgi, białe zegary, ku
bełkowe fotele, tylne szyby uchylane, spoiler, książka ser
wisowa, atrakcyjny wygląd, - 27.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-84-85
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm, niebieski, kupiony w Pol
sce. bezwypadkowy, Mul-T-Lock, RO Philips, właściciel 
niepalący, stan idealny, • 23.000 zł. Oława, tel. 
0602/15-84-54
SEAT IBIZA SXE, 1998 r., 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, bogate wyposażenie, zarejestrowany, - 24.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarbowej).-Leszno, tel. 
0609/65-28-65
SEAT IBIZA, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, I właściciel, kupiony w salonie, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, immobilizer, zde
rzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop', RO 
Sony + 6 głośników, kompl. opon zimowych, serwisowa
ny. - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-67-97. 
0601/30-24-76
SEAT IBIZA. 1999 r.. 14 tys. km, 1900 ccm, SDi, perło- 
wozielony, klimatyzacja, el. otw. szyby, obrotomierz, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, spoiler, zużycie 
paliwa 4,71/100 km, 1 rok w kraju, immobilizer, kpi. doku
mentacja, - 29.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-37-45, 
0602/10-62-64
SEAT IBIZA, 1999 r., 29 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, przegląd 
do 2002 r., 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, wspomaganie, RM Panasonic + 4 głośniki, dzie
lona tylna kanapa, garażowany, karta pojazdu, I właści
ciel, - 28.000 zł. Pustków Żurawski, tel. 071/390-85-53 
SEAT IBIZA GT. 1999 r.. 50 tys. km. 1900 ccm. SOI. srebr
ny metalic. 3-drzwiowy. wspomaganie, centr. zamek. el. 
otw. szyby, alum. felgi 14”, dzielone tylne siedzenia, RM 
z RDS + 6 głośników, listwy, spoiler, dodatkowe światło 
.stop*, alarm, bagażnik, szyberdach, 4 zagłówki, atrakc. 
wygląd, garażowany, pilot, stan b. dobry, - 27.500 zł lub 
zamienię na VW Polo, 4-drzwiowego. Żagań, tel. 
0603/36-70-31
SEAT IBIZA, 2000 r., 20 tys. km, 1400 ccm, żółty, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
5-drzwiowy, alarm, RM z dużym wyświetlaczem + 6 gło
śników i subwoofer, alum. felgi, kupiony w salonie, serwi
sowany, bez wypadku, stan idealny, - 35.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/665-33-31, 0605/29-21-06 
SEAT MALAGA. 1991 r., 1200 ccm, benzyna, wtrysk, nie
bieski metalic, centr. zamek, el. otw: szyby, 5-biegowy,
4-drzwiowy. 4 zagłówki, katalizator, alarm, przegląd do
03.2002 r.. w ciągłej eksploatacji, części, - 5.800 zł. Góra, 
tel. 065/544-14-62. 0503/04-72-32
SEAT MALAGA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, na białych tablicach -1.000 DEM. Jawor, tel. 
076/870-35-21, 0604/45-26-23 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 77 tys. km, 900 ccm 5-biego- 
wy, - 7.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-07 
SEAT TOLEDO. 1991 r.. 170 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, - 16.000 zł. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-32-09
SEAT TOLEDO GLX. 1991 r.. 120 tys! km, 2000 ccm. 
115 KM, zielony metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm,

immobilizer', ABS, wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. 
lusterka, szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadw., 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, w kraju od 
pół roku, sprowadzony w całości, I właściciel, -16.000 zł. 
Jawor, tel. 0608/39-36-21 po godz. 15 
SEAT TOLEDO GLI, 1991/92 r.. 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, katalizator, szyberdach, spoiler, spro
wadzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, RM, - j  2.600 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-05 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., ob
rotomierz, welurowa tapicerka, do sprowadzenia z Nie
miec, bez wypadku, • 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/75-02-92, 075/734-66-45 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 116 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, centr. zamek, alarm, hak, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, 7 mies. w kraju, zadbany, 
atrakc. wygląd, - 12.300 zł. Chojnów, tel. 076/818-89-48 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, komputer, szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, bez wypadku, centr. zamek + pilot, w kraju od 10 mie
sięcy. - 17.500 zł. Głogów, tel. 076/834-32-05 
SEAT TOLEDO GT. 1992 r.. 135 tys. km. 2000 ccm. srebr
ny metalic, ABS, komputer, el: Otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. świateł, centr. zamek + pilot, alarm, alum. fel
gi, -13.800 zł. Kalisz, tel. 062/760-20-61.0606/67-37-47 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 150'tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, wspomaganie kier., RM, w kraju od 
2 tygodni, stan b. dobry, r 14.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06 w godz. 9-18, 0601/55-26-06 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 190 tys. km, 2000 ccm alum. 
felgi, pełne wyposażenie el., szyberdach, welurowa tapi
cerka, ABS, wspomaganie, - 15.000 zł. Kłodzko,, tel. 
0606/34-20-98
SEAT TOLEDO GL, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, perłowo- 
bordowy. bez wypadku, pełna dokumentacja, po przeglą
dzie, wspomaganie kier., oclony, halogeny, stan b. dobry,
- 12.400 zł. Kłodzko, tel, 0608/16-71-78
SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
złoty metalic, szyberdach, radio, wspomaganie kier., bez 
wypadku, pełna dokumentacja, oclony w całości, stan b. 
dobry. - 13.200 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1900 ccm, TD, kolor wiśniowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, cen
tralny zamek. Mul-T-Lock, radio, • 16.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-22-00
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka. RO. ABS, el. otw. szy
by. szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, książka serwi
sowa, - 14.300 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 16 tys. km, 1595 ccm, wtrysk, 
czerwień meksykańska, el. reg. reflektory, RO Kenwood, 
składane tylne siedzenia, spoiler GT, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, hak, Mul-T-Lock, reguł. wys. moco
wania pasów, obrotomierz, oclony w całości, stan b. do
bry, - 13.500 zł lub zamienię na samochód uszkodzony. 
Opole. tel. 0606/67-50-93
SEAT TOLEDO GT, 1992 r.. 1800 ccm. 16V, czerwony, 
pełne wyposażenie, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -17.500 
zł. Opole, tel. 0604/27-03-19 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
kolor szampański metalic, bez wypadku, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, welur, 3 
dni w kraju, -14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, brązowy metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, halogeny, 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, welurowa tapicerka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, nowe amortyzatory, gara
żowany, zadbany, stan b. dobry. -18.900 zł. Wiązów, tel. 
0603/60-61-18
SEAT TOLEDO CL. 1992 r., 128 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, radioodtwarzacz Clarion, alumi
niowe felgi, wspomaganie kier., szyberdach, żaluzje, im
mobilizer, sprowadzony w całości w 2000 r„ przegląd do
03.2002 r.. zadbany, nie wymaga napraw, raty, • 12.950 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/372-95-45, 
0606/21-01-20
SEAT TOLEDO, 1992 r., 113 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
perłowy metalic. wspomaganie, el. reg. reflektory, szy
berdach, zielone, atermiczne szyby, alum. felgi 15", zi
mowe koła, spoiler, dodatkowe światło .stop", książka ser
wisowa, I właściciel, stan idealny, - 12.900 zł. Wrocław, 
tel. 0608/55-92-33
SEAT TOLEDO. 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie. RO, do sprowadzenia z Niemiec,
- 11.500 zł na gotowo. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96. 
0604/60-82-80
SEAT TOLEDO GT, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, ABS, szyberdach, aluminiowe 
felgi, - 15.000 zł. Żary, tel. 0600/42-85-46 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r.. 159 tys. km, 1900 ccm, TD, 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaga
nie, halogeny, stan b. dobry, - 17.200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-37*23
SEAT TOLEDO. 1992/93 r., 70 tys. km, 1600 cćm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, - 13.000 zł. Gostyń, tel. 
065/572-23-65, 0607/15-55-82 
SEAT TOLEDO GL, 1992/93 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, oclony, po przeglądzie, wspomaganie kier., central
ny zamek, halogeny, el. reg. reflektory, obrotomierz, za
dbany, lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, -13.800 
zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r„ 124 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, oznakowany, alarm, Mul-T-Lock, el. reg. reflek
tory, bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, -
12.700 zł 3 możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
076/858-21-12 po godz. 20, 0603/07-30-64 
SEAT TOLEDO GT, 1992/93 r.. 122 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, wspomaganie, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, halogeny, ABS, welur, 
centr. zamek, ciemne szyby tylne, nowe paski, • 14.000 
zł. Zawidów, tel. 075/778-86-75 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, obrotomierz, do sprow. z Niemiec, bez 
wypadku - 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
SEAT TOLEDO, 1993 r. centr. zamek, el. reg. reflektory, 
lotka, hak, RO z CD, stan b. dobry, -15.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO. 1993 r., 92 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pęknięty kierunkowskaz
- 2.500 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
SEAT TOLEDO, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., zarejestrowany, nie eksploato
wany w kraju, • 12.900 zł. Kosowo, tel. 065/572-48-44, 
0607/20-22-59
SEAT TOLEDO, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, alarm, centr. zamek, szyberdach, reg: reflek
tory, po wymianie klocki hamulcowe, stan b. dobry, -
14.200 zł. Legnica, tel. 076/858-20-83 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, • 16.600 zł lub zamienię, 
możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 0604/05-94-52

SEAT TOLEDO, 1993 r., 112 tys. km, 1800 cćm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, wspomaganie kier., centr. za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, alum. felgi, 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 13.400 z ł , 
kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 0604/97-38-95 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, ei, czerwony, spro
wadzony w całości, I właściciel,.* 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-44-84, 0604/21-71-28 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 69 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, szy
berdach, alarm, radioodtwarzacz, zadbany, • 14.900 zł 
dostawczy. Wrocław, tel. 071/373-77-14, 0601/76-35-52 
SEAT TOLEDO, 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwień meksykańska, w kraju od 3 dni, bez wypadku, 
el. reg. reflektory, RO, po przeglądzie, oclony, kataliza
tor, pełna dokumentacja, alarm, • 12.800 zł. Kłodzko, tel. 
0605/65-31-78 •
SEAT TOLEDO, 1994 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, oclony w 
całości, serwisowany, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, - 14.700 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33, 0602/71-07-00 
SEAT TOLEDO GT, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalik, wspomaganie, ABS, c. zamek, kompu
ter, elektryka, radio z panelem, tydzień w kraju, -14.500 
zł. Nowa Sól. tel. 0609/26-51-96. 068/459-92-74 
SEAT TOLEDO GT. 1994 r., 86 tys. km, 2000 ccm. 115 
KM, biały, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspo
maganie kier., szyberdach, alum. felgi, RO, I właściciel, 
w kraju od 6 mies., kpi. dokumentacja, -16.000 zł. Biela
wa, tel. 074/833-24-56 wieczorem, 0603/29-38-99 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 130 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
immobilizer, szyberdach, alum. felgi, RO Sony, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, na białych tablicach, • 9.700 zl + 
cło. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 99 tys. km, 1600 ccm, biały, centr. 
zamek, RM, w kraju 2 miesiące, -13.800 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-64-10, 0605/33-31-07 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, srebrny metalic, bez 
wypadku, stan idealny, na białych tablicach - 5.500 DEM 
+ cło i transport. Kłodzko, tel. 074/867-57-80, 
0603/10-20-10.
SEAT TOLEDO, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, oclo
ny w całości, welurowa tapicerka, immobilizer, wspoma
ganie kier., serwisowany, • 14.700 z ł , możliwe raty lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 131 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
czerwony, wspomaganie kier., szyberdach, immobilizer, 
hak, sprowadzony z Niemiec, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, pełna dokumentacja, - 19.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 125 tys. km. 1800 ccm. czerwo
ny. instalacja gazowa, Immobilizer, ABS, szyberdach, we
lurowa tapicerka, wspomaganie, właściciel niepalący, ga
rażowany, - 18.700 zł lub zamienię na młodszy, z dopła
tą. Węgry, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-72 
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
kupiony w salonie, garażowany, przyciemniane el.szyby, 
wspomaganie, immobilizer, centralny zamek, alarm, RO, 
- 18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-09-08 
SEAT TOLEDO. 1994/95 r., 120 tys. km, 1800 ccm. me
talic, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, dodatko
we wyposażenie, zdjęcia do wglądu - 5.500 DEM. Kłodz
ko. tel. 074/647-19-44. 0602/36-18-07 
SEAT TOLEDO. 1995 r., 110 tys. km. 1600 ccm. kolor 
wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerta, RM, wspomaganie, 
poduszka pow., centr. zamek, książka serwisowa, stan 
idealny - 18.000 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
SEAT TOLEDO. 1995 r.. 132 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. srebrny metalic, stan b. dobry, szyberdach. wspoma
ganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, dzielone tylne 
siedzenia, zimowe opony, RO Pioneer, garażowany. •
18.000 zł. Modrzyca, gm. Otyń, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/92-78-86
O  SEAT TOLEDO GTX, 1995 r., 100 tys. km, 1800 

ccm, wtrysk, srebrny metalic, model '96, welu
rowa tapicerka, el. reg. lusterka i szyby, centr. 
zamek, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
halogeny, RM Blaupunkt, kupiony w serwisie 
Seata, książka serwisowa, stan idealny, w kraju 
od 2 dni, - 22.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-24-74, 
0607/38-00-09 01034151

SEAT TOLEDO, 1995 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 16VABS, 
2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klima
tyzacja, alum. felgi, komputer, RM + 6 głośników, • 25.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-40-88 
SEAT TOLEDO GLX, 1995 r.. 45 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, - 23.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/872-67-59 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
perłowoczamy metalic, I właściciel, sprowadzony w cało
ści. bez wypadku, oryginalny lalcier, wspomaganie kier., 
szyberdach, centralny zamek, po przeglądzie, dzielona 
kanapa, 4 zagłówki, radioodtwarzacz, stan idealny, moż
liwe raty, - 21.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39. 
0605/23-25-67
SEAT TOLEDO GLX, 1995 r., 45 tys. km, 1800 ccm! ben
zyna, srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, - 24.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-67-59 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wiśniowy metalic, 2 poduszki powietrzne, serwo, centralny 
zamek, dzielona tylna kanapa, hak, napinacze pasów, w 
kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, zadbany, - 23.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
SEAT TOLEDO XLi, 1995/97 r., 59 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, katalizator, ABS, cen
tralny zamek + pilot, 2 poduszki pow., komputer pokłado
wy, pełne wyposażenie el., zderzaki i spoiler w kolorze 
nadwozia, welurowa tapicerka, podłokietnik, pełna doku
mentacja, I właściciel, - 20.000 zł lub zamienię. Głogów, 
tel. 0605/66-80-47
SEAMOLEDO, 1996 r„ 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, - 26.000 zł lub zamienię na Mercedesa, z do
płatą. Krotoszyn, tel. 062/722-50-76 
SEAT TOLEDO GT, 1996 r„ 2000 ccm. 16V, wrzosowy 
metalic, pełne wyposażenie, atrakc. wygląd, - 19.900 zł. 
Leszno, tel. 065/529-72-40, 0607/43-70-34 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, nie
bieski metalic. 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
sprowadzony na nowych zasadach, • 27.300 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 39 tys. km. 1800 ccm, niebie
ski metalic, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08. 
0503/92-33-66
SEAT TOLEDO. 1997 r„ 94 tys. km, 1900 ccm. TDi, czer
wony, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, alarm, centr. za
mek, RM, kpi. dokumentacja, w kraju od 12.2000 r., I wła
ściciel, zadbany, - 31.500 zł. Ścinawa, tel. 0604/70-61-19 
O  SEAT TOLEDO, 1999 r., TDi, czerwony, pełne wy

posażenie, - 54.500 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026711

SEAT TOLEDO II, 1999 r., 31 tys. km, 2300 ccm. V5,150 
KM, srebrny metalic, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, kli

matyzacja, stan jdealny, - 61.000 zł lub zamienię na tań
szy. Lwówek Śląski, tel. 0607/67-06-63, 0605/20-79-29

SKODA
SKODA 100 S, 1974 r., 99 tys. km, 988 ccm, czerwony, 
mało eksploatowany (przez starszą osobę), zadbany, .na 
chodzie", przegląd do 05.2002 r, - 700 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-55-53
SKODA 100,1974 r., 86 tys. km, czerwony, przegląd do
08.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-72-97, 0501/40-79-04 
SKODA 110,1975 r., 1100 ccm, czerwony, brak przeglądu 
technicznego, - 80 zł. Zielona Góra, tel. 0501/31-23-00 
SKODA 105,1980 r„ 1000 ccm, benzyna, czerwony, bla
charka stan dobry, po wymianie przedniej belki, po remon
cie hamulców, stan sijnika i opon dobry, nie wymaga na
praw, - 1.350 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-35 1̂1 prosić 
Jacka
SKODA 105 L, 1981 r., zielona, stan b. dobry, po lakiero
waniu, konserwacja, po remoncie Alacharki^ nowy kpi. 
sprzęgła, hamulce, rozrząd, uszczelniony silnik, -1.250 zł. 
Wrocław, tel. 0607/05-67-01, 786-87-33 wieczorem 
SKODA 105 L, 1981 r., 24 tys. km, 1046 ccm, zielony, prze
gląd do 12.2001 r., hak, stan dobry, - 1.200 zł. Stara Ka
mienica, woj. jeleniogórskie, tel. 0606/74-50-56 
SKODA 105 L, 1981 r., 1046 ccm, żółty, wymaga drob
nych napraw, - 500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-44-62 
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, pia
skowy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, I właściciel, 
stan blacharki dobry, przegląd do 08.2001 r, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-29-43
SKODA 105 S, 1982 r., 1046 ccm, pomarańczowy, prze
gląd do 12.2001 r., stan dobry, stan silnika b. dobry, - 800 
zł lub zam. na betoniarkę (do 3501), wieżę Diora, spawar
kę. ew. telefon Nokia 6210, w tej cenie, Henryków 177, k. 
Lubania, teł. 075/721-72-12, 0607/17-94-51 
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, pomarańczowy, spraw
ny technicznie, w ciągłej eksploatacji, - 750 zh Nysa, tel. 
0603/52-97-30
SKODA 105 S, 1982 r., 150 tys. km, 1050 ccm, biały, do 
remontu blacharki, skrzynia biegów po kapitalnym remon
cie, - 250 zł. Ząbkowice ŚL, tel. 074/641-13-05 
SKODA 105 L, 1982 r.. 5 tys. km. 1198 ccm, żółty, po re
moncie silnika i nadwozia, 58 KM, lampy z przodu i z tyłu 
(nowego typu), nowe opony, nowy akumulator, na gwa
rancji, -1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/91-83-75 
SKODA 105,1982 r, 55 tys. km, biały, ważny przegląd, •
1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/08-64-41 
SKODA 105 S, 1982 r., 1000 ccm, biały, stan dobry, nowy 
ukł. hamulcowy, ważny przegląd i OC, -1.850 zł. Jelcz-La
skowice. tel. 0502/41-12-02
SKODA 105,1982 r., 49 tys. km, 1046 ccm, benzyna, bia
ły, po remoncie silnika, dużo nowych części, stan dobry, w 
ciągłej eksploataqi, - 750 zł. Legnica, tel. 0608/84-91-73 
SKODA 105,1982 r., 75 tys. km, 1000 ccm, pomarańczo
wy, stan dobry, - 1.300 zł. Milicz, tel. 071/384-20-33 po 
godz. 15
SKODA 105,1982 r., zielony, po remoncie silnika i karose
rii w 2001 r, - 2.000 zł. Nowogrodziec, tel. 0504/91-91-07 
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, benzyna, czerwień mek
sykańska, po lakierowaniu w 2000 r., ciemne tylne szyby, 
szachownica ha masce, okrągłe zegary, tylna półka z gło
śnikami, zadbany, bez korozji, sprawny, stan b. dobry, -
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44 lub. 0503/75-63-39 
SKODA 105 S, 1982 r., czerwony, po remoncie blacharki 
w 1997 r., po remoncie silnika w 1999 r., nowe zawiesze
nie, przegląd do 05.2002 r. • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
343-77-01, 788-64-81 po godz. 17 
SKODA 105 S. 1982 r., 1042 ccm, biały, do remontu bla
charki, po remoncie skrzyni biegów, - 250 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-13-05
SKODA 120 L, 1982/86 r., 1100 ccm, jasnoniebieski, - 900 
zł..Stare Jaroszowice 52, tel. 075/736-61-28 
SKODA 105 S, 1982/97 r., 1046 ccm, żółty, po remoncie 
nadwozia, przegląd do 04.2002 r, -1.600 zł. WrocłaW, tel. 
071/357-69-55
SKODA 105 S, 1983 r., 40 tys. km, żółty, stan b. dobry, 
garażowany, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/321-04-45 
SKODA 105 S, 1983 r.. 25 tys. km, 1050 ccm, biały, brak 
przeglądu, stan dobry, -1.100 zł lub zamienię motorower 
Simson albo ciągnik ogrodniczy. Lubin, tel. 076/842-12-83 
SKODA 105,1983 r. stan dobry, - 700 zł. Radwanice, tel. 
071/311-73-25
SKODA 105, 1983 r., 1200 ccm, pomarańczowy, po re
moncie silnika, przedniego zawieszenia, ham., stan b. do
bry, - 800 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06 
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowy typ, po 
remoncie silnika i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony, 
tłumik, halogeny, lampy H4, dodatkowe światło .stop*, wen
tylator, siedzenia z 4 zagłówkami, pasy na fotelik dla dziec
ka, nowy akumulator, kołpaki, nadkola, przegląd do 08.2001 
r,'- 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-14-80 
SKODA 105 L, 1984 r., 1000 ccm, czerwony, stan dobry, 
po remoncie silnika, RM, nowy akumulator, -1.300 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-50-16
SKODA 105 S, 1984 r., 40 tys. km, 1100 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, oryg. lakier, RO, stan b. dobry, -1.500 zł. 
Karczów, gm. Dąbrowa Niemodlińska, tel. 077/464-12-05 
SKODA 1201,1984 r!, 110 tys. km, 1170 ccm, kość sło
niowa, po remoncie silnika, stan idealny, • 1.200 zł. Kłodz
ko. tel. 074/86742-62
SKODA 105 L, 1984 r., 1046 ccm, biały, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/343-50-76
SKODA 120 L, 1984 r., • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0503/70-54-51
SKODA 105 L, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, RO, dużo nowych części, stan dobry, - 2.900 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/767-37-21 
SKODA 105, 1985 r., zielony, stan dobry, • 1.000 zł. Ro
gów Sobócki, tel. 071/316-21-67 
SKODA 105, 1985 r., czerwień meksykańska, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, I rej. w 1991 r, - 2.500 zł. Szczo
dre, tel. 071/399-85-36
SKODA 120 L, 1986 r., 1200 ccm po remoncie silnika w 
1998 r., po regeneracji sprzęgła, konserwacja, garażowa
ny, stan dobry, • 1.500 zł. Jakubkowice, tel. 071/317-13-83 
SKODA 120,1986 r. do poprawek blacharskich, - 850 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
SKODA 105,1986 r., 1100 ccm, zielony, stan b. dobry, .na 
chodzie*, zarejestrowany, po remoncie blacharki i lakiero
waniu, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 
0604/25-06-84
SKODA 130 LX, 1986/87 r., 1300 ccm, bordowy, el. otwie
rane szyby, 4 zagłówki, pokrowce .miś’ , radioodtwarzacz, 
obrotomierz, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, • 2.400 
zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93. 
0608/49-74-01
SKODA 105 L, 1987 r., 84 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
RO, przegląd do 01.2002 r. • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/01-14-38 .
SKODA 105, 1987 r., 100 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
beżowy, oryginalny lakier, II właściciel, opony zimowe, alu
miniowe felgi, fotele przednie od Opla Kadetta, po remon

cie silnika, stan dobry, bez wypadku, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 1)503/72-15-67
SKODA 120 L, 1988 r., 1174 ccm, zielony, po remoncie 
silnika, nowe progi i akumulator, tylna szyba ogrzewana, 
ekonomiczny, wyregulowany gażnik i zapłon. RO. - 2.500 
zł. Jawor, tel. 076/870-63-42 
SKODA 120 L, 1988 r., zielony, stan techniczny bardzo 
dobry, - 2.100 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-13 
SKODA 120 L. 1988 r.. 94 tys. km, 1174 ccm, zielona. RO, 
reflektory przeciwmgielne, tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 12.2001 i, - 2.500 zł. Dziećmorowice, tel. 
074/847-35-27 ‘
SKODA 120 L, 1988 r., 84 tys. km, t200 ccm, zielony, po 
remoncie silnika w 2000 r., przegląd do 10.2001 r., tylna 
szyba ogrzewana, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.600 
zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431-77-36
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
szałwiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08;2001 r.. stan 
b. dobry, zadbany, -3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 105 L, 1988 r., 69 tys. km, 1000 ccm, benzyna, < 
czerwony, stan dobry, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-62-43
SKODA 120 L, 1989 r., biała, stan techn. dobry, po remon- { 
cie silnika, nowe opony i akumulator. RO ♦ głośniki Philips, » - 
przegląd do 04.2002 r, - 2.800 zl. Wrocław, tel. 342-33-39 
po godz. 17, 0604/85-03-46
SKODA 125 L, 1989 r., zielony, 5-biegowy, hak, RM, tylna 
szyba ogrzewana, pokrowce, nowe opony, zadbany, - 3.500 
zł. Domanowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/82-08-35 
SKODA 120 L, 1989 r., 1174 ccm. benzyna, szaroniebie- 
ski, nadkola, rozkł. siedzenia, tylna szyba ogrzewana, ob
rotomierz, radio + 2 głośniki, 5-biegowy, przegląd do
05.2002 r., stan dobry. - 2.650 zł. Kijów, gm. Otmuchów, 
tel. 0602/89-58-58
SKODA 120,1989 r., 92 tys. km, 1100 ccm, benzyna I wła
ściciel. faktura zakupu, nie wymaga napraw, nowy akumu
lator, - 2.100 zł. Opole, tel. 0600/92-16-27 
SKODA 120, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, po 
przeglądzie. - 2.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-85 
SKODA 120 L, 1989 r., 49 tys. km, 1200 ccm, kolor grosz
kowy,-2.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-08 
SKODA 120 L. 1989 r., 62 tys. km, 1200 ccm, bordowy. •
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-91-94 
SKODA 120 L, 1989 r.. 90 tys. km, 1174 ccm, benzyna, 
popielaty, garażowany, 5-biegowy, nadkola, zarejestrowa
ny do 05.2002 w- 3,400 żł. Wrocław, tel. 071/352-93-00 
po godz. 18
SKODA 125 LX, 1989/90 ri. 11 tys. km. 1200 ccm. beżo
wy, stan b. dobry, I właściciel, bez wypadku, garażowany, 
zadbany, 5-biegowy, lampy trapezowe, szyberdach, bez 
korozji, - 4.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kamienica, 
tel. 0608/48-90-23
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 15 tys. km. 1200 ccm, brązo
wy, stan b. dobry, 5-biegowy. lampy trapezowe, tylna szy
ba ogrzewana, radioodtwarzacz, ważny przegląd, nowe 
opony, atrakcyjny wygląd, szyberdach, zadbany, - 4.850 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, od 1990 r.. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0606/57-40-64
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 12 tys. km, 1250 ccm, beżo
wy, stan b. dobry, nowe opony, nowe sprzęgło, nowy aku
mulator, bez wypadku, garażowany, szyberdach, lampy tra
pezowe, 5-biegowy, trzecie Światło .stop*, radioodtwarzacz 
+ 4 kolumny, po remoncie silnika, atrakcyjny wygląd. - 4.900 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-55-46
SKODA 125 L, 1989/91 r. 5-biegowy. nowe opony i aku
mulator, zadbany, - 3.700 zł lub zamienię. Środa Śląska, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/57-32-96 
SKODA FAYORIT, 1989 r., - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
329-37-11, 345-63-75 po godz. 18 
SKODA FAVORIT 136 L. 1989/90 r., 100 tys. km, 1300 
ccm. biały, po wymianie sprzęgła, łańcuszka rozrządu, kloc
ków ham., amortyzatorów i filtra oleju, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.200 zł. Mieroszów, tel. 074/845-11-18. 
0603/10-19-48
SKODA FAVORIT, 1990 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, wiśniowy. - 6.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-18-11 po 
godz. 18. 0503/14-48-81
SKODA FAVORIT 136 L. 1990/91 r., 1300 ccm. benzyna, 
piaskowy, 5-biegowy, zadbany, nowe opony, bez korozji, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 5.800 zł. Paczków, tel. 
0604/35-93-25
SKODA FAVORIT, 1990/91 r., 65 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, beżowy, zadbany, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/362-53-19
SKODA FAVORIT, 1990/91 r.. 1300 ccm. biały, nadkola, 
stan b. dobry, nowe pokrowce, radioodtwarzacz. - 5.800 
zł. Złoty Stok. tel. 0600/85-16-94 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, szary, obrotomierz, szyberdach, hak, dzielone tylne sie-i 
dzenia, RO, halogeny, II właściciel,, stan b. dobry, - 5.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-01-69 po godz. 18 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r.. 80 tys. km, 1300 ccm. 
biały, stan dobry, zarejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
071/789-09-51
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r„ 140 tys. km, 1289 ccm. 
benzyna, kolor wiśniowy, stan idealny, dodatkowe światło 
.stop*, tylna szyba ogrzewana, -  7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-96-27 po godz. 18
SKODA FAVORIT135 LS. 1991 r., 105 tys. km. 1298 ccm. 
piaskowy, stan b. dobry, szyberdach. elektr. zegar, dodat
kowe halogeny, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka, ob
rotomierz. - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/722-67-91 
SKODA FAVORIT 136 L. 1991 r„ 74 tys. km. 1300 ccm. 
Pb/, zielony, nowe opony, akumulator, aparat zapłonowy, 
hamulce, bez korozji, zadbany, garażowany, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 6.400 zł. Sobótka, teł. 071/316-20-06 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r.. 79 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, beżowy, garażowany, konserwacja, tylna szyba 
ogrzewana, halogeny, obrotomierz, 5 pasów, 4 zagłówki. , 
dzielona tylna kanapa, po wymianie tłumiki i akumulator, 
stan ogólny dobry, - 6.300 zł. Świdnica, tel. 074/852-31-23, 
0502/30-87-04
SKODA FAVORIT, 1991 r., 86 tys. km, 1300 ccm, bordo
wa, stan techn. dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 789-63-12 
SKODA FAVORIT. 1991 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, beżowy, nowe opony i amortyzatory, po remoncie przed
niego zawieszenia i przeglądzie, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-16-97
SKODA FAVORIT, 1991 r.. 99 tys. km, 1300 ccm, groszko
wy, radioodtwarzacz, stan b. dobry, zadbany, • 6.800 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
SKODA FAVORIT135 LS. 1991 r„ 1300 ccm, zielony, nowy 
akumulator, rozrząd, aparat, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/16-63-53
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 70 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, szary, zadbany, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 
071/355-74-52. 0605/73-50-09 
SKODA FAVORIT 135 LS. 1991/92 r.. 63 tys. km, 13Q0 
ccm, popielaty, po remoncie zawieszenia przedniego, nowe 
amortyzatory, tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, II wła
ściciel, faktura zakupu, stan techn. b. dobry, • 6.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846 9̂0-99, 0603/56-04-81 
SKODA FAVORIT 135 LS. 1991/92 r.. 1300 ccm. Pb/, ja
snozielony, katalizator, oznakowany, I właściciel, serwiso
wany, RM, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, 
oryginalny lakier, garażowany, - 7.400 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52, 0602/67-58-35
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SKODA FAVORIT, 1991/92 r.,-70 tys. km, kolor wiśniowy, 
spoiler, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 7.300 zł. Pieszy
ce. tel. 074/836-60-22, 0606/85-92-83 .
SKODA FAVORIT 135 LS. 1992 r. 79 tys. km, niebieski, 
RO. dzielone tyjne siedzenia, obrotomierz, tylna szyba 
ogrzewana, I właściciel, garażowany, - 7.300 zł. Dzierżo
niów. tel. „0608/03-29-68; 074/831-09-47 
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, morski, •

7.600 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027031

SKODA FAVORIT, 1992 r.. 1300 ccm. biały, odcięcie za
płonu, radioodtwarzacz, nowe opony, po przeglądzie, stan 
b. dobry, - 6.600 zł. Mirków, tek 071/315-13-47 
SKODA FAVORIT, 1992t 79 tys. km. 1300 ccm. Pb/, ciem
noniebieski. halogeny, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 
listwy boczne, bez wypadku, nowe opony i akumulator, 
nowy rozrząd, hamulce, bez korozji, stan b. dobry, - 7.300 
zł. Sobótka, tel. 071/316-20-06 
SKODA FAVORIT. 1992 r., 63 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, szary, po wymianie ukł. wydechowego, - 7.500 zł lub 
zamienię na mniejszy samochód, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/372-03-58
SKODA FAVQRIT. 1994 r., 145 tys. km, 1300 ccm, wiśnio
wy, garażowany, stan b. dobry. - 11.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-87^3
SKODA FAVORIT LX, 1994 r„ 55 tys. km. 1300 ccm. ben
zyna, biała, alarm, blokada skrzyni biegów, oznakowana, 
bez wypadku, nowy akumulator, 2 opony zimowe, garażo
wana, deska rozdzielcza z obrotomierzem, ciemna tapi
cerka. stan b. dobry. - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-30-40
SKODA FAVORIT 135 LX, 1994/95 r., 58 tys. km; 1300 
ccm, benzyna, czerwony, I właściciel, garażowany, stan b. 
dobry. - 11.000 zł. Żłotniki, gm. Prószków, tel. 
077/464-83-05
SKODA FELICIA, 1995 r., 66 tys. km, 1300 ccm, czerwo
na, centr. zamek + pilot, alarm, halogeny, nadkola, listwy 
boczne, RO + kieszeń, sygnał włączonych świateł, -15.200 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-48-22 
SKODA FELICIA, 1995 r.. 52 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, RM, nadkola, alarm, - 14.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-50-10
SKODA FELICIA, 1995/96 r'. 60 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy, oznakowany, alarm, nowe opony, gara
żowany, halogeny, plastikowe nadkola, serwisowany, stan 
b. dobry, - 16.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-66-29 
SKODA FELICIA, 1995/96 r.. 1300 ccm, granatowy, I wła
ściciel, kupiony w salonie, immobilizer, Mul-T-Lock, listwy 
boczne, nadkola, książka serwisowa, garażowany, stan b. 
dobry - 14.800 zł. Tymowa, tel. 076/843-40-31 
SKODA FELICIA, 1996 r.. 82 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
biały, wersja standardowa,, pod. powietrzna, - 15.000 zł. 
Żarki średnie, gm. Pieńsk, tel. 0608/81-52-45 
SKODA FELICIA, 1996 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, •
15.800 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
SKODA FELICIA, 1996 r„ 42 tyś. km, 1300 ccm, granato
wy, immobilizer, alarm, - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/85-13-55
SKODA FELICIA LXI, 1996 r.. 36 tys. km, 1300 ccm, gra
natowy, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, stan 
idealny. - 17.300 zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
SKODA FELICIA, 1996 r.. 75 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
czerwony, immobilizer, radio, listwy plastikowe, nowe opo
ny, bez wypadku, plastikowe nadwozie, - 14-000 zł. Wro
cław. tel. 0601/06-51-60
SKODA FELICIA, 1996 r., 63 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, 
zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, -
15.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
SKODA FELICIA KOMBI. 1996/97 r.. 63 tys. km. 1300 ccm. 
czerwony, I właściciel, centralny zamek, alarm, regulowa
ne światła, radioodtwarzacz, dzielona tylna kanapa, nad
kola, stan b: dobry, - 15:700 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/848-15-58. 0502/52-72-16
SKODA FELICIA. 1997 r. RO. plastikowe nadkola. -18.300 
zł. Wrocław, teł. 071/788-16-87. 0608/68-32-57 
SKODA FELICIA LXi, 1997 r.. 80 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
granatowy, immobilizer, RM, konsola, dzielona tylna kana
pa, nadkola, kupiony w salonie, serwisowany. I właściciel, 
kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -17.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-25-83, 0606/97-20-47 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 68 tys. km, 1289 ccm, 
czerwony, RO, alarm, centralny zamek, - 22.000 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/31.0-21-21. 0600/29-73-08 
SKODA FELICIA. 1997 r.. 1300 ccm. wtrysk, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, oryg. lakier,. 
bez wypadku, welurowa tapicerka, plastikowe nadkola, 
konserwacja, zadbany, • 17.300 zł lub zamienię na tańszy. 
Wałbrzych, tel. 074/844-28-34. 0606/17-03-92 
SKODA FELICIA KOMBI LXi, 1997 r, 95 tys. km, 1300 
ccm, MPi. granatowy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
konsola środkowa, listwy boczne, nowy układ wydechowy, 
homologacja na ciężarowy, zadbany, bez wypadku, •
16.200 zł. Wrocław, tel. 071/785-08-70 po godz. 16. 
0604/40-41-64
SKODA FELICIA GLX, 1997 r.. 65 tys. km. 1600 ccm. MPi.. 
granatowy, silnik VW, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
RM, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, • 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/58-18-58 
SKODA FELICIA LXI, 1997/98 r., 31 tys. km. 1300 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, i właściciel, 
garażowany, bez wypadku, listwy boczne, alarm, nadkola, 
stan b. dobry, - 18.900 zł. Legnica, tel. 076/856-57-34 po 
godz. 20
SKODA FELICIA KOMBI. 1997/98 r.. 60 tys. km. 1300 ccm, 
MPi, ciemnoczerwony, garażowany, zadbany, serwisowa
ny, udokumentowane pochodzenie, stan idealny, -19.000 
zł lub zamienię na Poloneza Caro Plus, 1998/99. Wrocław, 
tel. 071/311-70-79
SKODA FELICIAGLXi, 1998 r.. 48 tys. km. 1300 ccm. MPi, 
czerwony, kupiony w salonie, szyberdach, aluminiowe fel
gi. drewniane wykończenie, i właściciel, relingi dachowe, 
blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, listwy bocz
ne. stan b. dobry, • 21.400 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r.. 54 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, gara
żowany, centr. zamek, • 19.500 zł. Opole, tel. 
077/457-93-47
SKODA FELICIA LX, 1998 r., 19 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-27-62 po godz. 16 
SKODA FELICIA' KOMBI, 1.998.r., 87 tys. km. 1600 ccm. 
srebrny metalic, alarm, centr. zamek, RQ. ręlingi dacho
we, garażowany, serwisowany, bezwypadkowy!.stan b. 
dobry. -"20.700 zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28 
SKODA FELICIA GLX. 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści

ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FELICIA LX, 1998/99 r., 37 tys. km. 1300 ccm, 
srebrny metalic, I właściciel, garażowany, dużo dodatków, 
alum. felgi. RM Sony, alarm, serwisowany, - 21.500 zł. Oła
wa. tel. 071/313-65-04, 0602/83-18-47 .
SKODA FELICIA MAGIO,. 1999 r., 26 tyś. km, 1300 ccm, 
kolor grafitowy metalik, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
el. otw. szyby, alum. felgi, nadkola, garażowany, kupiony 
w salonie, serwisowany, bez wypadku, I właściciel niepa
lący, - 23.500 zł. Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/42-19-61
SKODA FELICIA GLX, 1999 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, - 24.000 zł. Lubin, tel. 0607/06-07-52 
SKODA FELICIA, 1999 r., 24 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, oznakowany, alarm, centr. zamek, l wła
ściciel, bez wypadku, serwisowany, plastikowe nadkola, 
poduszka pow., na gwarancji do 09:2001 r, - 23.000 zł. 
Lubin, tel. 0^08/46-86-13
SKODA FELICIA, 1999 t, 32 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, stan b. dobry, RO, immobilizer, alalrm, 
kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, - 26.000 zł. 
Lubin, tel. 076/843-40-02
SKODA FELICIA. 1999 r.-, 51 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, 
czerwony,. I właściciel, pełna dokumentacja, bez wypad
ku, immobilizer, blokada skrzyni biegów, poduszka po
wietrzna, sian b. dobry, - 21.500 zł. Oława, tel. 
071/313-83-24 po godz. 16
SKODA FELICIA KOMBI. 1999 r., 1600 ccm. benzyna, 
zielony metalic, RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi 
dachowe, hak, c.z., wspomaganie, pokrowce, • 23.500 
zł. Oława. tel. 071/313-87-75, 0602/44-86-10 
SKODA FELICIA MAGIC. 1999 r., 28 tys. km. 1300 ccm. 
MPi alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, podusz
ka pow.) aluminiowe felgi, radio, I właściciel, serwisowa
ny, stan b. dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-98-19 
po godz. 15, 0603/85-13-43
SKODA FELICIA, 1999/00 r.,35 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, centr. zamek, autoalarm, 
4 pod. powietrzne, ABS, halogeny, komplet kół zimowych.
I właściciel. - 26,000 zł. Wrocław, tel. 071/373-25-52. 
0605/40-60-12,
SKODA FELICIA TREND, 2000 r.. 12 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, czerwony, wspomaganie kier., konsola, centralny 
zamek, halogeny, - 32.Q00 zł. Wrocław, tel, 
071/372-98-41, 0601/97-56-30 
SKODA FELICIA KOMBI. 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, błękitny metalic. bogate wyposażenie, homologa
cja ha ciężarowy, odstąpię leasing; - 6.000 zl. Zielona 
Góra. tel. 068/320-69-45, 0607/15-19-69 
SKODA FORMAN.-1991 r,, 1300 ccm. benzyna, czerwo
ny, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, • 7.200 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-12. 0606/13-55-80 
SKODA FORMAN, 1993 r.. 94 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
plastikowe nadkola, radio, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-84-05, 0502/99-61-20 
SKODA FORMAN KOMBI. 1993/94 r., 1300 ccm, benzy
na, żiefony, inst. gazowa, katalizator, zadbany, • 8.900 zł 
lub zamienię na mniejszy, młodszy. WolóW, tel. 
071/389-48-06
SKODA FORMAN, 1994 r., 1300 ccm, seledynowy, inst. 
gazowa, klimatyzacja, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamie
nię ha mniejszy. Wińsko, tel. 0504/92-52-28 
SKODA OCTAVIA, 1997 r„ 96 tys. km, 1600 ccm. czer
wony, 110 KM, ABS, EDS, el. otw. szyby (x4), szyberdach, 
el. reg. lusterka i fotele, komputer, alum. felgi. reg. kie
rownica, uszkodzona klimatyzacja. - 31.000 zł. .. tel. 
0603/09-85-07 -
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 72 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, zielony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, ABS, poduszka pow., radioodtwa
rzacz, alarm, kupiony w salonie, bez wypadku, I właści
ciel, - 30.600 zł. Bierutów, tel. 0607/04-21-31 
SKODA OCTAVIA GLXi, 1998 r., 46 tys. km. 1600 ccm. 
srebrny metalic, 101 KM, klimatyzacja, centralny zamek 
+ pilot, ABS, podgrzewane przednie siedzenia, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., immo
bilizer, - 36.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/733-52-47 
SKODA OCTAVIA, 1998 r. 25 tys. km, 1600 ccm, 75 KM, 
czerwony, RO, poduszka pow., wspomaganie kier., alarm, 
centr. zamek, I właściciel, garażowany, komputer, • 32.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/41-30-88 
SKODA OCTAVIA LX. 1998/99 r.. 62 tys. km, 1600 ćcm, 
zielony, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek + pilot poduszka pow., alarm, immobilizer, RO, •
29.500 zł., tel, 061/814-92-82. 0604/57-77-56 
SKODA OCTAVIA SLX KOMBI, 1998/99 r.. 84 tys. km. 
1800 ccm, benzyna, czerwony, krata, relingi dachowe, 
alarm, centralny zamek z pilotem, el. reg. lusterka, ser
wo, komputer, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, aluminiowe felgi, ABS, EDS, I właściciel. -
41.000 zł lub zamienię na Fiata Seicento. Opole, tel. 
0601/94-00-64
SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r., granatowy metalic, kli
matyzacja, felgi aluminiowe, el. otw. szyby, szyberdach, 
komputer pokładowy, podgrzewane siedzenia, 4 podusz
ki powietrzne, el. reg. lusterka, - 47.000 zł. Bardo Śl., tel. 
074/816-71-33
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 80 tys. km, 1900ccm. TDI.' 
czerwony, el. otw. szyby, et; reg. lusterka, centr. zamek; 
szyberdach. - 33.000 zł. Nowy Kościół, tel. 0607/5041-00 
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, SR. 
zielony metalic, kupiony w kraju, serwisowany, centralny 
zamek, wspomaganie kier., ABS, komputer, poduszka 
pow. i inne,. - 3&.000 zł. Oława,, tel. 071/303-01-89, 
0603/70-11-82
SKODA OCTAVIA SLX, 1999 r., 26 tys. km, 1800 ccm, 
20V, perłowoczamy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan 
b. dobry, - 45.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
SKODA OCTAVIA GLX, 1999 r., 34 tys. km, 1600 cćm, 
wtrysk, biały, kupiony w salonie, bez wypadku, I właści
ciel, ABS. poduszka pow., immobilizer, komputer, wspo
maganie, el. reg..lusterka, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/95-09-30

SUBARU
SUBARU IMPREZA 555,1996 r., 136 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, turbo, niebieski, bez. wypadku, stan idealny, nie 
eksploatowany 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 IMPREZA. 1999 r.. 23 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
srebrny, 2 poduszki powietrzne, ABS. komplet kół zimo
wych, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., spryskiwacze 
reflektorów, alarm, - 58.000 zł lub zamienię na samochód 
terenowy. Wałbrzych, tel. 074/831-75-89 po godz. 18, 
0608/58-20-53
SUBARU JUSTY, 1992 r., 130 tys km. kolor grafitowy, 
bagażnik dachowy, 4 WD, - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0600/26-76-83, 075/732-68-88 
SUBARU LEONE, 1985 r., 160 tys, km, 1800 ccm, meta
lic. wspomaganie kier., centralny zamek, pełne wyposaże
nie elektryczne, 4WD, szyberdach. wersja amerykańska, -
4.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81540-70

SUZUKI
SUZUKI MARUTI, 1991 r.. 88 tys. km, 800 ccm. benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, - 7.200 zł. Brzeg. tel. 
077/416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1992 r.. 97 tys; km, 800 ccm, benzyna, 
niebieski, 4-drzwiowy, 4-biegowy, stan b. dobry, - 6.700 zł. 
Żagań, tel. 068/360-69-25
SUZUKI MARUTI. 1994 r . 76 tys. km. 800 ccm, grafitowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, przegląd do 05.2002 
r, - 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/66546-35 
SUZUKI MARUTI, 1994 r. 5-drzwiowy, stan b. dobry, z opo
nami zimowymi, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-54-28 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1990 r., -130 tys. km, 1600 ccm. 
16V, niebieski metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, kpi. dokumentacja, - 8.200 zł. Legnica, tel. 
0602/64-06-68
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, grafitowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach - 2.200 
zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy - 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
SUZUKI SWIFT. 1993 r.. 86 tys. km. 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, alarm + pilot, RO, bez wypadku, 
zadbany, - 16.500 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37,- 
0608/23-76 7̂4
SUZUKI SWIFT GLS. 1996 r.. 54 tys. km. 1300 ccm. wi
śniowy, centralny zamek, alarm, immobilizer, halogeny, 
katalizator, 5-biegowy, 4-drzwiowy, z salonu, • 15.050 zł 
lub zamienię na VW Polo, Opla Corsę, poj. 1.0-1.1. Brzeg, 
tel. 077/411-56-87
SUZUKI WAGON R+, 1999 r., 42 tys. km, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, na gwarancji, bez wypadku, wszystkie 
el. dodatki, 2 pod. powietrzne, alarm + pilot, śerwisowany, 
• 27.800 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, lei. 
0503/34-27-92

SYREN A
SYRENA 105,1975 r.. 40 tys. km, 842 ccm, kolor kremo
wy, zarejestrowany, sjlnik w stanie b. dobrym, dużo części. 
- 500 zl. Żagań. tel. 068/478-53-03 
SYRENA T05. 1976 r., szary, nowy akumulator, techn. 
sprawny, • 500 zł. Helena Kobeć, Świdnica, .tei. 
074/852-99-57.' 071/373-77-22 Wrocław

TALBO T
TALBOT HORIZON, 1984 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony, 
stan dobry, po remoncie, bez korozji, - 2.000 zł. Jugów, tel. 
074/873-32-61
TALBOT SAMBA CABRIO. 1980 r., 130 tys. km, 1400 ccm. 
czamy, alum. felgi, el. otw. szyby, RO. atrakc. wygląd, •
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/31141-62. 0600/62-77-07

TAWRIJA
TAWRIJA 1102.1991 r.. 116 tys, kra. 1100 ccm. biały. RO 
Philips, nowy układ wydechowy i tarcza sprzęgła, koła z 
oponami zimowymi, - 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-29-52

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS. 1998 r., 29 tys,km, 1600 ccm, 16V, 
jasnozielony, sedan, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, blokada skrzyni biegów, ABS. centr. 
zamek, serwisowany, ■» 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-26-30 po godz. 19
TOYOTA AVENSIS SEDAN. 1998 r„ 28 tys. km. 1800 ccm, 
16V, granatowy, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, drew
niane dodatki. alarm, el. otw. szyby, el. reg. reflektory i lu
sterka, halogeny, welurowa tapicerka, - 38.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
TOYOTA AVENSIS KOMBI, 1999 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, jasnozielony metalic, kupiony w salonie, zareje
strowany jako towarowo-osobowy, 5 miejsc, 2 pod. po
wietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby. el. reg. lu
sterka, stan b. dobry. - 44.000 zł. Lubin. tel. 076/842-26-05. 
0601/59-78-75
TOYOTA AVENSIS. 1999/00 r.. 31 tys. km, 1800 ccm peł
ne wyposażenie, 6 pod. powietrznych, klimatyzacja, bez 
wypadku, serwisowany, kpi. dokumentacja, • 56.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-16 do godz. 17, 
075/782-29-22 po godz. 20
TOYOTA CAMRY; 1983 r., 1800 ccm, czerwony, dodatko
wo dużo części, - 2.500 zł lub zamienię. Dębno Polskie, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/28-18-27^
TOYOTA CAMRY D. 1988 r„ 170 tys. km, 1970 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, hak holowniczy, wymienione zawiesze
nie, - 10.000 zł. Głogów, tel. 0607/20-01-25 
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, wspo
maganie, - 7.000 zł. Zielona Góra, tel, 0601/84-60-80 
TOYOTA CAMRY, 1989/94 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, jasnoniebieski metalic, blacharka dó małego remon
tu, reg. kierownica, podgrzewane fotele i szyby, stan techn. 
b. dobry, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-35-55 
TOYOTA CAMRY KOMBI. 199Q r„ 2000 ccm, turbo D. szary 
metalic, rolety, relingi dachowe, wspomaganie, - 9.400 zł 
lub zamienię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
TOYOTA CAMRY, 1993 r., 250 tys. km, 2958 ccm, V6, ciem
nogranatowy, pełne wyposażenie, immobijizer, alarm, centr. 
zamek, klimatyzacja, RO, kpł. opon zimowych, automatic, 
- 26.000 zł , cena do negocjacji. Wrocław, tel. 
071/344-6941, 0605/3145-05 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00253 www.au- 
togielda.com.pl)
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 130 tys. km, 2200 ccm, beżowy 
metalic, pełne wyposażenie, 1, właściciel, serwisowany w 
ASO Toyota, książka serwisowa, koła zimowe, • 31.000 zł.' 
Wrocław, tel: 0601/85-22-61. 071/362-86-61 
TOYOTA CAMRY. 1995 r.. 120 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, 
tempomat; centr. zamek, alarm, pod. powietrzna, wspo
maganie, reg. kierownica, RO, stan b. dobry, - 31.500 zł. 
Czamy Bór, tel. 074/845-03-63 
TOYOTA CAMRY, 1996 r.. 90 tys. km. 2200 ccm, benzyna, 
czarny, alarm, immobilizer, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, tempomat, ciemne 
szyby, regulowana kierownica; 2 poduszki powiettzhe, 
wersja amerykańska, automatic. garażowany, • 40.000 z). 
Wrocław, tel. 071/363-35-24, 0602/74-71-60

TOYOTA CAMRY. 1997 r., 30 tys. km, 3000 ccm. V6. gra
fitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi- 
cerki, RO Toyota, alum. felgi. *stan idealny, ? 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-84-35
TOYOTA CARINA II, 1986 r.. 220 tys. km, 2000 ccm, die
sel, srebrny metalic. hak, RO, nowy ukł. wydechowy, kpł. 
dokumentacja. 5-biegowy, zadbany, - 7.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0607/50-84-96, 0604/72-63-10 
TOYOTA CARINA li, 1986 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan dobry, - 6.100 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0607/57-80-04
TOYOTA CARINA ll, 1986 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier., szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
garażowany, stan dobry, • 6.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/365-56-24
TOYOTA CARINA II, 1988 r, 145 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, szary metalic, kombi, alarm, centr. zamek, wspoma
ganie, immobilizer, relingi dach., panel Kenwood, 3 świa
tło .STOP”, hak, kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 8 .900 
zł lub zamienię na motocykl z dopłatą do 5.000 zł. Opole, 
tel. 0600/15-8941
TOYOTA CARINAII, KOMBI, 1989/97 f, 151 tys. km, 1600 

, ccm, benzyna, czerwony metalic, inst. gaz., RO, hak, relin
gi dachowe, centr. zamek, garażowany, stan idealny, - '  
10.500 zł. Wołów, tel. 071/38949-95 
TOYOTA CARINA II. 1990 r„ 135 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., nowe opony, 
5-drzwiowy. zadbany, - 10.700 zł. Wierzbowa 48a, gm. 
Gromadka, tel. 076/817-30-34 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-83-19 
TOYOTA CARINA, 1991 r., 2000 ccm. diesel, kolor grafi
towy metalic, stan techniczny dobry, -12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-0041, 071/329-07-21 
TOYOTA CARINA II, 1991 r.. 2000 ccm. GLi, bordowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, RM, hak, • 
12.800 Zł. Wrocław, tel. 071/354-34-09; 0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA E. 1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, GLI, 
śliwka, 1 właściciel w salonie, el.szyby, lusterka, ABS. kli
matyzacja. felgi aluminiowe, koła zimowe, - 21.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-1945, 0608/45-31-85 
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm, bordowy metalic. 
klimatyzacja, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki,-szyber
dach, ABS, nowe amortyzatory i sprzęgło, zadbany, - 20.500 
zł lub zamienię na inny, do 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02, .0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA, 1992 r..-110 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 18.700 zł. Wał
brzych, tel. 0607/65-09-71
TOYOTA CARINA II SC, 1992 r., 195 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, 16V, bordowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
klimatyzacja, centr. zamek, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. 
dobry, - 16,500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
TOYOTA CARINA II, 1992/96 r„ 2000 ccm, 16V, ciemno
zielona, 130 KM, stan techn. i blacharki b. dobry, klimaty
zacja, centr. zamek, el. reg. i podgrzewane lusterka, el 
otw. szyby, nowe opony, pełne wyposażenie, - 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 342-33-39 po godz. 17, 0603/86-25-05, 
0604/85-0346
TOYOTA CARINA E. 1993 r„ 117 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic. liftback, alum. felgi, pełna el., ABS. kubeł
kowe siedzenia, immobilizer, alarm, garażowany. RM, po
duszka pow. kierowcy, szyberdach - 2GT000 zł lub zamie
nię na droższy. Legnica, tel. 076/866-32-85,0602/53-60-05 
TOYOTA CARINA E, 1993 r.. 129 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna alarm, centr. zamek, eł. otw. szyby, - 18.000 zł lub 
zamienię na inny z 1998 r., np. VW Golf IV, Audi. Oleśnica, 
tel. 071/398-11-86. 0601/92-13-70 
TOYOTA CARINA E, 1993 r.. 150 tys. km. 2000 ccm, die
sel 5-drzwiowy, - 20.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
TOYOTA CARINA Ę. 1993 r„ 1600 ccm, 16V. granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., sprowadzony w całości, 
alarm, immobilizer. Mul-T-tock, radioodtwarzacz + CD na 
6 płyt, nowe opony, sprzęgło i paski, stan b. dobry, -18.100 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-36, 0604/54-71-05 
TOYOTA CARINA GS, 1993 r., 150 tys. km. 2000 ccm, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, wersja sportowa, - 19.500 zł. 
Wrocław, tel. 0603/63-52-03
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, 
wtrysk, wiśniowy metalic, katalizator, kupiony.w salonie w 
kraju, I właściciel, faktura zakupu, bogate wyposażenie, 
centralny zamek. ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
el. otwierane szyby. RO, el. reguł, lusterka, immobilizer, 
stan b. dobry, - 22.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-55 
TOYOTA CARINA E, 1994 r„ 112 tys. km, 160Ó ccm, 16V, 
butelkowa zieleń, sedan, poduszka pow., wspomaganie 
kier., ABS, centralny zamek, regulowana kierownica, nie 
składak, - 22.500 zł. Góra, tel. 065/543-23-68, 
0603/70-95-52
TOYOTA CARINA E. 1994 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, QLi, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, 
ABS, alarm + pilot, dużo dodatków, I rej. w 1995 r, - 25.000 
zł. Pokój. tel. 0603/16-88-52
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 150 tys. km. 1600.0^ 16V 
I właściciel, książka serwisowa, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry,'- 33.500 zł. Świdnica, tel. 0601/91-92-86 
TOYOTA CARINA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny metalic, pełne wyposażenie, roleta, relingi, alarm, 
zadbany, - 19.500 zł. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny metalic, ABS, wspomaganie, 5-drzwiowy, 
welurowa tapicerka, radio, centr. zamek, bez wypadku, 
kupiony w salonie, - 25.500 zł. Legnica, tel. 0601/05-59-00 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ćcm, 
16V, bordowy metalic, poduszka pow., pełne wyposażenie 
elektr., aluminiowe felgi, - 26.000 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel, 0601/98-57-72 •
TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, - 25.000 zł. Zawady, tel. 062/730-51-93, 
0607/68-01-10
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, GLI, szary 
metalic, ABS, SRS, pełna elektryka, szyberdach, centralny 
zamek z pilotem, alarm, felgi alum., koła zimowe, welur, 
RO, - 30.500 zł. Nysa, tel. 077/435-22-97, 0604/32-78-64 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie el., 
klimatyzacja, - 33.000 zł. Żary, tel. 068/374-81-21 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ćcm, 
benzyna, śliwkowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 31.000 zł. Żary. tel. 068/374-81-21. 0607/39-34-29 
TOYOTA CARINA E, 1996/97 r„ 68 tyS. km. 1600 ccm.Ł 
107 KM, grafitowy metalic. centr. zamek, alarm, RO Pio
neer (panel + pilot), klimatyzacja, kpi. kół z oponami zimo
wymi, stan b. dobry, - 29.500 zł. Lubin, tel. 076/846-2348 
TOYOTA CARINA E, 1997 r„ 96 tys. km. 2000xcm, TD>“ 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, ABS. klimatyzacja,'2 pod. 
powietrzne, pełne wyposażenie elektr./ alum. felgi, halo
geny, RO, welurowa tapicerka, reg. kierownica, centr. za
mek, alarm, garażowany, - 37.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-28-67. 0601/83-91-73 
TOYOTA CARINA SEDAN, 1997 r.. 131 tys. km, 1800 ccm. 
bordowa, ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, centr. zamek. 
RO Toyota, ,welurowa tapicerka, nowe opony, stan b. do
bry. - 31Ó00 zh Wrocław, tel. 0601/71?99-60

TOYOTA CELICA, 1981 r., 1600 ccm. E+inst gaz., niebie
ski, sportowa sylwetka, aluminiowe felgi. el. reg. reflekto
ry, obrotomierz, zadbany, instalacja gazowa z butlą toro- 
idalną, opłacony, zarejestrowany, stan b. dobry. > 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
TOYOTA CELICA. 1989 r„ W2 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, 16V, czamy, szerokie zderzaki, ospoilerowany, pełna 

. elektryka, szyberdach, alum. felgi. - 10.500 zł. Nowogro
dziec. tel. 0601/47-22-14
TOYOTA CELICA. 1989 r., 80 tys. km. 2000 ccm. 16V. czar
ny, silnik Twin Cam, katalizator, instalacja gazowa. RO + 
CD Kenwood + tuba, alum. felgi 15" (5-ramienne gwiaz
dy), el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, wspomaganie, 
reg. kierownica (podwójnie), szyberdach; centr. zamek, 
sportowy układ wydechowy, • 16.000 zł. Opole, tei. 
0607/18-38-36
TOYOTA CELICA, 1990/91 r„ 1600 ccm, 16V. czamy. alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, -16.000 zł lub Zamie
nię, Legnica, tel. 076/854-97-59 
TOYOTA CELICA, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, wszyst
kie el. dodatki, wspomaganie, RO + 4 głośniki, alarm, ozna
kowany, atrakcyjny wygląd, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-52-56, 0601/22-91-72 
TOYOTA CELICA, 1994 r., 70 tys. km, 2000 ccm, srebrny,

. pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, - 39.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
TOYOTA CELICA GT, 1995 r„ 2000 ccm pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, serwisowany, - 65.000 zł. Andry
chów, tel. 0604/44-57-13
TOYOTA CELICA, 1996 r.. 103 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
czerwony, sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, RM+ 6 głośników, ciemne szyby, halogeny, 
alarm, immobilizer, atrakcyjny wygląd, - 34.900 zł. Wro
cław. tel. 0602/29-66-63
TOYOTA COROLLA GT, 1979 r., 1600 ccm, DOHC, srebr- 
no-szary, wersja sportowa, aluminiowe felgi, radioodtwa-

• rzacz, nowe tarcze i pompa hamulcową, amortyzatory, al
ternator, sportowa kierownica, 118 KM, 3-drzwiowy, dzie
lona kanapa, welurowa tapicerka. inst. gazowa, 5-biego- 
wy, -1000 żł. Wrocław, tel. 071/350-15-58 po godz. 18, 
0600/26-06-73
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1983 r, 240 tys. km, 1300 

. A ccm, benzyna, granatowy metalic, właściciel od 8 lat, szy
berdach, ekonomizer, hak, RM, 4-drzwiowy, ctiłodnięa 
nowa, 5-biegowy, nowe amortyzatory, pompa wodna i pa
liwowa, garażowany, stan dobry, nast. rej. 02.2002 r. • 3.500 
zł. Radwanice, tel. 076/831-10-05 
TOYOTA COROLLA, 1984/85 r.. 1600 ccm, benzyna, bia
ły, dó drobnych poprawek, - 3.300 zł. Oława- tel. 
071/302-76-12. 0607/11-84-32 
TOYOTA COROLLA, 1985 r.. 214 tys. km, 1600 cćm, 16V, 
biały, 3-drzwiowy, obrotomierz, zadbany, • 3.800 zł. Legni
ca, tel. 076/866-09-19
TOYOTA COROLLA, 1986 r.. 247 tys; km, 1800 ccm, die
sel, srebrny metalik, kupiony w salonie, stan dobry, radio
odtwarzacz z RDS, koła zimowe, bagażnik dachowy, hak, 
ekonomiczny, - 6.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
TOYOTA COROLLA. 1986 r.. 1800 ccm, dieseł, złoty me
talic, 5-biegowy, hak, silnik w stanie dobrym, kpi. dokumen
tacja, - 5.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 230 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, 5-biegowy, RM, szyberdach, stan b. dobry, 
bez korozji, atrakcyjny wygląd, dużo nowych części, - 7.600 
zł. Prudnik, tel. 077/436-44-54. 0608/28-24-06 
TOYOTA COROLLA. 1986 r.. 180 tys km. 1600 ccm. ben
zyna. biały, - 4.500 zł lub zamienię na diesla albo starego 
Mercedesa. Wrocław, tel. 071/33 -̂25-85 
TOYOTA COROLLA, 1986 r„ 185 tys. km, 1600 ccm. die
sel. brązowy metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, oryg. radio, 
stan silnika b. dobry, • 5.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-74-15. 0608/37-52-21 
TOYOTA COROLLA. 1987 r., 190 tys. km, .1900 ccm, die
sel. beżowy metalic, kupiony w salonie, nowy akumulator 
(gwarancja), stan dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-24-77 

'  TOYOTA COROLLA. 1987. r., 150 tys. km, 1800 ccm. die
sel, brązowy metalic, bez wypadku, garażowany, stan b. 
dobry, hak, kupiony w kraju, • 8.500 zł. Wleń, tel. 
075/713-65-55 po godz. 19
TOYOTA COROLLA. 1987 r.( 175 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyber
dach, centralny zamek, reg. kierownica, katalizator, wymie
nione paski klinowe, wymienione klocki hamulcowe, prze
gląd do 2002 r., pełna dokumentacja, - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-38-90
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 200 tys. km. 1600 ccm. czer
wona, sportowe zawieszenie, atrakcyjny wygląd, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, nowe amortyzatory, - 8.200 
zł. Nowa Sól, tel. 0604/91-16-22, 068/376-71-71 po g. 23 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 12V, czerwony, 3-drzwiowy, 
immobilizer, oznakowany, • 10.000 zł. Wrocław, teł.

• 071/321-86-54 .... - 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK-1989 r., 1600 ccm. 16V, 
czerwony, zderzaki w kolorze nadwozia. 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowyr szyberdach, el. otw. szyby, el- reg. lusterka, wspo
maganie kier., centr. zamek, reg. kierownica, zadbany. -
6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA LIFTBACK. 1990 r., 185 tys. km, 1600 
ccm, 16V, 110 KM, srebrny metalic, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, zadbany, - 11.500 zł.' 
Wrocław, tel. 071/347-1241, 0602/18-63-79 
TOYOTA COROLLA HB, 1991 r.. 120 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, szary metalic. immobilizer, RO z RDS, panel, techn. 
sprawny, oryg. lakier, 5-drzwiowy, - 12.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-19-26
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1296 ccm. 12V, szary meta
lic. sedan, stan dobry, • 9.900 zł. Legnica, tel. 
076/866-16-60, 0604/5141-74 
.TOYOTA COROLLA SEDAN. 1991 r„ 1300 ccm. wtrysk, 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy. katalizator, za- 
dbany, stan b. dobry, - 9.900 ż ł , możliwe raty lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r„ .126 tys. Jem, 1300 ęcm, 
kolor grafitowy metalic, 75 KM. kupiony w salonie, I właści
ciel, bez wypadku, dzielona kanapa tylna, obrotomierz, 
ekonomizer, garażowany, stan idealny, - 12.700 zł. Lesz
no. teł. 065/520-92-29
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 125 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
szary metalic. HB, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, ekonomi
zer, kpi. dokumentacja. - 11.800 zł lub zamienię na Da
ewoo Matiz, Tico. Wałbrzych, tel. 0604/34-93:01 
TOYOTA COROLLA. 1991 r„ 97 tys. km, 1300 ccm. 12V, 
czamy, 5-biegowy.-3-drzwiowy. - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA. 1992 r.. 147 tys. km. 1800’Cćm, 12V. 
niebieski metalic. kupiony w kraju, bez wypadku, sedan. 
5-drzwiowy. serwisowany, kpi., opon zimowych, RO Pione
er, hak, garażowany, alarm, ekonomizer, - 14.200 zł. By
tom, tel. 032/389-6745
TOYOTA COROLLA. 1992 r„ 1600 ccm, 16V, czarny. 

t - -'5-drzwiowy, z salonu, centralny zamek + pilot, alarm, wspo
maganie kier., dzielona kanapa, nowe opony, stan b. do
bry, - 15.000 zł. Dobromierz, tel. 074/850-r91451 . 
TOYOTA COROLLA. 1992 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, nowy model. - 14.600 zł lub 
zamienię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 

•0604/05-94-52
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic. 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, dzielo
na tylna kanapa, 5-biegowy, kupiony w salonie, I właści-
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ciel. garażowany, stan techn., b. dobry, • 14.500 zł. Dzie
więtlice, tel. 077/431-37-22
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r.. 1400 ccm. zielony meta
lic, automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., el. reg. reflektory, RM, -17.500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/733-65-62 wieczorem 
TOYOTA COROLLA. 1995 r, 100 tys. km, 1300 ccm. bor
dowy metalic, centralny zamek, RM. alarm, immobilizer, 
stan b. dobry, • 23.000 zł lub zamienię na tańszy. Toyota 
Corolla sedan, 1991 r.. Oleśnica, tel. 071/398-38-43 
TOYOTA COROLLA. 1996 r„ 137 tys. km. 2000 ccm. srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, felgi alum., el. otw. 
szyby, RO, serwo, pod. powietrzna, welur, - 22.200 zł. Rosz- 
kowo 62, tel. 065/547-51-95
TOYOTA COROLLA XLI SEDAN. 1996/97 r., 62 tys. km, 
1400 ccm, Pb/, szaro-zielony metalic. centralny zamek, 
alarm, radioodtwarzacz, dzielone siedzenia tylne, dodat
kowe światło .stop”, ogrz. tylna szyba, I właściciel, garażo
wany, stan b. dobry, serwisowany, dokumentacja, bez wy
padku, - 26.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/440-08-09 
pó godz. 18, 0602/65-14-63 do godz. 15 
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1997 r., 60 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, kolor wiśniowy metalik, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, RO, reg. kierownica, garażowany, 
alarm, kupiony w salonie, • 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-21-01
TOYOTA COROLLA. 1997 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 
16V, czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, wspo
maganie kier., RM, welurowa tapicerka, kupiony w salo
nie. pełna dokumentacja, - 22.700 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31, 0603/86-83-58 
TOYOTA COROLLA, 1998 r.. 57 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, malinowy, kupiony w salonie, na gwarancji, 5-drzwio- 
wy, ABS. 2 pod. powietrzne, halogeny, spoiler klapy tylnej, 
centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., RO + 4 głośniki, garażowany, - 33.900 zł. Brzeg, tel. 
077/416-50-66, 0601/96-34-05 
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 40 tys. km. 1400 ccm, czer
wony. 3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, ABS, RO, 
serwisowany, kupiony w kraju, - 30.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-51-14
TOYOTA COROLLA. 1998 r . 15 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna. granatowy metalic, 2-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, radio, immo
bilizer, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, • 24.500 zł. 
Kępno. tel. 062/781-27-59
TOYOTA COROLLA. 1998 r„ 25 tys. km, 1400 ccm. 16V. 
granatowy, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, el. reg. lu
sterka i szyby, centr. zamek z pilotem, udokum. przebieg, 
zadbany, • 31.500 zl, zamienię na Poloneza, z inst. gazo
wą, Fiata Cinquecento. Ostrów Wlkp., tel. 0606/25-80-65 
TOYOTA COROLLA, 1998 r„ 43 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, reg. 
kierownica ze wspomaganiem, el. otw. szyby, centr. zamek 
z pilotem, alarm fabr., kupiony w salonie, serwisowany, 
spoiler tylny, lakierowane zderzaki, na gwarancji, • 32.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/89-92-92 
TOYOTA PASEO COUPE SPORT. 1996 r, 1500 ccm. 16V, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, el- otw. szyby, el. 
reg. lusterka, c. zamek, szyberdach, alum. felgi, - 22:500 
zł. Kuczków, tel. 062/741-85-13, 0603/64-75-88 
TOYOTA PICNIC VAN, 1998 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, bez Wypadku, automatic, ABS, kli
matyzacja, 2 pod. powietrzne, RM + CD - 54.000 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/753-46-56
TOYOTA PREVIA MINIVAN, 1990 r., 2400 ccm. brązowy 
metalic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szy- 
berdachy, c. zamek, alum. felgi, welur, przyciemniane i 
uchylne szyby, 5-biegowy, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
pełna dokumentacja, możliwość sprzedaży na raty, • 21.000 
zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
TOYOTA PREVIA VAN, 1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, 
turbo, srebrny metalic, wszystkie dodatki oprócz klimaty
zacji, relingi dachowe, hak oryginalny, tylne fotele obraca
ne, 2 x szyberdach, zarejestrowany jako ciężarowy lub 7 
osób, - 24.900 zł lub zamienię na kombi. Rawicz, tel. 
065/545-17-22, 0604/88-43-17 
TOYOTA STARLET. 1988 r, 1300 ccm, benzyna, grafito
wy, na białych tablicach - 1100 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
TOYOTA STARLET, 1991/96 r., 98 tys. km. 1000 ccm. ben
zyna, czerwony. 3-drzwiowy, garażowany, I właściciel, -
9.000 zł. Wrocław, tel. 366-11-24, 0604/47-00-69 
TOYOTA STARLET. 1996/97 r., 65 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
czerwony, I właściciel, poduszka pow, - 18.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-45-61 "
TOYOTA SUPRA, 1992 r.. 150 tys. km, 3000 ccm. turbo, 
Twim Cam, czerwony, automatic, dach Targa, klimatyza
cja, ABS, serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skó
rzane, alum. felgi, alarm, bez wypadku, I właściciel, za
dbany, atrakcyjny wygląd, - 21.800 zł lub zamienię. Trzeb
nica. tel. 0601/70-18-61
TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię na 
inny, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/328-81-97 po godz. 16

TR ABAN T
TRABANT 601,1972 r., 600 ccm, benzyna, 12V, popiela
ty, brak przeglądu, -450 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/30-79-42 
TRABANT 601,1976 r. .na chodzie’ , zarejestrowany, - 500 
zł. Kotla, tel. 076/831-83-72 po godz. 20 
TRABANT 601,1983 r. alternator, ważny przegląd + czę
ści, - 550 zł. Wrocław, tel. 0605/14-99-50 
TRABANT 601, 1985 r., czerwony, po remoncie, alterna
tor, el. otw. szyby, szyberdach, - 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-58-51
TRABANT 601,1986 r. po remoncie silnika, stan dobry, -
1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/453-46-78 
TRABANT 601,1987 r., 600 ccm, kość słoniowa, na bia
łych tablicach, • 850 zł. Lubań, tel. 6603/03-67-60 
TRABANT 601, 1,988 r., 65 tys. km, 595 ccm, 2-suw, ja
snoszary, po remoncie silnika I skrzyni biegów, akumulator 
na gwarancji, przegląd do 02.2002 r, - 900 zł. Grębocice, 
tel. 076/831-53-54
TRABANT 601,1989 r., niebieski, • 1.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-31-08
TRABANT 601 S, 1990 r., żółty, szyberdach, nowe opony, 
alarm, -1.000 zł. Kępno, tel. 0607/10-77-70 
TRABANT POLO, 1990 r., 125 tys. km, 1100 ccm, 4-suw, 
szary, garażowany, przegląd do 02.2002 r., do małych po
prawek lakierniczych, - 1.800 zł. Grabowno Małe, tel. 
071/315-78-62 ,
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, 
kość słoniowa, stan silnika b. dobry, stan ogólny dobry, prze
gląd do 02.2002 r., nowe klocki hamulcowe, - 3.300 Zł. Głu
szyca. tel. 0607/48-18-42 lub 074/880-81-50 »
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm. 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwł., hak, stan 
dobry, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, - 3.800 zł. Kroto
szyn. tel. 0606/31-68-84
TRABANT POLO, 1991 r.. 79 tys. km. 1100 ccm. kość sło
niowa, • 4.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-55-46 
TRABANT POLO, 1991 r. 90 tys. km, 1100 ccm. biały,. II 
właściciel, garażowany, zadbany, nowy akumulator, 2 nowe 
opony, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 3.850 zł. So
bótka, tel. 0604/12-53-23

TRABANT POLO KOMBI, 1991 r̂  67 tys. km, 1100 ccm. 
benzyna, kość słoniowa, stan dobry, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-25-24. 0601/72-37-28 
TRABANT POLO, 1992 i ,  78 tys. km. 1046 ccm, kość sło
niowa, stan idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny 
lakier, nowe opony, faktura zakupu z Polmozbytu, - 3.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
TRABANT POLO KOMBI. 1992 r.. 80 tys. km. 1100 ccm, 
benżyna, beżowy, przegląd do 08.06.2002 r.. alarm, RO + 
dużo części zamiennych, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-61-02

VOLVO
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033251

VOLVO 244 GL. 1981 r.. 170 tys. km. 2100 ccm. benzyna, 
kóść słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 244 KOMBI. 1982 r.. 270 tys. km. 2400 ccm. die
sel, biały, stan idealny, oryginalny lakier, 5-biegowy, szy
berdach, hak, radioodtwarzacz, garażowany. - 8.700 zł lub 
zamienię na mniejszy. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-33-43, 0603/31-20-64 
VOLVO 244, 1984 r., 2400 ccm, brązowy, stan b. dobry, 
zadbany, RM, hak, serwisowany, - 6.000 zł lub zamienię 
na Fiata Cjnquecento albo Daewoo Lanosa. Wrocław, tel. 
071/366-17-21, 0501/75-11-95 
VOLVO 340, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie silnika, stan dobry, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-35-48
VOLVO 340, 1984 r., 1400 ccm. benzyna po remoncie: 
nowa podłoga po konserwacji, nadwozie po lakierowaniu, 
dużo nowych części, alum. felgi, nowy przegląd, małe zu
życie paliwa, - 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 0601/81-32-12

VOLVO 340 DL, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, 
automatic, centr. zamek. el. otw. szyby, 4-drzwiowy, stan 
dobry. - 3.700 zł. Lubin. tel. 0609/42-52-21 
VOLVO 340 DL SEDAN. 1987 r„ 132 tys. km. 1600 ccm. 
diesel, niebieski metalic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, radio
odtwarzacz, przegląd do 05.2002 r, - 4.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-94-46 wieczorem, 0601/76-70-43 
VOLVO 340 DL, 1988 r, 1600 ccm, diesel, czerwony, ory
ginalny lakier, bez wypadku, bez korozji. 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, przegląd do 04.2002 r., ekonomiczny, w eksploata
cji, zadbany, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 348-47-22, 
0604/30-25-70
VOLVO 343,1979 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 0501/03-63-17 
VOLVO 343.1984 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, RM, 5-drzwiowy, 4-biegowy, hak, nowy ukł. wyde
chowy, nowa tarcza sprzęgła, nowy akumulator, rejestra
cja do 05.2002 r.. stan b. dobry, - 6.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-53-91
VOLVO 343 DL. 1988 r.. 95 tys. km. 1700 ccm. benzyna, 
czerwony, instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1991 
roku, 5-biegowy, 3-drzwiowy, zadbany, - 8.000 zł lub za
miana na większy, w cenie ok. 8.000 zł. Kalisz, tel. 
062/766-43-22
VOLVO 345,1981 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, - 2.300 
zł. Lubsko, tel. 0605/54-73-02 
VOLVO 345,1985 r, 1400 ccm. benzyna, czerwony, z urzę
du celnego, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, - 3.000 
zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-35-39 
VOLVO 440, 1989 r.. 185 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
wtrysk, szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, reg. kie
rownica, RO_alarm, dzielona tylna kanapa, przegląd do
11.2001 r., 5-biegowy, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-69-67 po godz. 20 "
VOLVO 440,1990 r.. 154 tys. km, 1700 ccm, turbo E inter
cooler, bordowy metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzie
lone tylne siedzenia, ospoilerowany, 132 KM, alum. felgi, 
wspomaganie, RO, atrakc. wygląd, - 10.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-96-75, 0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • AC0184 
www.autogielda.com.pl)
VOLVO 440,1990 r., 80 tys. km. 1700 ccm, srebrny meta
lic, centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, na za
chodnich tablicach -1.500 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
VOLVO 440,1990 r., 56 tys. km. 1700 ccm. czerwony, po 
remoncie silnika, 5-biegowy, garażowany, zadbany. II wła
ściciel, aktualny przegląd, instal. gazowa. - 8.700 zł. Wro
cław. tel. 0603/79-88-70
VOLVO 440 GL. 1992 r;, 150 tys. km. 1793 ccm. wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm, - 11.500 zł. 
Jawor. tel. 076/870-69-74
VOLVO 440, 1996 r., 98 tys. km ABS, klimatyzacja, po
duszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, - 21.000 zł. Legnica, tel. 0601/33-39-92 
VOLVO 460,1991 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sta
lowy metalic, serwo, szyberdach, centr. zamek, stan ideal
ny, - 10.000 zł. Żary. tel. 068/374-26-24. 0603/57-38-56. 
0049/17-34-08-97-94 Niemcy 
VOLVO 460 GL. 1993/94 r.. 134 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, wspomaganie, pełna el., centr. zamek 
+ pilot, el. otw. szyberdach, alarm, immobilizer, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, RM z RDS, spoiler, zadbany • 11.000 
zł. Polkowice, tel. 076/845-64-74, 0607/21-17-23 
VOLVO 460,1996 r., 118 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
bordowy, klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi, immobili
zer, alum. felgi, spoiler, RO, zielone szyby, stan b. dobry, -
29.900 zł. Lubin. tel. 0608/45-42-59 
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, automatic. techn. sprawny, zarejestrowany, opła
cony, szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrze
wana. hak, - 5.600 zł łub zamienię na przyczepę kempin
gową, 2-pokojową. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
VOLVO 740 KOMBI, 1989 r. na żółtych tablicach, stan do
bry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-52-77, 
0603/29-93-37
VOLVO 740 TD, 1990 r., 197 tys. km, granatowy metalic, 
model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. dobry, -
13.700 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/591-25-09.0601/29-00-10 
VOLVO 760 GL, 1987 r., 2400 ccm, turbo D kombi, el. otw.

szyby, szyberdach. el. reg. lusterka, centr. zamek, podgrze
wane siedzenia, alum. felgi, nowe opony+ kpi. opon zimo
wych, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 341-31-05 po godz. 16, 
0607/85-66-84
VOLVO 850 GT, 1992 r., 180 tys. km. 2400 ccm, 20V. czer
wony, stan b. dobry, bogate* wyposażenie, - 21.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
VOLVO 850 GLS, 1994 r., 2500 ccm. 20V, czerwony, silnik 
5-cylindrowy, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welu
rowa tapicerka, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, kom
puter, możliwe raty przez komis, - 23.900 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/781-84-69, 0603/42-29-49 
VOLVO 850,1994 r.. 115 tys. km, 2000.ccm, 20V, zielony 
metalic, poduszka pow., ABS, el. otwierane szyby. el. re
guł. lusterka, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, w kraju 
od pół roku, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-74-08, 
0604/47-50-66
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r., 2000 ccm. DOHC. granato
wy, ABS, poduszki pow., centr. zamek, alarm, szyberdach, 
wspomaganie, RM, - 39.900 zł lub,zamienię. Legnica, tel. 
076/866-16-60, 0604/51-41-74 
VOLVO 850,1997 r.. 140 tys. km. 2500 ccm, diesel, czer
wony, klimatyzacja, tempomat, aluminiowe felgi, fotele skó
rzane, centralny zamek, 4 poduszki powietrzne, ABS, re
gulowana kierownica, radio stereo, • 37.000 zł + cło. Wro
cław, tel. 071/354-23-26
VOLVO 960 S90,1995 r. 53 tys. km, 3000 ccm. 25V, ciem
nozielony metalic, klimatyzacja, ABS, skóra popielata, au
tomatic, elektryka, tempomat, alum. felgi, radio + CD, za
dbany, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 353-26-37.0601/70-67-46 
VOLVO V40.1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, wiśniowy me
talic, ABS, 3 poduszki pow., tempomat, klimatyzacja, im
mobilizer, centralny zamek z pilotem, RO, pełna elektryka, 
welur, - 53.000 zł. Gostyń, tel. 0604/05-85-56 
VOLVO V40 KOMBI, 1998 r., 52 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
zielony metalic, stan idealny, w kraju od tygodnia, • 45.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39 
VOLVO V40,1998 r., 81 tys. km. 1900 ccm, benzyna, gra
natowy, ABS, alum. felgi. el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
klimatyzacja, szyberdach, tempomat, 4 pod. powietrzne, 
DSA, podgrzewane fotele, - 64.500 zł. Olkusz, tej.. 
032/642-74-72

VOLVO V40,1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, stalo
wy metalic, centralny zamek, immobilizer. klimatyzacja, 3 
poduszki powietrzne, - 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/337-07-78, 0601/73-15-18 
O  VOLVO V40 KOMBI, 2000 r., 14 tys. km, 1900 ccm, 

TDi, kolor grafitowy metalic, wyprodukowany we 
wrześniu, 115 PS, RO, 5-biegowy, katalizator, 
ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek z pilotem, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
komputer pokładowy, klimatyzacja, 6 pod. po
wietrznych, kpi. dokumentacja, cena - 17.000 
DEM * cło (organizuję wyjazdy po samochody, 
głównie diesle). Nowa Sól, tel. 068/376-81*37, 
0608/27-72-93 84018661

O  VOLVO V40 KOMBI, 2001 r., 1800 ccm, srebrny 
metalic, przeb. 14.500 km, wyprod. w styczniu, 
klimatronic, komputer, ABS, el. otw. szyby, ei. reg. 
lusterka, tempomat, halogeny, zintegrowane fo
teliki dla dzieci, RM, kompl. dokumentacja, 6 po
duszek pow, - 72.900 zł., tel. 0601/55-20-84 
81013821

v w
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033261

VW BORA KOMBI. 1999 r., 48 tys. km. 1900 ccm, TDi. 
perłowoczarny metalic, I właściciel, w kraju 6 miesięcy, ABS, 
klimatyzacja, podgrzewane fotele, 4 pod. powietrzne, alum. 
felgi, 6-biegowy, RO, - 65.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-99-25
VW BORA, 1999/00 r., 28 tys. km. 1600 ccm. srebrny ma- 
talik, ABS, klimatyzacja, wspom. kierown, 2 poduszki po
wietrzne, centr. zamek. RO Sony, alarm, kupiony w salo
nie w Polsce, 1. właściciel, oryginalny lakier, stan idealny, -
56.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-65 lub 
0602/1745-39 . U
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 125 tys. km, 1800 ccm, 
turbo E, perłowoczarny, pełne wyposażenie, stan idealny, 
-14.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-31-74.0501/44-98-61 
VW CORRADO G-60.1989/90 r„ 140 tys. km. 1800 ccm. 
kolor malinowy metalic, ABS, alarm, alum. felgi, wspoma
ganie. el. reg. lusterka, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. reg. spoiler, komputer, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
VW CORRADO G-60,1990 r., 1800 ccm, czerwony, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, ABS, alum. felgi, RM. 
alarm. kpi. dokumentacja, -16.000 zł lub zamienię. Iłowa, 
tel. 068/37749-66, 0603/50-11-31 
VW CORRADO G-60.1990 r.. 1800 ccm, czamy, ABS. szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. 
zamek, wspomaganie kier., el. spoiler, skrzynia biegów 
Karmann, - 15.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-5645 
VW CORRADO. 1990 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, turbo. 
200 PS, ciemnografitowy metalic. alum. felgi, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby. el. otw. szyberdach, ABS, 
spoiler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, -18.500 
zł. Wrocław, tel. 071/34341-17, 0605/62-5547 
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km. 1800 ccm, czamy 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne 
wyp. elektr., ABS, komputer, alum. felgi, • 15.800 zł lub 
zamienię na busa lub inny osobowy. Jarocin, tel. 
0607/51-75-80
VW CORRADO. 1991 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnobrązowy metalic, ABS, alarm, alum. felgi, wszystkie 
el. dodatki, centr. zamek, skóra, - 19.500 zł. Ziębice, tel. 
0608/25-0640
VW CORRADO, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemno
grafitowy metalic, aluminiowe felgi, alarm, ABS, el. otwie
rane szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., spoiler na klapie, sprowadzony w ca
łości, stan b. dobry, - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/91-92-27

VW DERBY, 1979 r„ 1100 ccm, - 800 zł. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/484-93-93, 0606/13-05-07 
VW DERBY, 1981 r., 1100 ccm. benzyna. -1.100 zł; Zielo
na Góra. tel, 068/346-70-24/;v^y 
VW DERBY, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, nowe opony, - 3.400 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-6341, 071/312-5341 
VW DERBY, 1982 r., 1100 ccm, beżowy, nowszy model, 
nie wymaga napraw, oszczędny, RO, - 2.800 zł lub zamie
nię. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie kapitalnym, 4 kola zimowe, - 6.000 zł. Bogaty
nia. tel. 0606/87-55-80
VW GARBUS. 1966 r.. t200 ccm. czerwony, czarne zde
rzaki, przegląd do 06.2002 r., stan silnika b. dobry, w cią
głej eksploatacji, oszczędny + części zapasowe, - 2.700 
zł., tel. 0606/4349-18
VW GARBUS, 1969 r., 1300 ccm, żółty, zarejestrowany, 
przegląd do 09.2001 r., garażowany, szyba panoramicz
na, RO, McPhersony. pasy bezwł., nowy akumulator i po
krowce, zadbany, atrakc. wygląd, - 5.500 zl. Święciecho
wa k. Leszna, tel. 065/533-07-94, 0609/47-6949 
VW GARBUS, 1969/99 r.. 70 tys. km. 1300 ccm. Pb/ skó
rzana tapicerka, ogrzewanie el., chromowane rury z przo
du, nowe opony, kierownica skórzana, lewarek biegów ze 
skóry, halogeny, ciemne szyby, fotele z żółtymi wstawka
mi, po.remoncie silnika, termometr, konsola z dodatkowy
mi zegarami, bez dokumentacji, • 3.100 zł lub zamienię na 
motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86, 0606/27-83-39 
VW GARBUS 1300,1970 r., 1200 ccm,'ciemnoczerwony, 
+ części (skrzynia biegów, szyby, błotniki i inne). - 2.300 zł. 
Opole. tel. 077/454-72-11 wieczorem. 0604/16-81-13 
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm. czerwony, .na chodzie’ , 
stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0504/97-58-96 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, złoty metalic, po remon
cie silnika, stan blacharki b. dobry, zadbany, techn. spraw
ny, afrakcyjny wygląd, RM + głośniki, - 4.350 złJub zamie
nię na inny. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW GARBUS, 1973 r., zielony, po remoncie kapitalnym, 
stan idealny, zniżka OC 50%. - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/72240-02, 0604/69-71 -00 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0223 www.au- 
togielda.com.pl)
VW GARBUS, 1973 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, tuningowany w Niemczech, szerokie błotniki 9*, felgi 
15*, szerokie progi, stan blacharki idealny, szeroki tylny 
spoiler od Porsche, zespolony - 900 DEM. Szklarska Porę
ba, tel. 075/717-23-31
VW GARBUS, 1976 f., 1100 ćcm, benzyna alum. felgi, 
welurowa tapicerka, sportowe fotele, - 8.000 zł. Kaszczor, 
gm. Przemęt, tel. 0605/35-03-91, 0607/54-32-74 
VW GARBUS. 1979 r.. 1200 ccm, czarny, po remoncie 
kapitalnym silnika, blacharki, mechanicznym, nowa podło
ga, progi, lakier, wnętrze, części oryginalne, RO. inst. alar
mowa. 50% zniżki OC, zadbany, stan b. dobry, dla kone
sera, oryginalny w 99%, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 325-95-69, 
0502/87-34-87
VW GOLF 1,1971 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, -1.900 
zł. Głubczyce, tel. 0607/53-67-58 
VW GOLF, 1976 r.. 1600 ccm, zielony, stan dobry, stan 
silnika b. dobry, - 1.800 zł. Kłodzko, tel: 0603/83-57-92 
VW GOLF 1,1977 r.. 1500 ccm. diesel, czerwony, po re
moncie blacharki, - 3.300 zł. Leśnica, tel. 077/461-52-28 
VW GOLF l GTI, 1977 r.. 179 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
perłowogranatowy, obniżony, poszerzony, 110 KM, 
5-drzwiowy, RO, alum. felgi 15”, sportowe zawieszenie, 
spoilery, - 5.700 zł. Nieszkowice 15. gm. Strzelin, woj. wro
cławskie, tel. 0607/55-09-63
VW GOLF, 1977 r., 260 tys. km. 1100 ccm. benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, szyberdach, hak, RO, garażowany, 2 
opony zimowe, - 1.800 zł. Smolnik, gm. Leśna. tel. 
075/721-16-68
VW GOLF I, 1977 r. po wymianie skrzyni biegów, opon 
przednich, stan dobry, - 1.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-34-15, 0603/59-2445 
VW GOLF I. 1977/83 r., 90 tys. km. 1100 ccm, niebieski, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec. 
RM, deska rozdzielcza, siedzenia, kompletna tapicerka, 
model przejściowy, 4 zagłówki na tylnych siedzeniach, spo
iler na tylnej klapie, -4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-69 
VW GOLF 1.1978 r.. 1500 ccm. diesel, zielony, 5-biegowy, 
• 3.200 zł lub zamienię na inny., tel-0502/15-42-05 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 2.300 zł. Krzeczyn 
Wielki, tel. 076/840-88-68
VW GOLF, 1978 r., 200 tys. km, 1500 ccm. ćzeiwony, za
rejestrowany. automatic, - 600 zł. Oława. tel. 071/313-07-01 
po godz. 16
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, stan średni, techn. sprawny, dużo nowych części silni
ka (1985 r.), szyberdach, hak, halogeny, -1.000 zł lub za
mienię na piłę motorową, elektronarzędzia Bosch. Polani
ca Zdrój, tel. 0605/37-7341
VW GOLF, 1978 r.f 3 tys. km, 1085 ccm. benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, garażowany, bez wypadku, alum: felgi, zadba
ny, stan dobry silnika, zdrowa blacharka, • 3.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p, z dopłatą. Strzelin, tel. 071/796-11-00 
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, granatowy, 3-drzwio
wy, ciemne szyby tylne + części, - 2.100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-04-36 1
VW GOLF I, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 4-biegowy, inst. gazowa, hak, dodatkowe świa
tło .stop’ , stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię na nowszy, z 
inst. gazową. Trzebnica, tel. 071/387-27-11,0606/82-50-94 
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, aluminio
we felgi, ciemne szyby, szerokie lampy, - 5.000 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-73-81
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, 
stan techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF 1.1978/79 r., 1100 ccm. benzyna + gaz. czer
wony. roczna inst. gazowa, 3-drzwiowy, wymieniony silnik, 
po częściowym remoncie blacharki, opony zimowe. - 2.600 
zł. Wrocław, tel. 071/332-34-86 wieczorem 
VWGOLF, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, techn. spraw
ny, silnik stan dobry, blacharka do małych poprawek la
kierniczych, ubezpieczenie do 11.2001 r, - 2.100 zl. Dzier
żoniów. tel. 074/831-13-62 wieczorem 
VW GOLF 1.1979 r.. 1100 ccm, czarny metalic. 3-drzwio
wy, po tuningu, - 3.900 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00 
VW GOLF. 1979 r.. 1500 ccm. diesel, czerwony, 3-drzwio- 
wy, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji +> części, - 3.500 
zł. Legnica, tel. 076/857-03-60 
VW GOLF 1,1979 r., 1800 ccm, niebieski, alum. felgi, szy
berdach, - 4.500 zł. Lubin, tel. 076/849-11-16 
VW GOLF, 1$79 r., 1500 ccm, diesel, niebieski metalic, 
stan dobry, - 3.400 żł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79. 
VW GOLF, 1979 r., 1500 eon, benzyna, czerwony, 2-drzwio
wy, szyberdach, obrotomierz, pasy na tylnych siedzeniach, 
aktualny przegląd, stan silnika b. dobry, zadbany, - 2.900 
zł lub zamienię na większy. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-31-33 po godz. 19
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, diesel, bordowy, stan bla
charki i silnika b. dobry, I właściciel, bez korozji, garażowa
ny, - 3.300 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-75 
VW GOLF 1.1979 r., 1100 ccm, niebieski, -1.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-80-13
VW GOLF 1,1979 r.. 1100 ccm. benzyna, biały, 5-drzwio

wy do drobnych poprawek elektr, - 2.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-8849
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwio
wy, przegląd do 6.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-57-20
VW GOLF, 1979 r.. 105 tys. km. 1500 ccm, zielony, auto
maty stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-95 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, bordowy. 5-drzwio
wy, szyberdach, techn. sprawny + części zamienne. • 3.000 
zł. Sebastian Bochenek, 59-700 Żeliszów 36 
VW GOLF, 1979/91 r„ 1100 ccm stan dobry, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-13-09 po godz. 16, 0606/17-23-01 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, zadba
ny, - 3.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-14 
VW GOLF GTI, 1980 r., 161 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, czamy, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, stan b. 
dobry, pilne, - 3.400 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-90-79 
VW GOLF, 1980 r., benzyna, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, przegląd do 03.2002 r., do remontu blacharki, szy
berdach, obrotomierz, nowe opony przednie, - 1.400 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0501/32-30-78 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm. benzyna, niebieski meta
lic, stan-b. dobry, sportowa kierownica, RO, - 2.500 zł. Ko
wary. tel. 075/718-31-30 po godz. 17, 075/752-77-00 w 
godz.8-16
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm, zielony metalic. 5-drzwiowy,
- 3.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-9848 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r., w ciągłej eksplo
atacji, • 4.000 zł. Rudna, tel. 076/84640-66 po godz. 21, 
0606/87-68-72
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel akumulator na gwa
rancji, - 2.500 zł. Wschowa, teł. 065/540-04-57 
VW GOLF GTI 1.1981 r.. 100 tys. km. 1800 ccm. 16V. se
ledynowy metalic, silnik z 1987 r.. 139 KM. zawieszenie 
sportowe Jamex i Koni, alum. felgi ATS 7J/13, unikat, •
11.000 zł lub zamienię na kombi albo motocykl .ścigacz*, z 
dopłatą. Głogówek, tel. 077/437-20-01
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwio
wy, szyberdach, RO, - 3.500 zł. Jawor. tel. 076/870-35-71 
VW GOLF 1.1981 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, alum. felgi, szyberdach, RO. • 4.000 zł. Kamień 8. tel. 
071/315-26-43 %
VW GOLF, 1981 r., 1500 ccm, diesel stan silnika i skrzyni 
b. bardzo dobry, do poprawek blacharskich, aktualny prze
gląd, - 3.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-76-86, 
0604/66-6047
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, czarny, silnik i elementy 
jezdne po remoncie (nowe części), - 3.000 zł. Żagań, tel. 
068/478-13-39
VW GOLF 1,1981 r., 170 tys. km. 1500 ćcm, diesel, żółty.
ciemne tylne szyby, 3-drzwiowy, stan blacharki i silnika
dobry, zadbane wnętrze, na zachodnich tablicach -1.300
zł. Bolesławiec, tel. 0602/88-08-99
VW GOLF GTi, 1981 r . 180 tys. km. 1600 ccm, benzyna
metalic. zadbany, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe opony,
stan b. dobry, • 3.400 zł lub zamienię. Otmuchów, tel.
077/431-76-76, 0604/67-97-14
VW GOLF I, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy,
5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł. Wschowa, tel.
065/5404242
VW GOLF, 1981 r., 115 tys. km, fioletowy metalic. alum. 
felgi, sportowe zawieszenie i układ wydechowy. - 3.000 zł. 
Żmigród, tel. 0607/38-54-30
VW GOLF-, 1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony metafic, stan 
dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, szyber
dach, szerokie zderzaki, - 5.000 zł. Leszno, tel. 
065/520t2048, 0600/15*0749, 0502/61-39-54 
VW GOLF, 1982 r., 1300 ccm, ciemnografitowy metalic. 
trzydrzwiowy, halogeny, obrotomierz, atrakcyjny wygląd. -
4.000 zł. Szymonków, tel. 077/414-15-31 łub 
0609/42-87-30
VW GOLF 11/1982 r., 121 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, alarm, hak, RM, 5-biegowy, 5-drzwiowy, serwo. nowe 
opony, akumulator, gwarancja, stan b. dobry, model przej
ściowy - 5.400 zł. Golanka Górna, tel. 076/857-52-44 
VW GOLF, 1982 r., 151 tys. km. 1600 ccm. diesel, niebie--, 
ski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, z urzęduj) 
celnego, • 5.500 zł. Krzemieniewo, tel. 065/536 0̂2-32 
VW GOLF 1.1982 r.. 1100 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
5-drzwiowy, kubełkowe fotele, stan dpbry, • 2.800 zl. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-11-71. 0602/83-93-52 
VW GOLF, 1982 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski. 5-biego
wy, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 4.600 zł. 
Paczków, tel. 0601/1944-86
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm. benzyna stan b. dobry. -
4.800 zł. f^rusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, zadba
ny, I właściciel, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 4.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-23-44 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika i blacharki, nowy ukł. hamulcowy, hak, RO, garażo
wany, przegląd do 10.2001 r., zadbany, stan b. dobry, •
4.850 zł: Sułów, tel. 0604/25-55-75 
VW GOLF i, 1982 r., 1600 ccm, diesel, żółty, 4-drzwiowy, 
wersja przejściowa, silnik z VW Golfa II (1984 r.), po re
moncie blacharki, po wymianie amortyzatorów, zadbany, 
stan dobry, - 4.500 zł. Ścinawka Średnia, gm. Radków, tel. 
074/871-53*21, 0608/88-63-38 
VW GOLF. 1982 r.. 157 tys. km. 1100 ccm, ciemnozielony. 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, b. dużo nowych' części, 
nowy lakier, garażowany, atrakc. .wygląd, - 5.000 zł. Wro
cław. tel. 0605/21-23-63
VW GOLF, 1982 r, kolor wrzosowy, do poprawek tapicerki 
i lakieru, z urzędu celnego, - 2.500 zł. Żmigród, tel. 
0607/38-54-30
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czarny, nowe przed
nie reflektory, nowy ukł. napędowy, po przeglądzie, stan 
blacharki b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.200 DEM.
Lubin. tel. 0606/12-91-24 ^
VW GOLF GTD. 1983 r.. 150 tys. km. 1600 ccm. TD. kolor ™  
wiśniowy, zadbany, model przejściowy, kompletna doku
mentacja. nowy szyberdach, RO, centralny zamek i alarm 
z pilotem, 3-drzwiowy, nowe opony, ekonomiczny, - 6.400 
zł. Opole. tel. 0501/60-57-87 
VW GOLF 1.1983 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. diesel, biały.
4-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.500 
DEM. Świdnica, tel. 0603/62-34-69
VW GOLF 1,1983 r., 1500 ccm, benzyna, kolor groszkowy, 
przegląd do 06.2002 r., po remoncie blacharki i silnika (prze
bieg 20 tys. km), bez wypadku, stan b. dobry, • 5.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0601/06-97-84 
VW GOLF. 1983 r., 1300 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, bez korozji, nowe amortyzatory, akumulator i przegu
by, ważny przegląd. RO. hak. stan techn. b. dobry. - 4.700 
zł lub zamienię na inny samochód. Kozielno. woj. opolskie, 
tel; 0609/16-60-86 -
VW GOLF 1.1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy. oryginalny lakier, • 5.000 zł lub zamienię. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/3.12-6341, 071/312-5341 
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm. turbo D. biały. 5-drzwiowy.
5-biegowy. radioodtwarzacz Blaupunkt. nowe amortyzato
ry, nowy akumulator, zadbany, stan b. dobry, • 5.600 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-72-23, 0609/4642-65
VW GOLF 1,1983/93 r., 1100 ccm, benzyna, zielony meta- 
lic, 3-drzwiowy, składak, 4-biegowy, stan dobry, - 4.300 zł
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lub zamienię na Fiata 126p. Dąbrowa Bolesławiecka, tel. 
075/736-95-75
VW GOLF Ił, 1984 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
szerokie zderzaki, alum. felgi, • 7.000 zl. Głuszyna, tel. 
077/419-14-28
VW GOLF, 1984 r., 1300 ccm, niebieski metałic, stan do- 

" bry, szyberdach, * 6.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 
po godz. 18
VW GOLF II, 1984 r.. 176 tys. km. 1300 ccm; benzyna, 
kolor piaskowy. 5-drzwiowy. sprowadzony w całości, hak, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 351-48-89
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy meta
lic, automatic, 3-drzwiowy. stan idealny, na białych tabli
cach • 1.000 OEM. Bogatynia, tel. 0602/81 -23-32 
VW-GOLF D. 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, alumi
niowe felgi, po wymianie pierścieni, po remoncie głowicy, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 6.600 zL Krzyków, tel. 
071/318-98-38, 0607/48-98-04 
VW GOLF, 1985 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, hak, szyberdach. oznakowany, stan dobry, II 
właściciel w kraju, RO Pioneer, 4 lampy z przodu, • 7.800 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-08-85 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, szyberdach, 5-biegowy, spoilery, lotka tylna, zadbane 
wnętrze, - 6.500 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW GOLF II, 1985 r., 170 tys. km. 1600 ccm, turbo D, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy. - 8.200 zł lub zamie
nię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-67-22 
VW GOLF. 1985 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan silnika b. dobry, stan 
blacharki dobry, na białych tablicach, • 1.000 zł. Kościan, 
tel. 0600/36-48-06
VW GOLF !!. 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan idealny, 
nowe amortyzatory, końcówki, sworznie, RO, hak, nowe 
opony. - 8.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW GOLF II. 1985 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, nowe amortyzatory i akumulator, RM, 5-drzwio- 
wy, nie zarejestrowany, stan techn. b. dobry,.- 2.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0603/77-90-48 
VW GOLF II. 1985/86 r., 1600 ccm'diesel, niebieski meta
lic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szy
berdach - 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-08, 
0604/41-15-39
VW GOLF II, 1986 r. 1600 ccm, benzyna, czarny, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie kier., alarm, oznakowany, 4 
reflektory,1 stan dobry, - 6.600 zł. Legnica, tel. 
076/721-65-97
O  VW GOLF II, 1986 r., 190 tys! km, 1600 ccm, tur

bo D, granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, 4 
reflektory, stan b. dobry, • 7.800 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84019041

VW GOLF. 1986 r., 235 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, stan b. dobry, hak, .oryginalny szyber
dach; 5-biegowy, pokrowce, halogeny. - 8.300 zł. Biała, tel. 
074/850-79-77 .
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, fiofetowy meta
lic, alum. felgi, szerokie zderzaki, sprowadzony w całości, 
stan dobry, r 5.900 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-51-62, 
0605/33-24-47
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szero
kie zderzaki, stan b. dobry, - 8.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-70-25, 0607/60-56-76 
VW GOLF II, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 9.300 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-91-61
VW GOLF II,.1986 r., 201 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
natowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hakv centr. zamek, el. pod
grzewane fotele, 4 lampy z przodu, z urzędu celnego, nie 
składak, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 9.600 zl. Dzie- 
trzychowice,.tel. 0600/27-31-98 ,
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, na białych tablicach -
2.200 zł. Jelenia Góra. tel. 0609/63-96-19 
VW GOLF. 1986 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, sportowa 
kierownica, szyberdach, hak, po wymianie pasków, filtrów, 
oleju, amortyzatory i sprężyny na gwarancji, aluminiowe 
felgi. - 9.400 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-12 
VW GOLF II, 1986 r. szyberdach, hak, nowa chłodnica,

. stan b. dobry. - 9.000 zł. Kłodzko, tel, 074/865-86-13, 
0601/88-91-35
VW GOLF II. 1986 r„ 1600 ccm, turbo D, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, po remoncie silnika, głowica na gwarancji, 
hak, szyberdach, lotka tylna + światło .stop’, pokrowce, 4 
światła z przodu, lampy tylne przyciemniane, obrotomierz,

- elektroniczny zegarek, dodatkowe zegary, plastikowe nad
kola, - 9.300 zl. Nasławice, tel. 071/346-10-31 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, koła 205 x 60 x 15 Michelin, -. 7.800 zł lub zamie
nię na Mercedesa 240,300. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 
0606/90-29-89 po godz. 18
VW GOLF II, 1986 r., czerwony, - 7.700 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 0606/90-29-89
VW GOLF II. 1986 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie głowicy, stan dobry, -
6.800 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-48 
VW GOLF, 1986r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 2-drzwio
wy, - 8.600 zł, Świebodzice, teL 074/854-03-59, 
0601/58-20-53
VW GOLF II, 1986 r., 98 tys. km, 1300 ccm. benzyna, wi
śniowy, stan dobry, ciemne szyby, aluminiowe felgi, na bia
łych tablicach - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0604/16-31-45 
VW GOLF II, 1986 r., 110 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
900 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
VW GOLF. 1986 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 2.050 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34
VW GOLF II. 1986/87 r„ 1800 ccm, 16V150 KM, aluminio
we felgi, alarm, szyberdach. wspomaganie kier., kompu
ter. - 7.800 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0604/99-03-37 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 5-bie- 
gowy, podwójne reflektory, alarm, RO, stan b. dobry, •
11.000 zl. Bolesławiec, teł. 075/736-55-18 do godz. 16, 
0608/61-66-73
VW GOLF II, 1987 r.,'140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, pokrowce „miś", nakładki na błotni
kach. model przejściowy, • 7.800 zł. Dzierżoniów, tel. 

•074/645-61-31
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, po wymianie przegubów i łożysk, nowe opony i 
akumulator, szyberdach, alarm, I właściciel wkraju, -9.100 
zł. Łagiewniki, tel. 071/393-96-82 
VW GOLF, 1987 r., wtrysk, biały, na białych tablicach, stan 
bardzo dobry, • 2.200 zł. Słubice, tel. 758-79-14 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy. 5-bie- 
gowy. podwójne reflektory, alarm, RM, stan b. dobry, -
11.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-55-18 do godz. 16, 
0608/61-66-73
VW GOLF CABRIO, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, webasto, - 9.000 zł. Jawor, tel. 0603/80-26-54 
VW GOLF II, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach. obniżony, ciemne 
tylne szyby, aluminiowe felgi, sportowy wygląd, amortyza
tory gazowe na gwarancji, pełna dokumentacja. - 7.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/78-27-14
VW GOLF II, 1987 r., 180 tys. km. 1300 ccm, szary meta
lic, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, 4 lampy z przodu,

zadbany, stan b. dobry, - 8.900 zł. Kokorzyn, gm. Kościan, 
tel. 065/512-00-01
VW GOLF II CL, 1987 r., 174 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumenta
cja, zadbany, komplet opon zimowych, RM Philips, - 8.500 
zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-68-22, 0601/07-40-16 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwiowy, 
alum. felgi, - 7.500 zł. Legnica, tel. 0605/46-16-17.
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, szyberdach, nowy akumulator, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 7.400 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30, 0606/46-56-52 
VW GOLF. 1987 r„ 186 tys. km, 1600 ccm, diesel kpi. do
kumentacja, 5-biegowy, ekonomizer, bez wypadku, ciem
ne szyby, dzielone tylne siedzenia, stan techn. b. dobry, -
8.500 zł. Lubin. tel. 076/846-30-86. 0608/24-11-16
VW GOLF 1,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, cabrio, 
stan dobry, na białych tablicach - 2.300 DEM. Lwówek Ślą
ski. tel. 075/782-29-72
VW GOLF II. 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, ka
talizator, szyberdach, nowy ukł. wydechowy, amortyzator, 
zadbany, - 6.600 zł. Namysłów, tel. 077/410-01-69, 
0608/23-46-96
VW GOLF II, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, z urzędu celnego, - 9.400 zł. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41. 071/312-63-41 
VW GOLF II. 1987 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, RO, hak, komplet kół z 
oponami zimowymi, dużo nowych części, • 9.800 zi. Soko
łowsko, tel. 074/845-10-56, 0607/48-62-29 
VW GOLF II GTI, 1987 r., 1800 ccm, czarny, otwierany 
dach, spoilery, • 7.900 zł lub zamienię na diesla. Wrocław, 
tel. 0603/21-36-95
VW GOLF II, 1987 r., 13 tys. km, 1800 ccm, GTI, biały, 4 x 
4, zarejestrowany na 1300 ccm, alum. felgi, wspomaga
nie, spoilery, alarm, obrotomierz, szyberdach, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-69-56
VW GOLF II, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm. diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, ciemne szyby i lampy, alum. 
felgi, silnik z 90 rM atrakc. wygląd • 1.500 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0605/08-81-80, 0600/15-23-69 
VW GOLF II, 1987/88 r.. 1800 ccm, czarny, alarm, szyber
dach, aluminiowe felgi, centralny zamek, sportowe zawie
szenie, szerokie zderzaki, - 8.200 zł lub zamienię na Fiata 
CC. Minkowice Oławskie, tel. 071/318-63-34, 
.0604/09-07-71
VW GOLF IIGTD, 1987/88 r„ 201 tys. km,.1600 ccm.srebr- 

. ny metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi-14", szyberdach, obro
tomierz, 4 reflektory, amortyzatory i opony na gwarancji, 
kpi. dokumentacja, garażowany, zadbane wnętrze, stan b. 
dobry, - 10.200 zł. Opole, tel. 077/442-82-13 po godz. 20, 
0604782-59-12
VW GOLF II, 1987/88 r., 174 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, szyberdach, podwójne lampy, dod. światło 
„stop", nowy akumulator Bosch (gwarancja), wymienione 
świece i amortyzatory, pokrówce, - 9.600 zł. Sobótka, tel. 
071/390-35-98, 0606/42-17-83 
VW GOLF II, 1987/94 r., 111 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, automatic, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, od
cięcie zapłonu, tylna lotka, - 10.500 zł lub zamienię. Lu
bań, tel. 0607/51-91-89
VW GOLF II. 1987/94 r„ 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy. 4 reflektory z przodu, garażowany, po wymia
nie oleju, filtrów, obrotomierz, listwy na drzwiach, nakładki 
na błotnikach, po lakierowaniu, dodatkowe światło .stop", 
reguł. wys. mocowania pasów, atrakc. wygląd, kupujący, 
zwolniony z opłaty skarb. - 7.600 zł. Wiązów, woj. wrocław
skie. tel. 0603/19-37-35
VW GOLF II. 1987/96 r.. 1300 ccm. benzyna, biały, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy aku
mulator i klocki hamulcowe, zadbany, sfan b. dobry, - 7.600 
zł lub zamienię na Poloneza Trucka z kabiną 5-osobową. 
Głogów, tel. 076/834-90-28. 0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1987/96 r., 140 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-drzwiowy, stan dobry, -10.000 zł lub zamienię 
na Fiata Uno, w tej cenie. Kobierzyce, tel. 071/390-89-44 
VW GOLF, 1987/97 r„ 230 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny, 3-drzwiowy, I właściciel, zadbany. RO, stan dobry, 
- 8.000 zł. Wrocław, tel. 351-05-97 w godz. 8-17, 
0502/08-05-52
VW GOLF GT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebmy metalic, 
stan techniczny b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, sze
rokie zderzaki, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, alum. felgi 15" (gwiazdy), z pełną doku
mentacją, nowy akumulator,"- 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0607/54-24-48
VW GOLF 1.1, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, alarm, radio, stan dobry, r 7.300 zł. Jarocin, 
tel. 0501/71-46-54 ,
VW GOLF II, 1988 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, RM 
z panelem, kpi, dokumentacja, przegląd do 03.2002 r., 
garażowany, zadbany, - 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/40-34-34
VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, klimatyzacja, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. wysuwana antena, szyberdach, 
komputer, obniżony, alum. felgi, fotele Recaro, szerokie 
zderzaki, sportowa kierownica, białe zegary, atrakc. wy
gląd, zadbany, - 10.700 zł. Lubań, tel. 0607/31-50-61 
VW GOLF, 1988 r., 1300 cćm 2-drzwiowy, na zachodnich 
tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/37-03-72 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, ciemnopopielaty metalic,
2-drzwiowy, 5-biegowy, twarde zawieszenie^obniżony, 
przód G-60, sportowy tłumik, aluminiowe dodatki, alumi
niowe felgi, szerokie zderzaki, na białych tablicach • 2.800 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 .̂
VW GOLF, 1988 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, alum. felgi + 4 opony zimowe na fel
gach, garażowany, przegląd do 01.2000 r., stanb. dobry, -
7.800 zł. Lubań, tel. 075/721-31-99 
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna* 
srebmy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.800 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-65-34 po godz. 18 
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001, stan dobry, •
8.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, aluminio
we felgi 15", - 7.800 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41. 071/312-63-41 
VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, katalizator, obniżony, 2-drzwiowy, aluminiowe felgi R15. 
radioodtwarzacz + głośniki Sony, alarm, atrakcyjny wygląd, 
garażowany, stan b. dobry. - 9.500 zł. Rogów Sobócki, tel. 
071/316-37-16
VW GOLF II, 1988 r., 201 tys. km. 1600 ccm, turbo D, czer
wony, hak, szyberdach, RO Kenwood, el. otw. szyby, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kubeł
kowe fotele, szerokie listwy boczne, stan b. dobry silnika, 
obniżony, felgi stalowe od Golfa III. • 9.800 zł. Skoroszyce, 
tel. 077/431-84-33, 0605/12-88-17 
VW GOLF II GTI, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm; benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, .digital". ABS, wspomaganie, 
szyberdach, el.otw. szyby, alum. felgi, - 7.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0606/30-57-28
VW GOLF II, 1988 r., 187 tys. km, 1600 cćm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, obniżony, zawieszenie Jamex,

sportowy tłumik Remus, stabilizator (tył), alum. felgi 15" x 
7 z rantem, płaska klapa, atrapa bez znaczka, szerokie 
zderzaki, centr. zamek + pilot, kubełkowe fotele, -11.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, przyciemnione szyby, szyberdach, • 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/15-3247
VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 3-drzwio
wy, kubełkowe fotele, alum. felgi, alarm, stan dobry, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0607/08-81-57 
VW GOLF II, 1988 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, reguł: wys. 
mocowania pasów, RO, katalizator, stan techn. b. dobry, 
podwójne reflektory, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 342-80-02 
VW GOLF CABRIO, 1988 r.. 195 tys. km. 1600 ccm, GTi, 
fioletowy metalic; 115~KM, sprowadzony z Niemiec, atrak
cyjny wygląd, rysunek artystyczny na błotniku tylnym, ku
bełkowe fotele, sportowe zawieszenie, aluminiowe felgi, 
sportowa kierownica, - 11.000 zl. Wrocław, tel. 
071/352-71-34
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VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, CL, biały, 2-drzwiowy, stan 
b. dobry, automatic, na białych tablicach • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0606/64-50-62
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, radio, szyberdach, kpi. dokumenta
cja, przegląd do 04.2002 r., stan silnika i nadwozia b. do
bry. - 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, 
szary metalic, stan dobry, oryg. przebieg, atrakc. wygląd, 
stan idealny, na zachodnich tablicach - 2.400 zł. Legnica, 
tel. 0600/15-81-56
VW GOLF II GT, 1988/89 r., 161 tys. km, 1800 ccm. kolor 
śliwkowy metalic, po tuningu, sportowe zawieszenie i ukł. 
wydechowy, komputer, wspomaganie, centr. zamek + alarm, 
po remoncie kapitalnym, jedna wycieraczka z przodu, z tyłu 
tablica rejestracyjna w zderzaku, ciemne szyby, czarne lam
py i dodatki, stan idealny, - 11.000 zł. Lubań, woj. dolno
śląskie, tel. 0604/63-02-37 .
VW GOLF. 1988/94 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szerokie zderzaki, białe zegary, odcięcie zapłonu, 
opony zimowe, alum. felgi, szyberdach, atrakcyjny wygląd, 
stan silnika i blacharki b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-42-42
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy,
2-drzwiowy, RO. tylne hamulce tarczowe, zadbany, - 9.300 
zl. Lubin, tel. 076/841-21-56. 0601/42-28-18
VW GOLF II. 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, stan dobry, stoi w kraju, na białych tablicach -
1.600 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06
VW GOLF, 1989 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, katalizator, immobilizer, szy
berdach, - 9.900 zł. Wierzbowa, gm. Gromadka, tel. 
076/817-30-34
VW GOLF GTI, 1989 r„ 140 tys. km, 1800 ccm;16V, DOHC, 
grafitowy metalic, alum. felgi, RO, alarm + pilot, centr. za
mek, - 8.000 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20. 
0605/08-06-76
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, I właściciel, stan idealny, - 9.900 zi. Bole
sławiec, tel. 0502/20-66-10
VW GOLF, 1989 r., 77 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały. 
5-biegowy, katalizator, nowy akumulator (gwarancja), ga
rażowany, zadbany, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, •
10.500 zł. Byczyna, tel. 0605/61-67-86

LOMBARD "WALOR"

POŻYCZKI
pod zastaw, np. samochodu 
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Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59
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VW GOLF II GTE, 1989 r„ 101 tys. km,' 1800 ccm. benży- 
na, granatowy metalic, syncro-quattro, ABS, 2 komputery, 
wspomaganie, katalizator, hak, RO 200 W, - 11.000 Zł. 
Czarnowąsy, powiat Opole. tel. 077/469 1̂4-27 
VW GOLF II. 1989 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
garażowany, nowe amortyzatory, szyberdach, 5-drzwiowy, 
hak, oznakowany, sprowadzony w całości, stan b. dobry, •
11.000 żł. Głogów, tel. 0601/26-34-37 
VW GOLF II, 1989 r„ 118 tys..km, 1600: ccm. Wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, reg. wys. pasów, alum. felgi, obrotomierz, 
zegar, plastikowe nakładki, sygnalizator niewyłączonych 
świateł, pełna konserwacja, garażowany, zadbany, ekono
miczny, 5-biegowy, katalizator, kpi. dokumentacja, 'atrakc: 
wygląd, - 9.900 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-55-30, 
0606/73-05-94
VW GOLF, 1989 r.. 1600 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
hak, blokada skrzyni biegów, zadbany, - 11.500 zł. Lubin, 
tel. 0607/84-97-61
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys, km, 1600 ccm, turbo D, sza
ry metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, ciemne 
szyby, stan b. dobry, • 10.000 zllub zamienię na inny. Pacz
ków, tel.. 0600/24-91-13-
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwiowy, inst. 
gazowa, - 8.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-03-59, 
0601/58-20-53
VW GOLF II. 1989 r., 149 tys. km, 1300 cCm, benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, stan b. dobry, 3-drzwiowy. RO, 
oryg. szyberdach, hak, oryg. lakier, szerokie zderzaki, ha
logeny, katalizator, el. reg. reflektory, centr. zamek, nowe 
amortyzatory i szczęki hamulcowe, z urzędu celnego, •
10.400 zł. Świętoszów, tel. 075/735-61-64 
VW GOLF II GL, 1.989 r., 120 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
piaskowy, 5-drzwiowy, katalizator, komputer, centralny za
mek, alarm, zielone szyby, dzielona tylna kanapa, koła 14", 
komplet opoń zimowych, hak, - 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-24-64, 0606/43-66-25 
VW GOLF GTI, 1989 r., 145 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
po przeglądzie, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 0502/52-05-12 
VW GOLF II, 1989 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, oryginalny szyberdach, podwójne re
flektory. centr. zamek, skórzana tapicerka, RO, standobry. 
- 7.700 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF, 1989 r.. 123 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, śzerdkie zderzaki, radioodtwarzacz Pana
sonic, 2 komplety kół, przegląd do 03.2002 r, - 10.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-64-09 po godz. 20, 0603/35-98-20 
VW GOLF II. 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer

wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, w całości, bez korozji, nowe 
opony, zadbany, szyberdach, alarm, stan b. dobry, - 9.700 
zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 0501/25-05-96 
VW GOLF, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, zadbany, - 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-65-69 
VW GOLF BOSTON. 1989/90 r.. 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy; 5-biegowy, stan idealny, I właściciel, -
9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-66-10 
VW GOLF, 1989/90 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, wi
śniowy, 5-biegowy, bez wypadku, - 9.800 z ł , możliwe raty 
lub zamiany. Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08 
VW GOLF, 1989/90 r., 1800 ccm, kolor stalowy, wspoma
ganie, szyberdach, ciemne lampy, białe kierunkowskazy, 
sprowadzony w całości, - 11.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-33-00, 071/346-15-01 
VW GOLF II, 1989/90 r., 140 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, 
zadbany, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, -
8.200 zl. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1989/96 r., 136 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, 3-drzwiowy, bla
charka b. dobra, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/45-76-67 
O  VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, kolor grafitowy 

metalic, 5-biegowy, wspomaganie, • 8.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87026751

VW GOLF II, 1990 r., 133 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony, 2-drzwiowy, RO, na białych tablicach, stan 
dobry, - 3.250 zł. Kluczbork, tel. 077/418-37-83 
VW GOLF II, 1990 r., 158 tys. km, 1600 ccm, diesel, gra
natowy metalic, centr. zamek, 4 lampy z przodu, • 1.0.500 
zl. Leszno, tel. 0607/35-04-58 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania 
pasów, zielone szyby, welurowa tapicerka. 5-drzwiowy, 
5-biegowy, szerokie zderzaki i listwy boczne, nowe opony i 
ukł. wydechowy, hak, stan b. dobry, • 12.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-36-10
VW GOLF II, 1990 r„ 140 tys. km, 1300 ccm, czerwony. -
10.300 zł. Lubin, tel. 076/847-31-34 
VW GOLF II, 1990 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
fioletowy, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, RO, stan 
b. dobry, - 12.500 zł. Międzychód, tel. 095/748-27-80, 
0606/75-82-91
VW GOLF. 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier, >
10.500 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-81 .
VW GOLF GTD, 1990 r., 177 tys. krn, 1600 ccm, granato
wy metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, podwójne reflektory, 
ciemne szyby, po wymianie amortyzatorów, sprężyn, łożysk, 
udokum. pochodzenie, - 12.500 zł. Prudnik, woj. opolskie, 
tel. 0602/50-45-87
VW GOLF II. 1990 r.. 1600 ccm. czarny metalic, szyber
dach, wymieniony wydech, alarm, światło .stop*, ciemne 
tylne światła, w kraju od 5 lat. stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Świdnica, tel. 0608/75-15-93
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, wspo
maganie kier., radio, alarm, alum. felgi, komplet felg stalo
wych, przyciemniane tylne lampy; 5-biegowy, stan dobry, •
11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-74-97. 0603/80-64-37 
VW GOLF II. 1990 r.. 140 tys. Km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, szerokie zderzaki, hak, 4 koła zapasowe, składak, 
stan dobry, - 12.000 zł lub zamienię na Mercedesa 126, 
116. Wrocław, tel. 0501/86-84-46 
VW GOLF II. GL. 1990 r.. 1800 ccm. benzyna, wtrysk, po
pielaty metalic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO + 4 
głośniki, szyberdach, el. reg. lusterka, szerokie zderzaki, 4 
światła przednie + halogeny w zderzaku, el. reg. reflekto
ry, reguł, fotel kierowcy, nowe opony, sprzęgło, zawiesze
nie, tarcze ham., łożyska kół, komplet, - 11.200 zł. Wro
cław, tel. 0503/18-05-11
VW GOLF II CL, 1990 r., 180 tys. km. .1300 ccm. 90 KM. 
czerwony, oznakowany, alarm, centralny zamek + pilot, hak, 
radioodtwarzacz, obrotomierz, 5-biegowy, 3-drzwiowy, 
ciemne szyby, zadbany, nie składak, pełna dokumentacja, 
nowy akumulator, układ wydechowy, sprzęgło, bębny, 
szczęki hamulcowe, tarcze i klocki hamulcowe, - 9.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-04-00, 0608/45-94-14 
VW GOLF. 1990 r.. 1800 ccm, wtrysk, ciemnozielony me
talic. techn. sprawny, do małych poprawek, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
VW GOLF II, 1990 r. 154 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
turkusowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, Mul-T-Lock, 
alarm, centr. zamek, przegląd do 05;.2002 r., atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 10.500 żł. Wrocław, tel. 
071/781-91-42 wieczorem. 0601/18-13-43 
VW GOLF II, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia-. 
ły, automatic, r 10.000 zł. Wrocław, teł. 071/352-40-65. 
071/365-19-16
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, 1990 r„ 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
zadbany, garażowany, stan silnika.i blacharki b. dobry, -
12.500 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98
VW GOLF II. 1990/91 r., t34 tys. km. 1300 ccm, grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy,-11.200 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
VW GOLF II, 1990/91 r.. 140 tys. km. 1800 ccm. grafitowy, 
immobilizer. obrotomierz, RO. podwójne lampy, nowe opo
ny, zadbany,: 9.900 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. 
Wrocław, tel. 0608/09-31-95
VW GOLF II, 1990/91 r„ 65 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, zadbany, w kraju od 4 lat. udokum. prze
bieg. alarm, odcięcie paliwa, podwójne lampy, 2-drzwiowy, 
książka serwisowa z Niemiec, po wymianie paska rozrzą
du. - 12.300 zł lub zamienię na inny, w cenie do 9.000 zł. 
Zielona Góra. tel. 068/320-72-19 po godz. 19, 
0605/43-0-1-91
VW GOLF GTD, 1991 r„ 1600 ccm, biały, stan idealny, 
zadbane wnętrze, szyberdach, wspomaganie kierownicy, 
alarm, - .15.400 zł. Kamieniec Ząbkowicki,, tel. 
074/817-34-89
VW GOLF II, 1991 r.. 108 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, czer
wony metalic, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, RM, 
el. reg. refl., dzielona tylna kanapa, alum. felgi, sprow. i 
oclony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju 
od 2 dni, stan idealny - 9.200 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-69-57. 0609/29-02-07 
VW GOLF II. 1991 r.. 140 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy,. wspom. kierownicy, oryg. szyberdach, 
oryg. RO, welur, aluminiowe felgi 15" Borbet, alarm, im
mobilizer. bezwypadkowy, 1. właściciel, książka serwiso
wa, pełna dokumentacja, oclony w całości, stań bardzo 
dobry, - 11.900 zł. Ząbkowice Śl., tel. 074/815-27-96 
VW GOLF II, 1991 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna^ 
szary metalic, 5-drzwiowy. ABS, radio, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, szyberdach, szerokie zderzaki, 
welurowa tapicerka, stah b. dobry, delikatna rysa*z prawej 
strony, sprowadzony 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., 140 tys. km, 1600 ccm, morski meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. reflektory, 
sprowadzony w całości, beż wypadku, oryginalny lakier, w 
kraju od roku, I właściciel, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 10.500 zł.*Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33. 
0502/65-62-82
VW GOLF II. 1991 r.. 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy. el. reg. reflektory, radio, bez wypadku,

Stan b. dobry, -11.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-85, 
0600/20-22-65
VW GOLF II, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metalik, 5-drzwiowy, 4-biegówy, szyber
dach, katalizator, el.reg. reflektory, stan dobry, przegląd 
do 04.2002 r, -11.600 zł. Byczyna, tel. 077/413-47-96 
VW GOLF, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy meta
lic, I właściciel, sprowadzony w 2000 r., 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, wspomaganie kier., zadbany, oryginalny lakier, -
10.700 zł. Duszniki Zdrój. jel. 074/866-81-78 
VW GOLF II. 1991 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, w kra
ju od tygodnia, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.300 zł. 
Gryfów SI., tel. 075/781-38-50, 0602/70-18-39 
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czeiwony, 
katalizator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty,
- 11.300 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06. 0502/54-74-94 
VW GOLF II. 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm. RO, el. reg. 
reflektory, I właściciel, stan b. dobry, • 12.600 zl. Jawor, tel.. 
076/870-41-82, 0600/92-61-15
VW GOLF II CL, 1991 r., 152 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyber
dach, RM, katalizator, stan idealny, w kraju od tygodnia, 
oclony, - 11.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-61-23. 
0607/73-60-48
VW GOLF II. 1991 r., 1600 ccm. turbo D, czerwony,
4-drzwiowy, nowe opony, nowy akumulator, centralny za
mek, szyberdach, hak, - 12.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-19-90
VW GOLF II, 1991 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bor
dowy, 5-drzwiowy, szyberdach, radio, • 12.500 zł lub za
mienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, kataliza
tor, model '92,3-drzwiowy, stan dobry, - 9.990 z ł, możliwe 
raty lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, srebmy, katalizator, 2-drzwio
wy. szyberdach, w kraju od 4 lat, I właściciel, kpi. doku
mentacja, zdjęcia, garażowany, - 8.800 zi. Leszno, tel. 
065/529-27-50
VW GOLF, 1991 r., 119 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 5-bie
gowy, szyberdach, RO, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, 
bez wypadku,, sprowadzony na nowych zasadach, 5 dni w 
kraju, wszystko opłacone, - 10.900 zł. Leszno, tel. 
065/572-43-33, 0605/82-83-90 

. VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, oryg. lakier, RO, stan b. dobry, - 1L700 zł. Lipniki, 
teł. 077/431-21-79, Ó606/12-83-05 
VW GOLF, 1991 r., 144 tys. km, 1800 ccm. benzyna, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, komputer, zadbany. -
10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-65 
VW GOLF SKŁADAK, 1991 r„ 1600 ccm, GTi. ciemnozie
lony, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, duże tylne lampy, na
kładki na nadkolach, stan opon b. dobry. - 5.300 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-65-88 
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., 140 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, śzyberdach, fotele kubełkowe, zadbany,
- 9.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45, 0601/77-37-17
VW GOLF, 1991 r., 103 tys. km, 1800 ccm; grafitowy me- 

. talie, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, RO. - 11.200 zł. Syców, tel. 
062/786-15-18
VW GOLF ll. 1991 r., 165 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, biały, 
bez wypadku, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, radio, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 10.500 zl. 
Syców, tel. 062/785-29-14; 0607/30-88-08 
VW GOLF, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, immobilizer, szyberdach, el. reg. reflektory, b. 
ekonomiczny, 4 lampy przednie; nakładka na nadkola, oryg. 
lakier i przebieg, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05
VW GOLF, 1991 r., 138 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary, 
szerokie zderzaki, hak, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, stan b. dobry, - 14.000 zł. Wilczy Las, tel. 
076/817-73-78
VW GOLF CABRIO. 1991 r„ 150 tys. km. 1800 ccm. i, czar
ny, alum. felgi 15", komputer, el. otwierany dach, óspoile- 
rowany (Karmann), - 17.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0603/83-83-79
VW GOLF, 1991 r., 185 tys. km. 1600 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, alarm, - 11.000 . zł. Wrocław, tel. 
071/321-97-03
VW GOLF II GTI G-60,1991 r., 1800 ccm, turbo, wrzoso
wy metalic, 160 KM, obniżony, aluminiowe felgi BBS, cen
tralny zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, ABS, kompu
ter. obrotomierz, do poprawek elektr, - 8.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
VW GOLF II. 1991 r.] 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, białe zegary, szerokie zderzaki, 
szyberdach, kpi. dokumentacja, alum. felgi, -10.600 zł lub 

< zamienię. Wykroty, woj. jeleniogórskie, teł. -0604/95-61 -54 
VW GOLF II, 1991/92 ^  .130 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
bordowy, 5-drzwjowy, Fadk), szyberdach, - 12.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Legnica, tei. Ó76/854-57-13, 
0602/38-55-22 '
VW GOLF III, 1991/92 140 tys. km. 1400 ccm. benzyna,
granatowy, 5-drzwiowy, tydzień w kraju, centr. zamek, - 
14.300: zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
VW GOLF II. 1991/92 r.. 170 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. re- 

- flektory, alarm, immobilizer, RO, reguł. wys. mocowania 
pasów, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, nowe 
opony, przegląd do 05.2002 r, - 11.000 zł. Wrocław, tel.

. 071/786-79-88, 0601/32-87-55 - 
VW GOLF, 1991/92 r„ 160 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, gra- 
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, nakładki plastikowe, 
listwy boczne, nowe amortyzatory, stan b. dobry. kpi. do
kumentacja - 9.700 zł lub zamienię na tańszy, zwolniony z 
opłaty skarbowej, raty. Wschowa, tel. 065/540-29-47, 
0603/31-05-33
VW GOLF, 1991/92 r., 8 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
periowoczarny meta. zadbany, odcięcie paliwa, nowy aku
mulator i pasek rozrządu, po wymianie oleju, 4-drzwiowy, 
szyberdach, radio, I Właściciel, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju od 2 lat, - 13.000 zł. Żagań, tel. 0609/62-82-43 
VW GOLF III,1992 r„ 1800 ccm. kolor ciemnografitowy, 
szyberdach, RO z CD, - 16.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-86-19. 0604/31-96-74 
VW GOLF III, 1992 L  117 tys. km. 1800 ccm, benzyna. 
4>iały. automatic, 90 KM, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, .centr. zamek, alarm, białe tylne światła, 
po małym tuningu, zadbany, sprow. ze Szwajcarii • 16.300 
zł. Legnica, tel. 0607/47-36-38 
VW GOLF lll, 1992 r., 140 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 

i czerwony, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, el. otw. 
szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka. pod. powietrz
na. • 16.200 zł. Lubań, tel. 0606/69-89-38 
VW GOLF lll, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, tur
kusowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. refl., el. reg. lusterka, 
halogeny, RM, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, ciemny 
welur, dzielona tylna kanapa, I właściciel, sprow. i oclony 
w całości, bez wypadku, stan idealny - 16.600 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-69-57. 0609/29-02-07
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VW GOLF, 1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy metalic,
3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, hak, alum. felgi, 
bez wypadku (zdjęcia), do sprow. z zagranicy, na gotowo -
16.800 zł. Paczków, tel. 077/431-60-94, 0604/14.20-98 
VW GOLF III, 1992 r., 97 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
garażowany, el. otw. szyberdach, wspomaganie, stan ide
alny, -15.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-30 '
VW GOLF III, 1992 r., 179 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 5-drzwiowy, wspom. kier., centralny zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, welur, « 18.500 zł. 
Żary. tel. 0603/91-72-14
O  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwio- 

wy, el. reg. reflektory, reguł, wysokość pasów, w 
kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, b. dobrze 
utrzymany, stan idealny, • 17,800 zł. Środa Ślą* 
ska, tel. 071/317-49-74 81013771

VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi 15", ABS, 
zadbany, - 17.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-65-04, 
0602/89-20-77
VW GOLF II, 1992 r., 136 tys. km, 1600 ccm, turbo D, bia
ły, 3-drzwiowy, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
12.700 zł. Głuszyca, teł. 074/845-90-86 
VW GOLF III, 1992 r., 84 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, popie
laty metalic, 2-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec r 4.700 
DEM + cło. Gubin. tel. 068/371-81-86 
VW GOLF II. 1992 r., 134 tys. km, 1600 ccm, turbo D, per
łowo biały, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, oryginalny lakier, oszczędny, pełna dokumenta
cja, -11.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39,0605/23-25-67 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, wtryśk. czerwony,
3-drzwiowy, bez wypadku, radio, - 12.900 zł. Kłodzko, tel. 
0608/08-07-65
VW GOLF III. 1992 r.. 120 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
zielony metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, RO. wspoma
ganie, alum. felgi, książka serwisowa, stan idealny, • 19.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy, wspomaganie. 5-drzwiowy, - 14.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-17-27 po godz. 16. 065/520-00-46, 
0601/06-33-73
VW GOLF III, 1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, se
ledynowy, sprowadzony w całości. 3-drzwiowy, szyberdach, 
el. reg. reflektory, halogeny, atrakc. wygląd, - 15.900 zł. 
Lubin. tel. 0606/27-32-35
VW GOLF, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, ABS, ARD, 
radio, - 19.500 zł. Lubin, teł. 076/842-83-43 
VW GOLF III GT, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
czamy, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, białe ze
gary, ciemne szyby, reflektory Optik IV, gnił bez znaczka, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, filtr stożkowy KN, w 
kraju od 4 miesięcy, atrakc. wygląd, -18.000 zł. Lubin, tel. 
0607/33-74-17
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. lusterka i reflektory, alum. fel
gi 15", bez wypadku, - 18.000 zł lub zamienię na większy, 
z dopłatą do 23.000 zł. Nysa. tel. 0606/95-77-02 
VW GOLF GTD, 1992 r„ 178.tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
ciemnozielony metalic, 3-drzwiowy, garażowany, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, koła zimowe, 
halogeny, kubełkowe fotele, immobilizer. zielone szyby, RO, 
zadbany, stan b. dobry, - 21.900 zł. Oleśnica, tel. 
0503/12-77-18
VW GOLF III.. 1992 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, GTD. gra
natowy metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, ciem
ne szyby tylne, bezwypadkowy, 3-drzwiowy, nie składak, -
19.500 zł. Oława. tel. 071/313-01-02. 0502/31-62-09 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, bordowy metalic, pełna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, hak, odcięcie zapłonu, za
dbany, garażowany, dodatkowe światło .stop", -15.300 zł. 
Paczków, tel. 077/431-67-73. 0604/77-15-95 
VW GOLF II. 1992 ł , 150 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, el. reg. reflektory, nie 
składak, I właściciel od 1993 r., pełna dokumentacja, bez 
wypadku, oryginalny lakier, stan b. dobry, -11.900 zł. Strze
lin, tel. 071/392-32-76. 0604/62-55-12 
VW GOLF III, 1992 r., 88 tys km. 1900 ccm. turbo D, czer
wony. 3-drzwiowy. szyberdach, wspomaganie kier., w kra
ju od tygodnia, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, -17.900 
zł. Syców. tel. 062/785-35-30, 0606/37-88-48 
VW GOLF, 1992 r., 132 tys, km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 3-drzwiowy. 
wspom. kierownicy, szyberdach, - 16.900 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/840-22-67. 0603/53-31-57 
VW GOLF III. 1992 r.. 200 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, -17.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-71-37
VW GOLF III, 1992 r„ 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, 4-drzwiowy. - 18.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82 po godz. 18
VW GOLF III, 1992 r.. 1900 ccm. turbo D. czamy, wspo
maganie, w kraju 3 dni, 4-drzwiowy, -18.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/87-04-33
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ćcm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy metalic, moc silnika 75 KM, 3-drzwiowy, cen
tralny zamek, wspom. kierownicy, katalizator, RM + 6 gło
śników, 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 dopłatą. Wałbrzych, tel. 
0606/26-35-79
VW GOLF III, 1992 r, 145 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alum. felgi, RO + 4 głośniki, stan b. do
bry, -16.200 zł. Wołów. tel. 071/389-12:66 
VW GOLF III. 1992 r„ 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, stan idealny, wspomaganie kier., centralny zamek, 
5-drzwiowy, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 071/359-11-51, 
0604/95-93-70
VW GOLF III, 1992 r., 190 tys. km. 1900 ccm, diesel spro
wadzony w całości, w kraju od 3 miesięcy, pełna dokumen
tacja, książka serwisowa, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/71-41-55
VW GOLF III, 1992 r. pełne wyposażenie, - 20.000 zł. Wro
cław. tel. 071/353-02-49. 0606/12-12-56 
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy. centr. zamek, immobilizer, RO, alum. 
felgi + koła zimowe, w kraju od 9 lat. -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-12-99
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, do malowania maska, zderzak, klimatyzacja, szyber
dach, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, 
spoilery progowe, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 0604/24-13-73 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, automatic, 2-drzwiowy, 2 x poduszka powietrzna, wspo
maganie, alum. felgi, - 14.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
VW GOLF III, 1992/93 r.. 1900 ccm. diesel SDi, biały, bez 
wypadku, w kraju od 2 tygodni, 5-drzwiowy, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, el. reg. reflektory, immobilizer, 
zadbany, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 19.700 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20, 
0602/49-57-11
VW GOLF GL. 1992/93 r.. 115 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, po

przeglądzie, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rany szyberdach, aluminiowe felgi, zadbany, halogeny, stan 
idealny. - 18.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
VW GOLF III, 1992/93 r., 115 tys. km, 1800 ĉm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. luster
ka i reflektory, el. otw. szyberdach, oryg. RO, - 17.000 zł. 
Kobylin, woj. leszczyńskie, tel. 0601/33-31-87 
VW GOLF. 1992/93 r.. 1900 cćm, turbo D, biały, 5-drzwio
wy, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, el. 
reg. reflektory, alarm, radio VW, oryginalny lakier, bez wy
padku, atrakcyjny wygląd, - 20.200 zł (możliwe raty) lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-64-46, 0602/67-58-35 
VW GOLF III GT, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 cćm, wtrysk, 
zielony metalic,' 5-drzwiowy. tuning, klimatyzacja, kompu
ter pokładowy, drewno i inne -19.000 zł (ub zamienię. Po
lkowice. tel. 0604/89-03-20
VW GOLF, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, per- 
łowobordowy metalic, w kraju od 5 dni, bez wypadku, wspo
maganie kier., el. reg. szyberdach, radio, książka serwiso
wa, el. reg. reflektory, bez wypadku, - 15.500 zj. Rawicz, 
tel. 0607/09-45:04
VW GOLF III, 1992/93 r.,.1900 ccm, turbo D, czerwony,
4-drzwiowy, szyberdach, el. reguł, lusterka, wspomaganie 
kier/centralny zamek, welurowa tapicerka. zderzaki w ko
lorze nadwozia, oryginalny lakier, bez wypadku, w kraju od 
2 tyg., stan b. dobry, • 20.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-36-11. 0605/73-61-45
VW GOLF III GTD. 1992/93 r.. 170 tys. km, 1900 ccm. srebr
ny metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, odcięcie zapłonu, blo
kada skrzyni biegów, aluminiowe felgi 14J, nie składak, •
20.000 zł lub zamienię na Audi, TD, z dopłatą. Wambierzy
ce. tel. 074/871-92-28. 0608/84-62-56 
VW GOLF III, 1993 r., 170 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
niebieski metalic, immobilizer, alum. felgi,, wspomaganie, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, -19.800 zł (możliwe raty). Jaro
cin, tel. 0601/57-35-88
VW GOLF III, 1993 r., 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, halogeny, obrotomierz, zderzaki w kpi. nad
wozia, alum. felgi 16", 3-drzwiowy, I właściciel, rok w kraju, 
żaluzja, aluminiowe dodatki - 21.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-57-23, 0603/69-60-14 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, bez wypadku, stan 
idealny, RM - 16.300 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, • 16.500 żł. Szprotawa, 
teł. 0605/06-28-47
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, hak, 
aluminiowe felgi, - 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/64-33-00
VW GOLF, 1993 r., 126 tys. km. 1800 ccm. kolor wiśniowy 
metalic, przywieziony na mienie przesiedleńcze w całości, 
centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, - 16.500 zł., tel. 071/398-82-53, 0503/97-20-51 
VW GOLF, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel 5-drzwio
wy, wspomaganie, immobilizer, nie uszkodzony, • 16.200 
zł. Chocz, tel. 062/741-53-61, 0605/58-28-32 
VW GOLF III, 1993 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny. 3-drzwiowy. wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, obniżony, ciemne szyby, atrakc. wygląd, •
18.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-62-05
VW GOLF III, 1993 r., 129 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, rozkładane siedzenia, 
reguł. wys. mocowania pasów, z pełną dokumentacją, w 
kraju od mies, - 15.200 zł. Jawor, tel. 076/870-62-05 po 
godz. 15
VW GOLF III, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, perłowofio- 
letowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach.
5-drzwiowy, alum. felgi, nie eksploatowany w kraju, • 18.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 
075/764-79-50, 0607/15-30-04
VW GOLF, 1993 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fiole
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, pełna dokumentacja, 105 KM, RO, ku
bełkowe fotele, sprowadzony w całości, • 19.000 zł. Kęp
no, tel. 0502/59-51-68
VW GOLF III, 1993 r„ 128 tys. km, 1900 ccm, GTD. szary 
metalic, w kraju od 2 tygodni, szyberdach, RM, centralny 
zamek, halogeny, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, - 23.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/55-26-06
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 4-drzwio
wy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RO, zadba
ny, -20.500 zł. Legnica, teł. 0600/19-29-37,0608/23-76-74 
VW GOLF III, 1993 r, 102 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, centr zamek. ABS. el. otw. 
szyby, szyberdach, bez wypadku, książka serwisowa, -
16.500 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91. 0605/63-27-78 
VW GOLF III GT, 1993 r.. TDi obniżony, szyberdach, ser
wo, regulowana kierownica, ciemne szyby, aluminiowe fel
gi, pełna dokumentacja, - 23.300 zł. Lubań, tel. 
0600/54-27-26
VW GOLF CL, 1993 r., 198 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie, alarm, centr. zamek, RO, hak, el. 
reg. reflektory, eł. otw. szyberdach, alum. felgi, sportowa 
kierownica, spoilery, bez wypadku, po wymianie układu 
zawieszenia w 2001 r, - 21.900 zł. Lubań, teł. 
075/722-42-71, 0604/31-29-52 
VW GOLF III, 1993 r., 169 tys. km, T800 ccm. benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, el. szyberdach, wspomaganie kier., el. 
reg. reflektory, spoiler z dodatkowym światłem .stop", w 
kraju od 5 miesięcy, książka serwisowa, - 15.800 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
VW GOLF III, 1993 r„ 141 tys. km. 2000 ccm, 16V, perło- 
woczamy, silnik DOHC, wersja GTi, ABS, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, el. otw. szyberdach, kubełkowe fotele,
3-drzwiowy, komputer, alum. felgi 15" z szerokim rantem, 
sportowe zawieszenie, atrakc. wygląd, - 20.500 zł. Lwó
wek Śląski. tel. 075/782-55-11., ,
VWGOLF III, 1993 r., 150 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, biały. 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, -17.000 zł lub zamienię na 
droższy: Olszyna, tel. 075/721-22-94, 0600/12-50-84 
VW GOLF III, 1993 r., 153 tys. km, 1900 ccm, diesel wspo
maganie kier., 5-drzwiowy, el. otwierany szyberdach, oclo
ny w całości, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 20.700 
zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-73, 
0604/13-21-09
VW GOLF, 1993 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, -17.900 z ł , możliwe raty lub zamiany. Paczków, tel. 
077/431-78-88. 077/431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD, czeiwony^Mul-T-Lock, 
el. otw. szyberdach, właściciel niepalący, garażowany, ra
dioodtwarzacz, - 21.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-41-38, 
0600/14-72-01
VW GOLF III, 1993 r., 139 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, • 18.500 zł. Raszków, tel. 062/734-31-51 
VW GOLF. 1993 r., 104 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
bez wypadku, stan b. dobry, ABS, centralny zamek, el. szy
berdach, el. reguł, lusterka, alarm, blokada skrzyni biegów, 
nie składak, -21.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-17-38 
VW GOLF III CL. 1993 r„ 134 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
biały. el. reg. reflektory, RO. reguł. wys. mocowania pa
sów, nowe opony, rozkładana kanapa, 5-biegowy, atermicz
ne szyby, stan idealny, • 15.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 0503/84-98-70

VW GOLF III, 1993 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi. czarny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, RM, 
atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier., kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, pełna dokumentacja, - 19.000 zł. 
Syców, tel. 0502/59-51-68
VW GOLF, 1993 r., 102 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordo
wy, wspom. kierownicy, 5-drzwiowy, szyberdach, w kraju 
od tygodnia, bez wypadku, - 21.100 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 074/840-28-67, 0603/53-31-57

VW GOLF III, 1994 r., .82 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, wspomaganie; el. Otw. szyberdach' immobilizer,
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 18.700 zł. Jasień, woj. zielo
nogórskie, tel. 0604/37-25-49 
VW GOLF III, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm. biały, napina- 
cze pasów, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, immo- 
bilizer, centr. zamek + pilot, alarm, serwisowany, - 20.000 
zł. Kalisz, tel. 062/766-03-86, 0602/63-43-61 
VW GOLF III, 1994 r„ 112 tys. km, 1900 cćm, TD£ czerwo
ny, I właściciel, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. szyberdach, el. reg. reflektory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, garażowany, stan b. dobry, - 24.400 zł. 
Kępno. tel. 062/781-70-10, 0601/92-03-50 
VW GOLF III, 1994 r„ 150 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, stan b. dobry, garażowany, w kraju od roku, 
- 20.000 zł. Kostomłoty, tel! 071/317-02-96 - 
VW GOLF III, 1994 r., zielony, ABS, poduszki pow., centr. 
zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. Kuniów, gm. 
Kluczbork, tel. 077/418-37-11

ny metalic, wspomaganie kier., immobilizer, 5-drzwiowy, 
obrotomierz,.spoiler, stań b. dobry’‘2 elementy do malo
wania, możliwe raty, - 22.800 żł. Bralin, tel. 062/781-25-19, 
0602/26-90-03
VW GOLF III CABRIO, 1995 r., 87 tys. km. 18Ó0 ccm, 
wtrysk, czamy metalic. ABS, białe zegary, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, podgrzewane 
fotele, stan idealny, - 28.000 zł lub zamienię. Kępno. tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37 
VW GOLF GL, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, podgrzewane lusterka, reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 18.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-05-30. 
0602/15-39-55
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 160 tys. km, 1900 ccm. TDI. 
srebrny metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. 
otw. szyberdach, ABS, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, centr. zamek, • 26.200 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-00-13 po godz. 17
VW GOLF III, 1995 r., srebrny metalic, pełne wyposażenie 
el. (oprócz klimatyzacji), stan b. dobry, - 24.500 zł. Legni
ca. tel. 076/854-71-88
VWGOLF III KOMBI, 1995 r., 94 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 2 poduszki pow., centr. zamek, klimatyza
cja, wspomaganie kier., RO, bez wypadku, do sprowadze
nia z Niemiec -10.300 DEM + cło ok. 6.000 zł lub na goto
wo - 24.000 źł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
VW GOLF III, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony metalic,
5-drzwiowy, immobilizer, stan idealny, - 20.500 zl. Pleszew, 
tel. 062/742-12-25. 0602/60-39-67 
VW GOLF VR6,1995 r., 2800 ccm, benzyna, perłowoczar
ny, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, ABS, alum. 
felgi, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, - 22.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/27-29-75 
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km. 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek z pilotem, 
obrotomierz, alum. felgi, immobilizer, dodatkowe światło 
.stop", oznakowany, CD z RDS + 6 głośników (z pilotem), 
garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 25.800 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/59-24-04 
VW GOLF KOMBI, 1995/96 r., 160 tys. km, 1900 ccm; TDi 
wspomaganie, ABS, immobilizer, zderzaki w kolorze nad
wozia, I właściciel, stan b. dobry, - 24.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0600/85-95-23
VW GOLF III, 1995/96 r., 1900 ccm, TDi serwisowany bia
łe zegary, alum. felgi, szyberdach, - 20.800 zł. Janków, tel. 
076/857-46-82
VW GOLF III, 1995/96 r., 130 tys. km, 1900 ccm. TDi, bia
ły, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., el. otwiera
ny szyberdach, sprowadzony, w całości, aluminiowe felgi, 
kpi. opon zimowych, białe zegary, skórzana kierownica, stan 
idealny, - 21.500 zł. Jenków, tel. 076/857-46-82, 
0606/49-19-53
VW GOLF III, 1995/96 r„ 176 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic. szyberdach, relingi dachowe, hak, radio, 
immobilizer, wspomaganie, - 25.400 zł. Lubin, tel. 
076/842-53-85, 0605/73-48-49 
VW GOLF. 1995/96 r.. 127 tys. km. 1600 ccm. żółty, 2 po
duszki pow., wszystkie el. dodatki, alum. felgi, 2 zabezpie
czenia + alarm, szyberdach, wspomaganie kier., atrakc. 
wygląd, - 22.000 zł. Żary, tel. 0608/06-72-36 
VW GOLF III, 1996 r., 65 tys.-km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski, I właściciel w kraju, wspomaganie, centr. zamek, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 4-drzwiowy, 4 zagłów
ki, lampy przednie Golfa IV, dodatkowe światło .stop’ , 
atrakc. wygląd, zadbany, • 26.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-19-88 lub. 0609/51-11-26 
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- 

. ćyjny 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, teł. 0601/53-48-42 
81013321

VW GOLF KOMBI. 1996 r.. 137 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, - 30.000 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-30-60, 773-29-44 
VW GOLF III. 1996 r., 42 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, alarm + pilot, 
garażowany, stan b. dohry, - 25.500 zł. Iwiny, tel. 
076/81 -̂92-92
VW GOLF III GTI, 1996 r., 2000 ccm, czerwony, pełne wy
posażenie, - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
VW GOLF, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., otwierany dach. 
- 23.000 z ł . kup. zwoln. z opł. skarbowej. Jelenia Góra. 
teł. 075/783-35-29, 0601/22-87-72 
VW GOLF III, 1996 r., 1400 ccm, czarny metalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. felgi, 
sportowe fotele, - 24.500 zł. Kalisz, tel. 0605/06-05-64 
VW GOLF III, 1996 r., 156 tys, km. 1900 ccm, TDi, ciemno- 
fioletowy, intercooler, bogate wyposażenie, możliwe raty 
przez komis, - 25.900 zł. Kłodzko, teł. 074/867-81-36 
VW GOLF III, 1996 r., 10 tys. km, 1800 ccm,benzyna, śliw
kowy metalic, inst. gazowa, ef. otw. szyberdach. roleta, el. 
reg. lusterka, .RO, alum. felgi, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, - 23.500 zł. Kościan, tel. 0600/91-23-81 
VW GOLF III, 1996 r., 87 tys. km, zielony metalic, 2-drzwio
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, centr. za
mek, • 23.000 zl lub zamienię, możliwe raty przez komis. 
Legnica, tel. 0604/41-80-47
VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 96 tys. km. 1900 ccm. TDi, 
czerwień meksykańska. 110 KM, klimatyzacja, 2 poduszki 
powietrzne, skóra w kolorze nadwozia, relingi dachowe, 
wspomaganie kier., pełne wyposażenie elektr., obniżony. 
ABS, w kraju od miesiąca, I właściciel, podgrz. siedzenia, -
32.000 zł. Malczyce, tel. 071/795-11-42. 0601/85-90-40 
VW GOLF III, 1996 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowoczarny, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
Szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrzewa
ne fotele, alarm, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory,.- 23.000 zł. 
Marciszów, tel. 075/741-06-86
VW GOLF łłl, KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby. el. 
reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
immobilizer, relingi dachowe, RO, .500 zł. Milików, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF 411,1996 r„ 120 tys. km, 1900 ccm. diesel, nie
bieski, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, • 21.000 
zł. Oleszna, woj. wrocławskie, tel. 071/393-93-98, 
0503/10-90-22
VW GOLF III, 1996 r„ 61 tys. km. 1400 ccm, śliwkowy, 
bogate wyposażenie, 2 poduszki powietrzne, radio Sony, -
25.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-58. 0607/39-93-04 
VW GOLF, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm. TDi, niebieski, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
immobilizer, - 27.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25, 
0602/60-39-67
VW GOLF III, 1996 r„ 100 tys. km. 1600 Ccm, benzyna,

VW GOLF III, 1993 r., 90 tys. km, 1800 ccm, biały, 3-drzwio
wy, el. otw. szyby, wspomaganie, bagażnik dachowy, ra
dio, opony zimowe, zadbany, - 17.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/87-97-81
VW GOLF III, 1993 r, 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błękit
ny metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. świateł, el. reg. 
lusterka, c. zamek, wspomaganie, radioodtwarzacz, we- 
łur, zderzaki i lusterka 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 GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
sprowadzony w całości w 2000 r., 3-drzwiowy, wspomaga
nie kier., dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nad
wozia, blokada skrzyni biegów, • 18.500 zł lub zamienię na 
VW Passata, 1900 ccm diesel. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/61-49-50
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km. 1800 ccm. srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, - 14.800 zł. Wrocław, tel, 0608/36-84-87 
VW GOLF III GL, 1993 r., 88 tys. km. 1800 ccm, Pb/, ciem- 
nowiśniowy metalic. pełne wyposażenie el.. wspomaganie 
kier., centralny zamek, RM Beta + 4 głośniki, regulowana 
kierownica, dzielona tylna kanapa, udokum. przebieg, w 
kraju od 05.2001 r., pełna dokumentacja, • 19.700 zł. Zię
bice, tel. 074/819-07-62, 0502/16-91-87 
VW GOLF III, 1993 r.. 116 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, inst. gazowa, szy
berdach, ciemne szyby, -17.000 zł. Żary, tel. 068/470-31-18 
do godz. 14, 0604/28-98-57
VW GOLF lll, 1993/94 r., 196 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, w kraju od miesiąca, bez wypadku, książka ser
wisowa, 3-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, - 17.700 zł. Bo
lesławiec. teł. 075/732-36-91. 0601/70-56-89 
VW GOLF lll GTD. 1993/94 r., 167 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, śliwkowy metalic, centralny zamek, el. otwierany szy
berdach, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., el. reguł, 
reflektory, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, stan idealny, w kraju od tygodnia, pełna doku
mentacja, - 18.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-61-23. 
0607/73-60-48
VW GOLF lll, 1993/94 r. 120 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
czamy. wspomaganie kier., 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, sprowadzony w 1998 r., model z 1994 
r.. garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 20.500 zł lub za
mienię na VW Transportera T4. Kowary, tel. 075/761-42-46 
VW GOLF. 1993/94 r., >1900 ccm. turbo D, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
el. szyberdach, reguł, fotel kierowcy, regulowana kierowni
ca, hak, radio z CD, nowe opony i amortyzatory, - 20.500 
zł. Leszno, tel. 0502/91 -64-04 
VW GOLF, 1993/94 r.. 160 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 
2 poduszki pow., kupiony w kraju, - 21.500 z ł , możliwe 
raty lub zamiany. Paczków, teł. 077/431-78-88, 
077/431-75̂ 08
VW GOLF III KOMBI. 1993/94 r., 138 tys. km, 1900 ccm. 
GTD diesel, atramentowy metalic, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, hak, roleta, el. reguł, lusterka, 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
VW GOLF lll, 1993/94 r., 109 tys. km, 1600 ccm, czarny,
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. szyberdach, wspo
maganie, 4 zagłówki, dzielona kanapa tylna, bez wypad
ku, w kraju od 2 dni, stan b. dobry. - 17.200 zł. Zielona 
Góra. teł. 068/323-52-62, 0604/60-80-94 
VW GOLF, 1993/97 r., 117 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
alarm, centr. zamek, 5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, nowe klocki i tarcze hamulcowe, alum. fel
gi, kpi. kół zimowych, kpi. dokumentacja, zadbany, -19.000 
zł. Wrocław, tet. 0502/52-68-03 
VW GOLF KOMBI. 1994 r., 1900 ccm. turbo D, czamy, 
wspomaganie, eł. otw. szyberdach, centr. zamek, blok. 
skrzyni, alarm - 22.500 zł. możliwość kupienia przez komis 
na raty, stan b. dobry, 8 mies. w kraju.. Legnica, tel. 
0606/49-79-90
VW GOLF lll, 1994 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, 2 pod. 
powietrzne, ABS, el. otw. szyberdach, hak • 5.800 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/17-29-78-68-15 
VW GOLF, 1994 r., 1800 ccm, czamy metalik, wspomaga
nie, c. zamek, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., spro
wadzony z Niemiec, 3 dni w Polsce, -16.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 0609/26-51-96, 068/459-92-74 •
VW GOLF GTI, 1994 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, fioletowy 
metalic, I rej. 1995 r., pełne wyposażenie el., ABS, kompu
ter. siedzenia kubełkowe, 5-drzwiowy, alum..felgi, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, stan idealny - 73.000 żł. Polani
ca Zdrój, tel. 074/868-26-35, 0601/75-07-62 
VW GOLF lll, 1994 r.. 1400 ccm. wtrysk 5-drzwiowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze*nadwozia, białe zegary, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/67-60-22,071/793-33-59 po godz. 17 
VW GOLF Ul, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości w 1995 r., centr. zamek, książka 
serwisowa, oryg. lakier i przebieg, bez wypadku, oryg. ra
dio, welurowa tapicerka, wspomaganie, katalizator, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, garażowany, I właściciel, zadbany, stan 
idealny, oszczędny, • 20.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Cinquecento. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
VW GOLF III, 1994 r., 137 tys. km, 1391 ccm, bordowy, 
kupiony w salonie, pierwszy właściciel - 22.800 zł; możli
wość sprzedaży ratalnej • pierwsza wpłata 1.000 zł. Żary, 
tel. 0603/39-04-87
VW GOLF lll. 1994 r„ 102 tys. km, 1400 ccm, biały, c. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, I właściciel w kraju, 
welur, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, możli
wość sprzedaży na raty, - 20.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
VW GOLF lll. 1994 r., 180 tys. km* 1900 ccm, turbo D. 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, -19.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Bren- 
no. tel. 065/549-42-72
VW GOLF lll. 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm. TDi; bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, immobilizer. alum. felgi, - 27.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-25 w godz. 8-17, 0603/10-57-47 
VW GOLF lll GT. 1994 r., 115 tys. km, 1800 Gem, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, szyber
dach, immobilizer, obrotomierz, dzielone tylne siedzenia, 
reg. kierownica, alum. felgi, spoilery, sprowadzony w cało
ści, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 18.800 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 0602/29-71-47

VW GOLF lll, 1994 r., 174 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, re
guł. fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek, obniżony, po 
tuningu, atrakcyjny wygląd, • 28.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-72-04, 0602/30-16-93 
VW GOLF lll, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie kier., szyberdach • 7.000 DEM + cło i transport. Lesz
no, tel. 0501/40-69-37
VW GOLF, 1994 r., 142 tys. km, 1400 ccm, benzyna, stalo
wy metalic, centralny zamek, immobilizer + pilot, wspoma
ganie kier, • 19.200 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-67 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie kier., centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, -
19.900 zł lub zamienię na Audi 80 B4 Avant, 2000 ccm. 
Nowa Sól, tel. 068/356-12-49 
VW GOLF lll, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm. benzyna I reje
stracja 96 r, • 19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r., srebrny, 5-drzwiowy, alum. .felgi, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, eł. otw. szyberdach, 
RM, kpi. dokumentacja, - 16.900 zł. Opole, tel. 
0604/49-87-64
VW GOLF lll, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm, TDi, kolor 
groszkowy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., 
reg. kierownica i fotel kierowcy, odpinany hak, alarm, blo
kada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, radio, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, - 21.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-52-96
VW GOLF lll, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, el. otw. szyberdach, reg. kierownica, immo
bilizer, -15.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-77-01 
VW GOLF lll, 1994 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, soczewkowe 
lampy, lakierowane zderzaki, stan b. dobry, - 19.500 zł. 
Raciborowice, tel. 076/818-97-49
VW GOLF lll. 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, centralny zamek, radioodtwarzacz, podgrz. lu
sterka, - 19.600 zł. Rawicz, tel. 065/545-25-24 
VW GOLF, 1994 r., 58 tys. km, 1800 ccm. kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RM, kpi. 
dokumentacja, • 17.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0603/45-52-97
VW GOLF KOMBI. 1994 r., 127 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, relingi dachowe, roleta, faktura VAT, - 24.700 
zł. Sobótka, tel. 0601/42-18-99 
VW GOLF GTI, 1994 r., 46 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, wersja Edition, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, 
poduszki pow., komputer, ABS, centralny zamek, kubełko
we fotele, sprowadzony w całości, • 24.500 zł. Syców, tel. 
0601/73-10-98
VW GOLF lll, 1994 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, katalizator, wspo
maganie. 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe: przeguby, sprzę
gło, kpi. opon zimowych, • 22.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 0606/40-37-25
VW GOLF III GT. 1994 r., 154 tys. km. 1900 ccm, TDi. ko
lor grafitowy metalic, 90 KM, 3-drzwiowy, el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, alum. felgi 15", reg.Jcierownica, 
halogeny, tłumik .Sepringa", ciemne szyby, I właściciel w 
kraju, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 25.500 zł. Świdni
ca, tel. 0603/03-70-78
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja/ centralny zamek, 
immobilizer, 4 zagłówki, dzielona kanapa, el. reguł, luster
ka, el. reg. światła, zderzaki w kolorze nadwozia,: stan b. 
dobry, zadbane wnętrze, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-32-01
VW GOLF jll, 1994 r.. 140 tys. km. 1900 ccm, GTD. biały,
4-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
VW GOLF lll, 1994/95 r„ 140 tys. km. 1900 ccm.TDi, ko
lor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane lusterka i fotele, 
wspomaganie kier., centr. zamek, atrakcyjny wygląd, w kraju 
od 6 mies, - 27.800 zł. Bolesławiec, tel. 0604/51 -90-81 
VW GOLF Iłł-GT. 1994/95 r., 2000 ccm, TDi, srebrny me
talic, wersja .Edition", pełne wyposażenie, I właściciel, - 

• 22.900 zł. Kępno, teł. 0604/23-37-24 \
VW GOLF lll. 1994/95 r.. 148 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar- 
,ny, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, atrakcyjny 
wygląd, w kraju od 6 mies, • 29.500 zł. Legnica, tel. 
0605/07-28-37
VW GOLF KOMBI, 1994/95 r., 100 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, wspomaganie, obrotomierz, relingi dacho
we, halogeny, bez wypadku, stan b. dobry, - 24.500 zł. 
Polkowice, tel. 0603/99-91-14 
VW GOLF H, 1994/95 r., 112 tys.km, 1900 ccm. TDI, ciem- 

- nozielony metalic, Gentr. zamek, eł. otw. sżyby, el. reg. lu- 
' śterka, el. reg. reflektory, domykanie szyb kluczykiem.

wspomaganie, 2 pod. powietrzne, kubełkowe fotele, klima- 
V tyzacja, reguł, fotel kierowcy, ciemne szyby, bez wypadku, 

I właściciel w kraju od 08.2000 r, - 28.700 żł. Wrocław, tel. 
071/782-88-54, 0502/05-39-73 
VW GOLF, 1994/95 r„ 82 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielo
ny, metalic. wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
alum. felgi 15", BBS, reg. kierownica, kubełkowe fotele, 
zderzaki w kolorze nadwozia, kierowca niepalący, RO Pio
neer, serwisowany, zadbany. - 19.300 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-90
VW GOLF III, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan idealny, szyberdach, wspomaganie, 3-drzwiowy, książ
ka serwisowa, garażowany, zadbany - 21.500 zł. Dzierżo
niów! teł. 0605/57-94-46
VW GOLF GTI, 1995 r., 90 tys. km, 2000 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ęl. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, ABS, alarm, serwo, kierownica skórzana, -
23.000 zł. Kępno, tel. 062/781-20-67, 0601/55-19-42 
VW GOLF lll, 1995 r., .1600 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. reg. reflektory, wspomaganie, katalizator, 
ABS, I właściciel, stan idealny, - 21.500 zł. Opole, tel. 
0605/22-95-30
VW GOLF KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, - 23.200 zł. Bralin, tel. 
062/781-27-56
VW GOLF lll, 1995 r., 120 tys. km. 1900 ccm. diesel, zielo
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zielony, wspomaganie kier, centr. zamek + pilot, podusz
ka powietrzna, alarm, el. otwierany szyberdach i szyby, RO, 
kompletna dokumentacja, - 23.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-62-01, 0502/30-63-31 
VW GOLF III, 1996 r., 75 tys. km, 1800 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, I właściciel, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/43-87-58
VW GOLF III, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki 
powietrzne, bez wypadku, I właściciel, - 23.800 zł. Zawadz
kie, tel. 077/461-62-65
VW GOLF III, 1996/97 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, z salonu, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-84, 
074/867-72-55
VW GOLF III CABRIO. 1996/97 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
perlowośliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, nowe 
amortyzatory i opony, reflektory soczewkowe, • 42.000 zł. 
Legnica, tel. 0602/64-06-68
VW GOLF KOMBI, 1996/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, wspomaganie kier. 2 poduszki pow., el. 
otwierany szyberdach, centralny zamek, oznakowany, ro
leta, bagażnik, relingi dachowe, książka serwisowa, stan 
idealny, - 22.900 zł. Oława. tel. 071/303-39-10, 
0602/89-72-98
VW GOLF III GT, 1996/97 r., 104 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
zielony metalic, 110 KM, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier. centralny zamek, immobilizer w kluczyku, klima
tyzacja, reg. fotel kierowcy, regulowana kierownica, kubeł
kowe fotele, komputer, oryginalne radio, I właściciel w kra- 
juf - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-88-46 
VW GOLF III, 1997 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D. kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, immobilizer, alarm, 
centr zamek, tylne lampy przyciemnione, listwy i zderzaki 
w kolorze nadwozia, kpi. opon zimowych, - 29.500 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-95-27 
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały. ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alum. felgi, alarm + pilot, blo
kada skrzyni biegów, el. otw. szyberdach, - 30.000 zł lub 
zamienię na BMW coupe. Głogów, tel. 076/835-29-07, 
0607/09-97-51
VW GOLF III, 1997 r., 86 tys. km, 1400 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, ABS,.2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie, el. otw. szyby, - 23.000 zł lub zamienię. Jarocin, tel. 
0605/56-02-89
VW GOLF III, 1997 r.. 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski 
metalic, 90 KM, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rany szyberdach. 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, •
29.500 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
VW GOLF III, 1997 r.. 40 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, 5-drzwiowy, immobilizer, - 25.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25, 0602/60-39-67 
VW GOLF III KOMBI, 1997 r.. 107 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. zielony, ABS. klimatyzacja, centr zamek, 2 poduszki 
pow., wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, hak. halogeny, alarm. Mul-T-Lock, w 
kraju od 2 lat, • 33.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/35448-79 wieczorem ,
VW GOLF III, 1997 r., 44 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, nie składany, bez wypadku, udokum. pocho
dzenie, ABS, 4 pod. powietrzne, RO, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, 4 zagłówki, szyberdach, blokada biegów, immobilizer, 
wspomaganie, centr zamek, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-26^2, 0606/35-83-25 
VW GOLF III. 1997'r., 78 tys.km, 1900 ccm. TDi 90 KM 
sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, klimatyzacja, 4 po
duszki powietrzne, automatic, tempomat, • 33.900 zł. Wro
cław, tel. '071/321-77-57, 0608/17-96 5̂5 
VW GOLF III, 1997 r., 140 tys. km. 1900 ccm, TDi, 90 KM. 
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
3-drzwiowy, w kraju od 3 miesięcy, - 26.500 zł. Wschowa, 
tel. 0607/73-46-72
VW GOLF III, 1997/98 r., 12V, TDI. ABS, klimatyzacja, 2 
poduszki pow., centr zamek, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory. centr zamek, zabezpieczenie skrzyni biegów, stan 
b- dobry, - 33.500 zł. Byczeń 3, gm. Kamieniec Ząbkowic
ki. tel. 074/817-46-03
VW GOLF IV, 1997/98 r., 75 tys. km. 1900 ccm. TDi 110 
PS, czarny metalic, klimatyzacja, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. 
szyby, alarm, el. reg. lusterka, szyberdach, c. zamek + pi
lot, alum. felgi 16", fotele .Recaro*. radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 41.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
VW GOLF III, 1997/98 r.. 77 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. 
felgi, hak, wspomaganie, opony zimowe + felgi, 2 pod. 
powietrzne, zderzaki w kolorze nadwozia, - 30.000 zł. Wro
cław. tel. 0601/87-00-04
VW GOLF IV. 1998 r., 68 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie kier, ABS, alum. felgi, RO Sony + CD, dzielona tylna 
kanapa, reguł, światła i fotele, garażowany, - 32.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-66-30 lub, 0607/30-38-67 
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 (zwolnienie z opła
ty skarb.). Kępno, tel. 062/781-27-03, 0606/49-89-13 
VW GOLF III, 1998 r., 108 tys. km, 1900 ccm. TDi. zielony 
metalic, 110 KM, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
ei. otw. szyby, RM Sony, alum. felgi + koła zimowe, alarm, 
kubełkowe fotele, garażowany, • 35.500 zł. Legnica, tel. 
0606/10-31-27. 076/852-28-42 
VW GOLF IV, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, SDI, biały,
3-drzwiowy, ABS, 4 poduszki pow., szyberdach, RO, wspo
maganie kier, el. reg. lusterka, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec • 16.500 DEM + cło ok. 8.000 zł lub na 
gotowo - 37.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW GOLF III KOMBI. 1998 r., 89 tys. km. 1900 ccm, TDI, 
biały, 2 poduszki pow., immobilizer, ABS, relingi, radio, el. 
otw. szyberdach, roleta • 32.500 zł (na gotowo) stoi w Go- 
erlitz. Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW GOLF IV, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zło
ty metalic, I rejestracja w 1999 mr., kupiony w salonie, ser
wisowany, I właściciel, ABS, 2 pod. powietrzne, alarm, 
wspomaganie, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, RO + 
4 głośniki, 3-drzwiowy, - 39.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-00-27, 0601/44-67-47 
VW GOLF IV, 1998 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 110 KM, alum. felgi, wspomaganie 
kier., immobilizer, oryginalny RO, blokada skrzyni biegów, 
4 pod. powietrzne, ABS, bez wypadku, - 41.500 zł. Łękni
ca, gm. Żary. tel. 0601/77-40-54 
VW GOLF II KOMBI, 1998/99 r., 49 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie, relingi dacho
we, instalacja gazowa, 4 poduszki powietrzne (OK), klima
tyzacja, ABŚ, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (pod
grz.), komputer, wspomaganie kier, regulowana kierowni
ca, trzecie światło .stop’ , sprowadzony w całości, • 31.800 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/743-41-54 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 9 tys. km, 1400 ccm, 16V. czer
wony, 3-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, RM, 4 pod. 
powietrzne, stan idealny, - 38.000 zł lub zamienię na tań
szy. Opole, tel. 077/454-21-51 po godz. 17.0605/38-95-69 
VW GOLF IV, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, sportowe fotele, halogeny, 
książka serwisowa. - 41.900 zł. Karpacz, tel. 
0604/47-41-88. 0600/27-01-37 
VW GOLF IV. 1999 r., 9 tys. km, 1400 ccm, 16V, perłowo- 
granatowy, I rejestracja 22.03.2000 r, 5-drzwiowy, ABS, 4

pod. powietrzne, wspomaganie kier., sprzęgła i hamulca, 
el. otw. szyby. el. reg. lusterka, centr. zamek, halogeny, 
zabezpieczenia antywłamaniowe, przegląd do 12.2002 r., 
stan idealny, kpi. dokumentacja. - 41.600 zł. Leszno, tel. 
065/526-83-47 po godz. 16
VW GOLF KOMBI, 1999 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, centr zamek, relingi dach., dzielona 
tylna kanapa, podlokietnik, RM - 47.000 zł. Lubin, tel. 
076/849-30-26 f
VW GOLF IV. 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowobiały, 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 Polsce, bez wypadku - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/85-35-26
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km. 1900 ccm, SDi. zielo
ny metalic. wspomaganie kier., 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
ABS, el. reg. lusterka, ei. otw. szyby, centr zamek, -44.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 0601/78-72-75 
VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 36 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
niebieski metalic, klimatyzacja, spoilery Kamei, 110 KM, 
książka serwisowa, obniżony, fotele Recaro, - 49.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-20 po godz. 18, 
0606/82-01-22
VW JETTA, 1980 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyn?, nie
bieski metalic, garażowany, przyciemniana tylna szyba, stan 
dobry, konserwacja podwozia, nowy akumulator (gwaran
cja), przegląd do 02.2002 r, - 3.800 zł. Niemcza, tel. 
074/837-68-60
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, spoiler, RO, nowe pokrow
ce, zarejestrowany, - 3.000 zł lub zamienię. Głogów, teł. 
076/834-78-38
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, zielony, stan b. dobry, nowa 
pompa wody, nowy układ kierowniczy, oryginalny lakier, 
nowe opony i świece, - 2.500 zł. Wiszńia Mała, tel. 
071/312-42-18
VW JETTA, 1980/81 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie blacharki, po malowaniu, 4-drzwiowy, 4 nowe amor
tyzatory, klimatyzacja, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan sil
nika b. dobry. - 3.000 zł. Mirsk, tel. 075/647-01-40 
VW JETTA, 1981 r.. 1300 ccm, biały, stan techn. b. dobry, 
oryginalny lakier, blacharka bez korozji, po remoncie silni
ka (bez przebiegu), 4-drzwiowy, szyberdach, nowy akumu
lator, po przeglądzie, - 2.800 zł. Kozielno, woj. opolskie, 
tel. 0609/16-60-86
VW JETTA, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-36-88 
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, blacharka 
do remontu, w ciągłej eksploatacji, nowy przegląd. - 2.200 
zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, metalic, 4-drzwiowy, bez 
wypadku, kołpaki, 4 zagłówki, tapicerka w kolorze nadwo
zia, ciemne szyby, stan dobry, • 2.700 zł lub zamienię. Zło
ty Stok. tel. 074/817-57-93. 0608/49-74-01 
VW JETTA, 1981/83 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, biały, 
dodatkowy silnik, skrzynia biegów, RO, - 2.500 zł. Świerki, 
tel. 074/871-11-12. 074/842-25-57 
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, hak, szyberdach, silnik VW Golfa II, stan b. dobry, •
4.600 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-23 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biego
wy, 2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, ole
ju, filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, eko
nomiczny, - 6.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03, 
0501/57-68-i28
VW JETTA II, 1984/85 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, po 
remoncie silnika, stan blacharki b. dobry, 4-drzwiowy, szy
berdach, nowa tarcza sprzęgła i docisk, nowe tarcze ha
mulcowe i klocki, - 7.000 zł lub zamienię na VW Scirocco
II. 1600/1800, wtrysk'. Nowy Dwór, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-02-17
VW JETTA II, 1984/85 r.. 1600 ccm, benzyna, czerwony, z 
urzędu celnego, 5-drzwiowy, - 5.700 zł. Osła, gm. Gromad
ka, tel. 076/817-27-20
VW JETTA II, 1986 r., 155 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, nowe 
amortyzatory, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry, - 6.300 
zł lub zamienię na Mercedesa 207 D, busa, w tej cenie. 
Kowary, tel. 0601/16-02-78
VW JETTA, 1986 r., benzyna, - 5.800 zł. Przeworno, tel. 

,074/810-31-68, 0603/87-02-77 
VW JETTA, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, brązowy me
talic, 2-drzwiowy, hak, immobilizer, katalizator, stan ideal
ny, na białych tablicach - 800 DEM., woj. lubuskie, teł. 
0609/48-61-39
VW JETTA II, 1986 r., 147 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, stan idealny, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., szyberdach, 5-biegowy. 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, 
model 1990 r, - 7.900 zł lub zamiejnię. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-27-58, 0604/29-43-83 
VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyza
tory, hak, sprowadzony w całości, ekonomiczny, zadbany, 
stan b. dobry, • 6.400 zł łub zamienię na Mercedesa 207 
busa, diesla, w tej cenie. Jelenia Góra, tel. 0601/15-71-08 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna na białych tabli
cach -1.100 DEM. Nowa Sól. tel. 0603/26-69-43 
VW JETTA, 1987 r. centralny zamek, szyberdach, podgrze
wane siedzenia, KO, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-66-62 
VW JETTA, 1987 r.. 140 tys. km, 160Qccm, benzyna, bia
ły, stalowy rozsuwany dach, stan idealny, na białych tabli
cach • 1.300 DEM. Zjelona Góra, tel. 068/327-62-92. 
0603/44-06-23
VW JETTA, 1988/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szy
berdach, szerokie zderzaki, inst. gazowa, nowy akumula
tor (gwarancja), z pełną dokumentacją, stan dobry, atrakc. 
wygląd, nowe amortyzatory, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 
0501/94-46-55
VW JETTA SEDAN, 1989 r., 50 tys. km, zielony metalic, 
szyberdach, - 9.200 zł. Rawicz, tel. 065/545-40-44, 
0607/44-35-54
VW JETTA. 198Ś r., 1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, el. reg. lusterka, el. Wysuwana antena, szyberdach, 
centr zamek, szerokie zderzaki, - 9.000 Zł. Wrocław, tel. 
071/321-81-14
VW JETTA, 1990 r., 172 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, szerokie zderzaki, welurowa tapicerka, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, reg. wys. fotela kie
rowcy, koła 14",,atrakc. wygląd -10.500 zł lub zamienię na 
sam. - do 6.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-60-07, 
0602/72-71-09
VW JETTA, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 2-drzwiowy, el. ustawianie świateł, dzielona tyl
na kanapa, dodatkowe światło .Stop”, zadbany szerokie 
zderzaki - 11.700 zł. Lubin, tel. 076/846-80-39 
VW JETTA, 1990/91 r., 163 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
metalic, 5-biegówy, centr. zamek, welurowa tapicerka, Szy
berdach,, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, zadbany, •
8.700 zl. Legnica, tel. 076/887-13-41 po godz. 20 
VW JETTA, 1990/97 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szerokie zderzaki, dodatkowe światło .stop’ , hak. - 8.700 
zł. Wrocław, tel. 071/324-92-27, 0604/49-34-83 
O  VW JETTA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, bor

dowy metalic, szyberdach, szerokie zderzaki, pla
stikowe nakładki na nadkolach, 4-drzwiowy, bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, • 10.800 zł. 68-100

Żagań, ul. Koszarowa 2, te). 068/477-74-27, 
0603/13*02-07 84019141

VW JETTA II, 1991 r. 160 tys. km,; 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, wspomaganie kier, .centralny zamek, szy
berdach, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, obrotó- 
mierz, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -12.500 zł. Kłodz- 

■ 'ko, tel. 074/868-77-22, 0604/61-86 3̂5 ,
VW JETTA, 1991/96 r., 131 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, wspomaganie kier., 4-drzwiowy, •
8.700 zł. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-21-05
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski met.,‘
5-drzwiowy, najnowsza wersja, szerokie zderzaki, szyber
dach, hak, po przeglądzie, sprowadzony w całości, stan 
idealny, -15.000 zł. Miechów k. Leszna, tel. 065/544-83-14 
VW JETTA II, 1-992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
radioodtwarzacz, centralny zamek, 5-drzwiowy, wspoma
ganie kier, stan b. dobry, • 9.500 zł. Kamiennik, woj. opol
skie, tel. 0608/72-56-19
VW JETTA III, 1997 r., 23 tys. km, 1984 ccm, perłowozłoty, 
sprow. z USA, I właściciel, klimatyzacja, tempomat. welu
rowa tapicerka, stan idealny • 32.000 zł. Ziębice, teł. 
074/819-17-14
VW LUPO. 1999 r.. 26 tys. km. 1700 ccm. SDi, niebieski, 
wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, radio, - 29.000 
zł. Oława, tel. 071/313-38-80 
VW LUPO, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, czarny, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, do lakierowania 4 ele
menty, stan idealny, - 24.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Twardogóra, tel. 071/398-70-96,398-73-32,0501/53-31-96 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 13 tys. km. 2000 ccm. czarny, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS. ESP, ASR. EDS, 
centr. zamek + pilot, alarm, RM oryg., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, bez wypadku, nie eksploatowany zimą, stan 
idealny, kpi. dokumentacja • 61.900 zł. Opole, tel. 
0608/37-73-31
VW PASSAT KOMBI, 1974 r„ 1300 ccm. benzyna, czer- 
wony, - 1.700 zł. Ciepłowody, tel. 074/810-37-01 
VW PASSAT, 1977 r., 1600 ccm. srebrny metalic, po re
moncie blacharki i silnika, inst. gazowa, stan b. dobry, -
2.500 zł. Brzeg. tel. 077/411-51-13 wieczorem, 416-42-77 
VW PASSAT KOMBI, 1977 r.. 1300 ccm. benzyna. - 600 
zł. Głuchołazy, tel. 0502/24-53-70 
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm. benzyna, kolor kremowy, 
RO, głośniki, alum. felgi, przegląd do 04.2002 r.. w ciągłej 
eksploatacji, • 1.900 zł. Olszyna Lubańska. woj. jelenio
górskie, tel. 0606/26-58-82
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy, stan 
dobry, 3-drzwiowy, przegląd do końca roku, w ciągłej eks
ploatacji. bez korozji. -1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
VW PASSAT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna po remoncie 
kapitalnym silnika, 5-drzwiowy, lekko podwyższony • 1.500 
zł lub zamienię na zestaw głośników 5.1 Teatr 2200 + kar
ta dźwiękowa 5.1 Sound Blaster LIVE., tel. 0601/74-03-18 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1500 ccm. diesel stan dobry,
• 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0600/88-12-26 
VW PASSAT B SEDAN, 1980 r„ 164 tys km, 1800 ccm, 
bordowy, I właściciel, nie składak, wspomaganie kier., centr. 
zamek, RO Sony, książka serwisowa, po przeglądzie, el. 
reg. reflektory, fotele z modelu 94 (atrakcyjne), nowy aku
mulator, katalizator, oryg. przebieg, w kraju od 2 lat. stan 
tech. i wizualny idealny, - 14.500 zł. Raszówka, woj. le
gnickie. tel. 0608/62-19-24
VW PASSAT KOMBI. 1980 r.. 1600 ccm, diesel, żółty, sil
nik • stan idealny, stan ogólny dobry, - 2.100 zł. Krzyków, 
tel. 071/318-98-38, 0607/48-98-04 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, benzyna hak, stan 
dobry. -1.900 zł. Polkowice, tel. 076/749-90-16 
VW PASSAT SEDAN, 1980 r., 1600 ccm, diesel ważny prze
gląd (do 12.2001 r.), • 1.400 zł. Ruda Sułowska, woj. wro
cławskie. tel. 0503/75-30-83
VW PASSAT, 1980 r.. 1600 ccm. benzyna, czerwony, techn. 
sprawny, ważny przegląd, 5-drzwiowy, hak + części, stan 
dobry, - 1.600 zł. Zamienice 51 a, gm. Chojnów, tel. 
076/817-89-16
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r.. 1600 ccm. benzyna, nie
bieski, model przejściowy, oryginalny lakier, 5-biegowy, stan 
dobry, • 2.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04 6̂9 
VW PASSAT II, 1981 r„ 1600 ccm, benzyna, biały, w kraju 
od 91 r., sprowadzony w całości, nowy model, 5-drzwiowy, 
plastiki na błotnikach i progach, przegląd do 08.2001 r., 
stan dobry, • 2.400 zł. Lubin, teł: 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, jasnoniebieski metalic. 
pięciobiegowy, pięciodrzwiowy. stan dobry, w ciągłej ek- 
ploatacji, - 4.000 zł. Michałów, tel. 077/412-92-67 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, zadbany, garażowany, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 3.200 zł. Marciszów, 
tel. 075/741-01-09
VW PASSAT KOMBI. 1981 r., 1600 ccm. benzyna, czer
wony, 5-biegowy, stan dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/789-61-92 wieczorem. 0602/66-98-99 .
VW PASSAT KOMBI. 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 
hak, szyberdach, nowy akumulator i klocki hamulcowe, 
ważny przegląd, - 3.100 zł. Wykroty, tel. 0601/57-32-58 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r.. 1600 ccm, diesel stan b. 
dobry, - 3.900 zł. Opole, tel. 077/469-32-92,0608/88-08-96 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, lakier do poprawek, stan dobry, - 3.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/20-66-10
VW PASSAT, 1982 r , 1600 ccm, diesel. - 4.500 zł. Bole
sławiec. tel. 075/732-52-95
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, centr 
zamek, silnik wymieniony w 1987 r, - 4.000 zł. Świebodzin, 
tel. 0601/43-27-69
VW PASSAT, 1982/83 r., 1600 ccm, biały, garażowany, 
sprowadzony w całości, oryginalny lakier, pełna dokumen
tacja, zadbany, przegląd do 06.2002 r., stan b. dobry, nie 
wymaga napraw, • 3.600 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-69-82
VW PASSAT GT, 1983 r., 260 tys. km; 2000 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, alarm + pilot, centr zamek, hak, 
relingi dachowe, roleta, immobilizer, szyberdach, alum. fel
gi, przegląd do 04.2002 r., nowy akumulator (gwarancja), 
stan dobry, - 4.300 zł. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 
075/783-44-11
VW PASSAT, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic,
- 3.000 zł. Lubań Śl.. tel. 075/722-65-83
VW PASSAT, 1983 r., 1760 ccm, granatowy. - 4.000 zł.
Wrocław, tel. 0605/57-82-09 .
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, czarny, inst. ga
zowa. relingi dachowe, szyberdach, hak, - 4.800 zł. Żary, 
tel. 068/362-06-03, 0603/50-90-21 
VW PASSAT KOMBI. 1984 r. na białych tablicach - 900 
DEM. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 190 tys. km, 1600 ccm. die
sel, kolor piaskowy, hak, nowe opony, szyba przednia, 
amortyzatory tylne, po remoncie silnika, stan b. dobry, -
7.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-36-95 
VW PASSAT, 1984 r., 92 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy. stan nadwozia dobry, stan silnika b. dobry, silnik wy
mieniony w 1999 r., hak, szyberdach; w kraju od 9 lat,
4-drzwiowy, • 4.500 zł lub zamienię na tańszy, Fiat 126p. 
Przeworno, tel. 074/810-25-44 po godz. 16 
VW PASSAT KOMBI. 1985'r. 1Z3 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna/ biały, stan idealny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi

dachowe, bez wypadku, - 5.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-58, 0604/29-43-83 
VW PASSAT, 1985 r., 172 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy, model przejściowy, szerokie zderzaki i lampy tyl
ne, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbany, stan techn. b. dobry, 
- 5.900 zł. Wrocław, tel. 325-43-84, 0606/94-81-66 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic,
5-drzwiowy, szyberdach, el. reguł, lusterka, $erwo, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, na białych tablicach • 950 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, na białych tablicach - 800 DEM. Brzeg, 
tel. 077/412-10-20
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, siwy me
talic, 4-biegowy, relingi dachowe, roleta bagażnika, na bia
łych tablicach, stan b. dobry • 1.100 DEM. Karpacz, tel. 
0607/65-59-61
VW PASSAT, 1986 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, el. otw. szyby, garażowany, stan idealny, - 6.950 
zł. Lubsko, tel. 0607/83-66-96, 068/372-35-19 
VW PASSAT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, Pb/, grana
towy, pełna dokumentacja, 5-biegowy, stan b. dobry, • 5.900 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-43, 0603/95-42-13 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, metalic, techn. sprawny, na obcych tabl. - 1.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, popielaty metalic, 5-biegowy, szerokie zderzaki, 
katalizator, hak, roleta bagażnika, radioodtwarzacz, dodat
kowe światło .stop’ , welurowa tapicerka, obrotomierz, •
6.300 zł lub zamienię na droższy, do 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-38-46, 0605/32-11-46 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, cena
1.400 DEM. Zielona Góra, tel. 068/384-65-30 
VW PASSAT SYNCRO KOMBI. 1987 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, perłowoczamy, wspomaganie kier, relingi 
dachowe, centr. zamek, szyberdach, - 6.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-17-45
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm. benzyna, - 8.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/14-37-26. 074/817-70-82 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r.. 230 tys. km, 1600 ccm, die
sel, srebrny metalic, relingi dachowe, szerokie zderzaki, 
hak, 5-biegowy, ważny przegląd, I właściciel, stan b. do
bry, - 8.500 zł. Bukówek k. Środy śląskiej, tel. 
0602/77-68-58
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel model przej
ściowy, szerokie zderzaki, relingi dachowe, szyberdach,
5-biegowy, RM. stan dobry, • 8.500 zł. Góra. tel. 
065/543-34-28
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 90 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.700 DEM. 
Legnica, tel. 0601/73-42-88
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 15 tys. km. 1600 ccm. turbo 
D, czerwony, hak, relingi dachowe, roleta tylna, RO, szy
berdach. 5-biegowy, - 7.900 zł. Leszno, tel. 065/545-72-36 
VW PASSAT, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor platynowy metalic, zadbany, elegancki wygląd, welu
rowa tapicerka + pokrowce, po wymianie ukł. wydechowe
go i opon, 5-drzwiowy, 5-biegowy. wyłącznik Zapłonu, mo
del przejściowy, - 7.900 zł lub zamienię na kombi 90/91 r., 
z dopłatą. Leszno, tel. 065/526-70-73. 0605/63-56-94 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r.. 170 tys. km, 1600 ccm. die
sel, biały, oryginalny lakier, 5-biegowy, nowe opony, pełna 
dokumentacja, szyberdach, lakier do poprawek, stan techn. 
b. dobry, • 7.500 zł lub zamienię na tańszy samochód. Pacz
ków. tel. 0606/40-71-94
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 150 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna. granatowy metalic, 5-biegowy, po remoncie zawie
szenia, stan techn. b. dobry, • 6.000 zł. Szklarka Przygo- 
dzicka. tel. 062/730-77-22
VW PASSAT, 1988 r., 201 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, alum. felgi, lotka, alarm, centr. zamek, 
zadbany, -11.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-05. 
0602/76-26-94
VW PASSAT SEDAN, 1988 r.t 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, nowy model, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/871 -46-59
VW PASSAT SEDAN. 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, I właściciel, stan b. dobry, • 11.800 zł. 
Legnica, tel. 076/858-49-23
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 240 tys. km, 1600 ccm. TDi, 
granatowy, bez wypadku, el. reg. szyberdach, wspomaga
nie kier., centr. zamek, kpi. dokumentacja, po remoncie 
głowicy. - 14.900 zł. Lubin, tel. 076/846-50-41, 
0603/68-61-00
VW PASSAT SEDAN. 1988 r.. 190 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk wspomaganie kier., centralny zamek. ABS, szyber
dach, komputer, - 12.500 zł. Paczków, teł. 077/431-71-61 
po godz. 18
VW PASSAT, 1988 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyberdach, RM + 4 głośniki, pokrowce, 
stan b. dobry, ekonomiczny - 11.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-00-88
VW PASSAT SEDAN. 1988 r., 215 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy, nowy model, inst. gazowa, po wymianie sprzęgła i 
amortyzatorów, alarm, blokada skrzyni biegów, • 12.800 zł 
lub zamienię na VW Passata po 1993-94 r., z dopłatą. Wro
cław. tel. 071/341-32-16
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, szary metalic, 
centr zamek, alarm, stan b. dobry, -11.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0605/94-84-87
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 183 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, garażowany, spoiler, szyberdach, 
zabezpieczenie przed kradzieżą, RO, nowy pasek rozrzą
du, stan idealny, • 10.800 zł lub zamienię na VW Vito. Trans
portera lub inny dostawczy. Bolesławiec, tel. 075/732-69-86 
po godz. 17, 0502/32-23-67
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm, wtrysk. Wały. 
stan b. dobry, ABS, szyberdach, centralny zamek, wspo
maganie kier, odcięcie zapłonu, komputer, - 9.900 zł lub 
zamienię na mniejszy. Gościce, tel. 077/431-75-02, 
0605/13-60-52
VW PASSAT KOMBI. 1988/94 r., 188 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, w kraju od 94 r., II właściciel, centr 
zanlek,.wspomaganie kier, RO, alarm, blokada skrzyni bie
gów, roleta bagażnika, dzielona tylna kanapa, relingi da
chowe, hak, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 321-12-87, 
0608/34-38-42
O  VW PASSAT, 1989 r., 1800 ccm, kolor grafitowy 

metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, - 13.800 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87026781

VW PASSAT KOMBI. 1989 r., 1600 ccm, TDi, jasny meta
lic, zadbany, atermiczne szyby, relingi dachowe, centr. za- 
mek, szyberdach, wspomaganie, immobilizer, atrakcyjny 
wygląd,"stan b. dobry, - 14.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-92, 0605/52-34-13 
VW PASSAT GL, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
metalic. centralny zamek, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, - 10.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 0600/24-91-13
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, szary metalic, 
alarm, centralny zamek, stan b. dobry, - 11.000 zł. Ząbko
wice śląskie, tel. 0605/94-84-87 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, biały, wspomaganie kier, centralny zamek, alarm, 
el. szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, radio
odtwarzacz, 5-biegowy, reg. pasy, podłokietnik, pełna do

kumentacja, stan b. dobry, • 10.700 zł lub zamienię. Pacz
ków, tei. 0604/35-93-25
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, metalic, I właściciel, bez wypadku, książka serwi
sowa, sprowadzony w całości, immobilizer, relingi dacho- 

' we, nowe opony, stan b. dobry, -11.200 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento albo Fiata 126p. Starczówek. gm. Zię
bice. tel. 074/819-48-91. 0604/66-59-28 
VW PASSAT SEDAN. 1989/90 r.. 141 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, szyberdach. alum. felgi, 
wspomaganie, halogeny, 4 zagłówki, lakierowane zderza
ki, sprowadzony w całości, alarm, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, kpi. dokumentacja, • 12.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-15-03, 0501/12-56-09 
VW PASSAT, 1989/95 r., 1800 ccm, turbo E, szary metalic, 
inst. gazowa, alarm, immobilizer, RO, dzielona tylna kana
pa, atrakc. wygląd, zadbany, dużo nowych części, -13.500 
zł. Wrocław, tei. 332-42-52
0  VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, - 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027011

VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 214 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, biały, hak, relingi dachowe, alarm, centr. zamek, -
12.000 zł. Bielawa, teł. 074/833-22-86
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 189 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, zielony, centr zamek, hak, roleta, I właściciel, spro
wadzony w całości, garażowany, techn. sprawny, przegląd 
do 10.2001 r. -11.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-46-21 
VW PASSAT CL, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, RO, 
immobilizer, wspomaganie, alum. felgi, spoiler tylny, atrakc. 
wygląd, - 11.500 zł. Brzeg. tel. 077/411-38-29, 
0606/94-26-76
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 120 tys. km, 1800 ccm. czer
wony, relingi dachowe, roleta, wspomaganie, immobilizer,
- 12.600 zł (możliwe raty). Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
VW PASSAT GT KOMBI, 1990 r„ 190 tys. km, 2000tcm, 
16V wtrysk, niebieski metalic, ABS, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierany szyberdach, kubełkowe fo
tele, aluminiowe felgi, roleta, relingi dachowe, halogeny, 
hak. szerokie listwy, atrakcyjny wygląd, pełna dokumenta
cja, komputer, dodatkowe światło stopu, wyłącznik zapło
nu. - 15.000 zł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle. tel. 
077/481-69-25. 0606/40-37-09
VW PASSAT, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm. bordowy, 
kombi, relingi dachowe, wspomaganie kier., ABS, central
ny zamek, el. otwierany szyberdach, stan b. dobry, -13.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
VW PASSAT KOMBI GT, 1990 r., 119 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, wtrysk, granatowy metalik, komputer. ABS, el. otw. 
szyberdach, podgrzewany fotel, alarm, alum. felgi, centr 
zamek, obrotomierz, wspomaganie, szerokie listwy, -
14.800 zł. Legnica, tel. 076/854-53-49 lub. 0606/89-96-74 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.. 1800 ccm. kolor morski me
talic, inst. gazowa (zbiornik w miejscu koła zapasowego), 
hak, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, relingi dacho
we, roleta, Mul-T-Lock, RM, centr. zamek, alarm + pilot, 
wspomaganie, sprowadzony w całości, garażowany, kpi. 
kół letnich. - 15.500 zł. Leśna. tel. 075/724-24-36, 
0604/75-99-52
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, granatowy metalic, spro
wadzony w całości, szyberdach, szerokie listwy, • 11.900 
zł. Mirków, tel. 071/315-13-47 
VW PASSAT GL SEDAN. 1990 r.. 195 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
sprowadzony w całości, • 12.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-52-30
VW PASSAT GL, 1990 r.. 207 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
szyberdach, el. reg. reflektory, centr zamek, alarm, -13.000 
zł (do uzgodnienia). Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-18-29r 0607/44-88-65 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 150 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, metalic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, relin
gi dachowe, hak, stan b. dobry, • 11.000 zł. Świdnica, tel. 
0603/61-46-18
VW PASSAT GT. 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
ciemnozielony, alum. felgi, wspomaganie, komputer, sze
rokie listwy, centr zamek, ABS, RM, alarm + pilot, II wła
ściciel, sprowadzony w całości, stan b. dobry, atrakc. wy
gląd, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-81-08, 
0608/09-88-49
VW PASSAT SEDAN, 1990 r.. 2000 ccm, wtrysk, kolor 
morski metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkła
dane tylne siedzenia, sprowadzony w całości, opony letnie
1 zimowe, zadbany, stan techn. b. dobry, RO + 6 głośni
ków, - 16.400 zł. Wrocław, tel. 350-07-55. 0601/79-15-61 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 10 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. czerwony, inst. gazowa. - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-01-84
VW PASSAT. 1990/91 r.. 166 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, ABS, serwo, centralny zamek, halogeny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, el. szy
berdach, lampy tylne ciemne, dzielone tylne siedzenia, el. 
reg. reflektory, I właściciel, w kraju od 2 lat, - 14.200 zł. 
Góra, tel. 065/543-42-65
VW PASSAT, 1990/91 r, 1800 ccm. wtrysk 5-biegowy, ka
talizator, w kraju od roku, - 12.000 zł. Nysa, tel. 
0603/60-73-43
VW PASSAT KOMBI. 1990/91 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaga- 
. nie kier, centralny zamek, alarm, roleta, relingi dachowe, -
15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel 
071/354-22-03, 0605/65-80-69 
VW PASSAT SKŁADAK, 1990/96 r.. 222 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, wtrysk, kolor grafitowy metalic. wspomaganie, 
hak, centr zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, I 
właściciel w kraju, stan dobry, do pomalowania błotniki i 
atrapa - 12.200 zł lub zamienię na tańszy do 3.000 zł, lub 
na ciągnik MTZ do 5.000 zł. Parzyce, tel. 075/736-30-69 
VW PASSAT GL, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, El. biały, 
kombi, nie składany, welur. zielone szyby, szyberdach el., 
relingi. hak, ABS, regulacja świateł, fotel podgrzewany, 
centr. zamek, bez wypadku, - 17.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-06. 0604/43-53-35 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 170 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, bez wypadku, wspomaganie, pełne wypo
sażenie el., hak, szyberdach, relingi dachowe, I właściciel,
- 20.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160tys. km, 1900 ccm, die
sel, czamy, wspomaganie, relingi, centr zamek, RO, •
17.000 zł. Głogów, tel. 076/834-21-84
VW PASSAT, 1991 r., 130 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, biały, 
90 KM, wspomaganie kier., alum. felgi; el. otwierany szy
berdach, alarm, garażowany, zadbany, bez wypadku, -
16.000 zł lub zamienię na VW Golfa, Seata Toledo, Forda 
Escorta, Opla Astrę, diesel. Gorzów Wlkp., tel. 
095/729-28-21
VW PASSAT, 1991 r., 120 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, kupiony w salonie w Polsce, I właści
ciel. 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. die
sel, bordowy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie 
kier, centr zamek, relingi, stan b. dobry, • 20.500 zł. Kłodz
ko. tel. 0601/58-20-80, 074/867-65-86 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 2000 ccm, benzyna, grana
towy metalic. relingi dachowe, roleta bagażnika, wspoma-
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ganię, bez uszkodzeń, cena po ocleniu, • 13.900 zł. Legni
ca. tel. 076/854-45-42, 0603/97-45-70 •
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 1800 tsm, benzyna, kość 
słoniowa, automatic, szyberdach. sprowadzony w całości.
- 14.500 zł. Legnica, tel. 076/887-86-12
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 158 tys. km, 1800 ccm. kolor 
śliwkowy, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, szyberdach, hak, alum. felgi, koła zi
mowe, radio + CO, sprowadzony w całości. I właściciel. -
13.400 złr Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32. 
0604/99-42-81
VW PASSAT, 1991 r., 175 tys. km, 1800 ccm, zielony, -
15.800 zł lub zamienię na VW Passata TDi. od 1995 r.. 
Miejska Górka, woj. leszczyńskie, tel. 0601/55-53-08 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 180 tys. km. 1600 ccm. tur
bo D, biały, wspomaganie, podgrzewane fotele, relingi da
chowe. stan b. dobry, -15.000 zł. Opole, tel. 0601/46-16-29 
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, diesel, niebieski metalic, 
silnik z 1994 r., pełna dokumentacja, -14.400 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-37. 0604/61-02-42 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 160 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, bordowy metalic, stan b. dobry, • 18.800 z ł , możliwe 
raty lub zamiany. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 1900 Ccm, die
sel, biały, wspomaganie kier., roleta, sprowadzony w cało
ści (na nowych zasadach), zadbany, radio Blaupunkt na 
kartę kodową, - 17.600 zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51, 
0600/58-62-89
VW PASSAT GT, 1991 r.. 126 tys. km, 1800 ccm, perłowo- 
czarny, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 16.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52, 0604/14-16-85 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 1900 ccm, TDI, czerwony, 
alarm, centr. zamek, alum. felgi, - 16.000 zł. Szczodre, 
powiat Wrocław, tel. 071/399-85-17, 0602/45-07-82 
VW PASSAT KOMBI,1991 r.. 142 tys! km. 1800 ccm. ben
zyna, czerwony. Szczytna, tel. 074/868-36-78. 
0607/42-41-71
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 215 tys. km. 200.0 ccm. ben
zyna, czarny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
halogeny, relingi dachowe, obrotomierz, nowy alternator, 
dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, hak, radio, alarm,
- 20.500 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 076/878-29-86 . 
VW PASSAT, 1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm. biały, sedan, 
wspomaganie kier., el. reguł, szyberdach, RO Grundig, I 
właściciel w kraju, zadbany, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/785-60-85
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 143 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, 
przegląd, stan b. dobry, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 94 tys. km, 1900 ccm, die
sel. morski metalic, oryg. hak, wspomaganie kier., dzielo
na tylna kanapa, RO, zadbany, oryg. przebieg, kupiony w 
salonie w kraju, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-97-75 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 205 tyś. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, GT, halogeny, wspomaganie, ABS, klima
tyzacja, roleta bagażnika, hak, centr. zamek, szyberdach 
elektryczny, komputer, • 15.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/36-84-87
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, granatowy, RM. relingi dachowe, centr. zamek, wspo
maganie, bez wypadku, sprowadzony w całości, el. otw. 
szyberdach, - 20.000 zł łub zamienię na terenowy. Wscho
wa, tel. 0607/67-13-54
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 182 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, żółty, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, właści
ciel niepalący, stan b. dobry, ekonomiczny, w kraju od pół 
roku, - 17.300 zł. Gryfów Śl.. tel. 075/781-38-50 
VW PASSAT GL. 1991/92"r„ 156 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, bordowy metalic, sedan, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. reguł, lusterka i szyberdach, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa. Mul-T-Lock, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, stan idealny, • 19.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-72-30, 0607/09-68-88 
VW PASSAT, 1991/92 r., 150 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
granatowy metalic, limuzyna, bez wypadku, w kraju od kil
ku dni, -18.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 
0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00 
VW PASSAT. 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
biały, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 5-biegowy, 
zadbany. - 14.500 zł. Lubań, tel. 075/722-61-56, 
0608/47-28-35
VW PASSAT, 1991/92 r., 1800 ccm, czerwony, wspoma
ganie kier., centralny zamek, RO, alarm, el. otwierany szy
berdach, relingi dachowe, roleta, w kraju od 4 miesięcy, 
pełna dokumentacja, odcięcie zapłonu, atrakcyjny wygląd, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 14.600 zł. Nysa, 
tel. 077/431-73-32
VW PASSAT GL, 1991/92 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. szyber
dach, el. reg. reflektory, soczewkowe reflektory, welurowa 
tapicerka, immobilizer, spoiler. stan b. dobry; atrakcyjny 
wygląd, - 14.000 zł (możliwe raty) łub zamienię. Nysa. teł. 
077/431-64-46, 0602/67-58-35 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, -
13.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT SEDAN. 1992 r., 145 tys. km. 1800 ccm, czar
ny metalic, ińst. gazowa, alarm, centralny zamek, haloge
ny, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, atermiczne 
szyby, - 16.600 zł.. Legnica, tel. .0502/66-94-19, 
076/857-01-93
VW PASSAT KOMBI GT. 1992 r., 110 tys. km, 2000 ccm. 
16V, bordowy, ABS, el. reg. lusterka, roleta, welurowa ta
picerka, alarm, centr. zamek, wspomaganie, hak, -14.500 
zł. Legnica, tel. 076/855-26-31 lub. 0608/62-00-42 
VW PASSAT, 1992 r., 165 tys. km. 1800 ćcm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, RM Beta, 4 
zagłówki, spoiler, sprow. w całości, hak, I właściciel w Pol
sce, nowe amortyzatory, garażowany, stan b. dobry •
14.500 zł. Legnica, tel. 076/854-12-10, 0601/62-53-72 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, granatowy meta
lic; wersja Ariva, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, hak, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon 
zimowycft,., zadbany, V 17.000 zj. Lesżno, tel. 
0604/36-90-52. 0607/20-34-60
VW PASSAT. 1992 r . 196 tys. km, 1900 ccm. turbo D ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, ̂ odcięcie 
zapłonu, Mul-T-Lock, alum. felgi, ciemne lampy -16.500 
zł. Lubin, tel. 076/846-30-86, 0608/24-11-16 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 125 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, biały, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. re
flektory, alum. felgi, kpi. opon zimowych, I właściciel, za
dbany. - 17.000 zł. Oława, tel. 0502/34-27-88 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, czerwony! alarm, 
hak, immobilizer, RO, centr. zamek, el. otw. szyberdach, -
16.500 zł. Opole, tel. 0502/13-92-42
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 164 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
roleta bagażnika, relingi dachowe, alum. felgi 15". RM, 
wspomaganie - 13.800 zł. Rawicz, tel. 0604/34-83-75 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 186 tys. km. 1900 ccm. die
sel, zielony metalic. centr. Zamek, alarm + 2 piloty, immo
bilizer. RO, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, garażowany, stan b. dobry, serwisowany, - 20.300 zł. 
Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0607/14-73-77 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 121 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, wspomaganie, RM, roleta, relingi, zabezp. an- 
tywłamaniowe, stan b. dobry - 15.900 zł lub zamienię na

naczepę, kiper aluminiowy. Zebrzydowa, tel. 
075/720-73-87. 075/736-21-52 
VW PASSAT, 1992 r., 166 tys. km, 1900 ccm, turbo D szy
berdach, blokada skrzyni biegów, • 18.500 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/880-51-14 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 165 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. stalowy metalic, radioodtwarzacz, relingi dachowe, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka i 
szyberdach, alarm + pilot, • 14.200 zł lub zamienię. Kęp
no. tel. 062/581-04-18. 0606/34-66-37 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 153 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. ciemnoczerwony, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, roleta, el. reg. reflektory, alarmy. • 19.300 zł. Kiel
cza. gm. Zawadzkie, tel. 077/463-69-09 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 170 tys. km, 1900 ccm. die
sel, turkusowy metalic, stan b. dobry, RO, relingi dachowe, 
wspomaganie - 6.500 DEM + cło i transport. Kłodzko, tel. 
074/867-57-80, 647-19-44
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czarny metalic, inst. gazowa. ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
welurowa tapicerka. garażowany, zadbany, stan b. dobry,

16.200 zł. Legnica, tel. 076/857-01-93, 0502/66-94-19 
VW PASSAT, 1992 r., 195 tys. km, 1900 ccm, turbo D wspo
maganie, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, Mul-T-Lock, odcięcie zapłonu, -16.500 
zl. Lubin, tel. 076/846-30-86. 0608/24-11-16 
VW PASSAT SEDAN. 1992 r.. 109 tys. km. 1600 ccm, TDi, 
kolor periowoczarny meta, centr. zamek, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, ciemne szyby, składana tylna kanapa, 
spoiler tylny, żaluzja, dodatkowe światło .stop”, fabrycznie 
wzmocniona wersja, 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.. 160 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, biały, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, alum. felgi 15”, 
RO Grundig, - 14.000 zł. Rawicz, woj. leszczyńskie, tel. 
0604/34-83-75
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 186 tys. km. 1900 ccm. die
sel, zielony metalic, hak. roleta, centr. zamek, alarm + 2 
piloty, immobilizer, RO, relingi dachowe, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, garażowany, stan b. dobry, serwisowany, •
20.300 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0607/14-73-77 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 142 tys. km. 1900 ccm,tur
bo D. czerwony, wspomaganie kier., relingi dachowe, cen
tralny zamek, radioodtwarzacz, do sprowadzenia z Niemiec, 
stan b. dobry, - 19.200 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, wiśniowy metalic, wspomaganie kier., centralny za
mek, relingi dachowe, el. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka, ABS, welurowa tapicerka, roleta, • 14.500 zł. To
rzym. teł. 068/341-37-49. 0605/08-51-88 
VW PASSAT. 1992 r., 2000 ccm, 16V, grafitowy metalic,
5-biegowy, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, kli
matyzacja. komputer, blokada skrzyni biegów, welurowa 
tapicerka, atrakcyjny wygląd, ekonomiczny. -16.350 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 180 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, czerwony, centr. zamek, roleta, relingi dachowe. 
ABS, wspomaganie, szeroka listwa, alum. felgi, szyberdach 
el, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-98-46 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r , 1900 ccm, TDi, biały, szy
berdach, ABS, wspomaganie, el. reg. reflektory, relingi 
dachowe, radio, halogeny, garażowany, opony zimowe, 
zadbany. - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-41-76. 
0606/78-45-62
VW PASSAT KOMBI. 1992/93 r., 176 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, czerwony, szyberdach, relingi dachowe, RM, wspo
maganie, sprowadzony w całości, książka serwisowa, w 
kraju 5 lat, stan idealny. • 19.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Chojnów, tel. 076/818-71-25 
VW PASSAT SEDAN. 1992/93 r.. 140 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, zielony, wspomaganie kier., immobilizer, RO, roz
kładana kanapa, alarm, el. reg. reflektory, zadbany, stan 
idealny, • 14.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 
0503/84-98-70
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 190 tys. km. 1900 ccm. 
TD, kolor wiśniowy metalic. wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyberdach. relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, 
RO, - 22.000 zł. Sulechów, teł. 068/385-57-30 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 160 tys. km, 1900 ccm. TD. 
biały, nowe paski, amortyzatory gazowe, łożyska i akumu
lator, centr. zamek, roleta, RO, wspomaganie, garażowa
ny, relingi dachowe, - 21.500 zł lub zamienię na inny do
10.000 zł. Jawor, tel. 0605/41-62-63 
VW PASSAT, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, stan b. dobry, z 
pełną dokumentacją, reg. kierownica, w kraju od 1996 r.. I 
właściciel, - 198.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-69-33
VW PASSAT, 1993 r., 152 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, bia
ły, serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka, radio, książka serwisowa, roleta, do sprow. z Nie
miec, .na chodzie' - 4.200 DEM + cło i transport Wrocław, 
tel. 0502/53-21-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w intemecie pod numerem • A00529 www.autogieł- 
da.com.pl)
VW PASSAT SEDAN, 1993 r.; 137 tys. km, 1900 ćcm, tur
bo D. czerwony, ceńtr. zamek, wspomaganie kier., klimaty
zacja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodz
ko,,tel. 074/867-65-86, 0601/58-20-80 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 112 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, popielaty metalic, halogeny, ABS, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, welurowa tapicerka, - 21.800 zł. Krotoszyn, 
woj. kaliskie, tel. 0602/49-56-41 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, ABS, centr. zamek, szyberdach, stan b. 
dobry, - 23.000 zł. Kurów Wielki, tel. 0602/88-30-92 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, centr. 
zamek, wspomaganie kier., sprowadzony, nie zarejestro
wany. -17.300 zł. Leszno, tel 0609/45-99-56 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r.. 130 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D. czarny, wspomaganie kier., centralny zamek. el. szy
berdach, relingi dachowe, hak, radioodtwarzacz stereo, bez 
wypadku, stan idealny, • 20.800 zł. Oleśnica, tei. 
071/314-78-76, 0601/74-10-55 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r, 138 tyś. km, 1900 ccm. tur
bo D, czerwony, centralny zamek, relingi dachowe, wspo
maganie kier., roleta bagażnika, książka pojazdu, w kraju 
od 10 dni, - 16.800 zl (możl. wyst. faktury VAT). Sobótka, 
tel. 0501/03-28-76
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 150 tys.km. 1800 ccm, ben
zyna, biały, roleta, hak, el. reg. światła, garażowany, I wła
ściciel w kraju, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -16.000 . 
zł lub zamienię. Środa Śląska, tel. 071/317-52-23 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, biały, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, stan b. dobry, -18.300 zł. Zielo
na Góra, tel. 0604/60-80-94
VW PASSAT GL, 1993/94 r., 118 tys. km. 2000 cpm, ben
zyna, granatowy metalic, model przejściowy, wspomaga
nie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm 
+ pilot, centr. zamek, RM, opony zimowe, - 23.500 zł lub 
zamienię na tańszy osobowy. Świdnica, tel. 0602/76-87-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, bem 
zyna, ciemnośliwkowy, klimatyzacja. RM, alarm, alum. fel
gi. • 24.000 zł lub zamienię na VW Passata, Audi A4. TDi. 
Jelenia Góra. tel. 075/752-44-07, 0604/68-50-39 
VW PASSAT SEDAN. 1994 r.. 135 tys. km. 1900 ccm, czar

ny, centralny zamek, el. otw. szyberdach, halogeny. RO ♦ 
głośniki, aluminiowe felgi .Borbet T*. • 25.500 zl. Legnica, 
tel. 0601/78-73-59. 076/857-03-42 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 143 tys. km, 1800 ccm, bia
ły, kpi. dokumentacja, I właściciel, oclony w całości, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, RM stereo, stan b. dobry, •
20.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
0602/36-07-03
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm. bor
dowy metalik, ABS, wspom. kierownicy, welur, komputer 
pokładowy, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. lusterka, centr. zamek., wspom. kierown, 
alarm, halogeny, immobilizer, oclony w całości, stan bar
dzo dobry. • 26.000 zł. Ząbkowice Śl.. tel. 0602/17-45-39 
VW PASSAT GL. 1994 r.. 130 tys. km, benzyna, srebrny 
metalic, sedan, 2 pod. powietrzne, ABS, komputer, szy
berdach, el. reg. lusterka, radio, alarm, welurowa tapicer
ka, 4 zagłówki, centr. zamek, halogeny, zderzaki i listwy w 
kolorze nadwozia, • 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-30, 0502/63-05-50 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 130 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, granatowy, 2 poduszki pow., ABS. wspomaganie kier., 
centr. zamek, relingi, zderzaki w kolorze nadwozia, bez 
wypadku, halogeny, • 22.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
VW PASSAT KOMBI, 1994 r , 1900 ccm. TDI 2 pod. po
wietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, relingi dachowe, zabezp. przed kradzieżą, •
27.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Jelenia Góra, tel. 
0604/32-72-51
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. 156 tys. km. 1900 ccm. TDi, 
czerwony, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. otwie
rany szyberdach, wspomaganie kier., relingi dachowe, ABS, 
RM, atrakcyjny wygląd, immobilizer, nie eksploatowany w 
kraju, - 26.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06 w godz. 9-18, 
0601/55-26-06
VW PASSAT KOMBI. 1994 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, klimatyzacja, 
radio, alarm, bez wypadku, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
relingi, roleta, - 30.500 zł. Legnica, tel. 076/862-08-27 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 160 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. biały. ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 2 za
bezpieczenia. bez wypadku, automatic, - 24.000 zł. Lubin, 
tel. 0502/34-71-62
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 190 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, 
relingi dachowe, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, alarm,
- 24.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88, 
0604/72-13-43
VW PASSAT, 1994 r., 82 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, bez wy
padku, stan techn. b. dobry, - 23.800 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-78-76. 0601/74-10-55 
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 154 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
srebmy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier.. ABS, el. 
otw. szyby + domykanie, relingi, roleta, welurowa tapicer
ka, alarm, alum. felgi 15*. kompletna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 26.900 zł. Szklarska Poręba, tel. 0606/65-16-02 
VW PASSAT SEDAN,. 1994 r., .1800 ccm, granatowy meta
lic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, alarm, blo
kada skrzyni biegów, zadbany, stan b. dobry, - 22.900 zł. 
Wołów. tel. 071/389-48-06
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„' 142 tys. km. 1900 ccm. tur
bo D, granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
napinacze pasów, RM, relingi dachowe, sprowadzony w 
całości, alarm, oznakowany, - 29.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 230 tys: km, 1900 ccm, TDi. 
szary metalic. ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierany 
szyberdach, centralny zamek, po wymianie głowicy, stan 
dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-94-80. 
0608/68-43-50
VW PASSAT KOMBI. 1994/95 r.. T64 tys, km. 1900 cćm, 
TDi, granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierany szyberdach, el. reguł, reflektory, ABS, roleta, RM, 
el. reguł, lusterka, stan idealny, w kraju od tygodnia, pełna 
dokumentacja. - 26.200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-61-23, 
0607/73-60-48
VW PASSAT SEDAN, 1994/95 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 
2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, halogeny, stan idealny, - 23.800 zł lub zamienię. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-36 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r.. 137 tys. km. 1900xcm, 
turbo D, srebmy metalic, ABS, centralny zamek, 2 podusz
ki powietrzne, radio, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
roleta bagażnika, do malowania klapa tylna, - 26.300 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-37-65
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r./158 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, metalic. klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
relingi dachowe, roleta, bez wypadku, książka pojazdu, 2 
poduszki powietrzne, w kraju od 5 dni. - 27.200 zł. Sobót
ka, tel. 0601/42-18-99
VW PASSAT KOMBI. 1994/95 r.. 136 tys. km. 1900 ccm. 
turbo D, bordowy metalic, 90 KM, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, RO, el. reguł, szyberdach, centralny zamek, alarm + 
pilot; relingi dachowe, zadbany, w kraju od 6 miesięcy, stan 
b. dobry, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/10-15-17 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 115 tys. km, 1900 ccm'. TDI. 
90 KM. granatowy, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, centr. zamek, RO Beta, hak, z pełną doku
mentacją, r 29.000 zł. Zduny, woj. kaliskie, tel. 
0604/41-72-06
VW PASSAT, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, alarm, immobilizer, alum. felgi, RO. bez wypad
ku, I właściciel, garażowany, - 23.000 zł., tel. 0501/77-41-47 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 142 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm -+ pilot, immobilizer, • 23.900 zł. Leszno, tel. 
065/571-22-86. 0607/38-00-40 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r„ 113 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, radioodtwarzacz stereo, relingi dachowe, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 26.400 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-78-76. 0601/74-10-55 
VW PASSAT CL. 1995 r.. 92 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
biały, w kraju od roku. wspomaganie kier., alarm, hak, •
27.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/398-81-80 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, automatic, w kraju od 1999 roku, udokumen
towane pochodzenie, centralny zamek, RO stereo, katali
zator, el. reguł, lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po 
przeglądzie, - 22.500 zł lub zamienię na tańszy, może być 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45. 071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 120 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, sprowadzony w całości, I właściciel, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, 2 
poduszki powietrzne, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/310-71-38, 0606/60-13-92 
VW PASSAT B4 ,1995 r. 150 tys. km. 1900 ccm. turbo D 
bez wypadku, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm.
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-62. 0602/73-21-73 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
grafitowy, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach. 
relingi dachowe. RM + CD. poduszka pow., bez wypadku -
9.700 DEM. Wschowa, tel. 0609/28-17-22
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r, 130 tys. km. 2000 ccm.

wtrysk, biały, bez wypadku, automatic, wspomaganie kier., 
centralny zamek, ABS, poduszka pow, - 25.500 zł lijh.za- 
mienię na tańszy samochód. Trzebnica, tel. 071/312-43-10 
VW PASSAT KOMBI. 1995/96 r., 1900 ccm, TDI pełne wy
posażenie oprócz klimatyzacji, bez wypadku. - 33.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT. 1995/96 r.. 151 tys. km. 1900 ccm, TDI. bia
ły, w kraju od 4 dni, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. szyberdach. żaluzja, radio, 2 poduszki pow., bez wy
padku, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, stan 
idealny, • 28.900 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 17 tys. km, 1900 ccm! turbo 
D. biały, kpi. dokumentacja, el: otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, stan dobry, - 25.500 zł. Chojnów, tel. 
0606/78-08-04
VW PASSAT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, ABS, szyberdach el., el. otw. szyby, RO, bez wypadku,
- 27.100 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37
VW PASSAT. 1996 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, klimatronic, ABS, pełna elektryka, 
welurowa tapicerka, 4 pod. powietrzne, reg. siedzeń, dzie
lona tylna kanapa, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 
immobilizer, kupiony w salonie, serwisowany, stan idealny,
- 41.000 Zł. Legnica, tel. 076/854-92-19, 0604/57.-21-06 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r„ 90 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, bez wypadku, - 26.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/05-59-00
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 114 tys. km. 1900 ccm,TDi, 
biały, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, relingi dachowe, automatic, kpi. dokumen
tacja, hak. • 32.000 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0606/39-29-31 
VW PASSAT, 1996 r., 62 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS. pełne wypo
sażenie elektryćżne, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 
071/788-42-60, 0606/32-55 7̂1 
VW PASSAT, 1996 r„ 140 tys. km, granatowy metalic. elek
tryka. klimatyzacja, 2 poduszki, sprowadzony z Francji, w 
całości, pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-58-25
VW PASSAT, 1996 r., 52 tys. km. V6, ciemnozielony meta
lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie i regu
lacja kierownicy, ei. reg. lusterka i szyby, ABS, komputer, 
RO, dzielona kanapa, hak, garażowany, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, stan idealny, - 39.000 zł. Zajączek, gm. 
Lipinki Luż., tel. 0602/59-05-43 
VW PASSAT, 1997 r., 1800 ccm, turbo, zielony metalic, 
kupiony w salonie, bez wypadku, pełne wyposażenie, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, RM, alum. felgi - 46.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/40-47-11 
VW PASSAT SEDAN, 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm, beń- 
zyna, srebrny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, wspo
maganie, poduszka powietrzna, radio, - 38.900. zł. Bralin, 
tel. 062/781-20-97, 0607/35-01-35 
VW PASSAT B5.1997 r„ 78 tys. km, 1800 ccm, turbo, bor* 
dowy metałic, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, bez 
wypadku, 4 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. otwierany szyberdach, centralny zamek, alarm 
+ pilot, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RM Ken- 
wood, zmieniacz na 10 płyt, 8 głośników, - 43.000 zł, Le
gnickie Pole, teł. 076/858-21r00. 0606/42-07-27 
VW PASSAT B-5.1997 r., 102 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
90 kM, srebmy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, el. otw. szyby i szyberdach, sterowane z centralne
go zamka, el. reg. lusterka, I właściciel, książka serwiso
wa, - 47.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01, 
0603/13-09-73
VW PASSAT, 1597 r.. 1900 ccm. TDi 110 PS. zielony me- 
talic, model z grudnia, 2 poduszki powietrzne, klimatyza
cja. ABS, 4.el. otw. szyby, el. reg. lusterka. c. zamek + pi
lot, welur. stan idealny, do lakierowania 4 elementy, . na 
chodzie”. 2 dni w kraju, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, -44.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592*03-79, 
0601/88-28-89
VW PASSAT B5,1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło- 
wozielony metalic, I właściciel, w kraju od 8 miesięcy, 4 
poduszki powietrzne (OK), klimatyzacja, 110 KM. pełne 
wyposażenie oprócz skóry, • 53.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa lll diesla. Paczków, tel. 077/431-67-73, 
0604/77-15-95
VW PASSAT B5,1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi ABS, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie oprócz skóry, - 46.000 
zł. Wołczyn, tel. 077/469-80-89 
VW PASSAT. 1997 r., 77 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bez wypadku, I właściciel, kupiony w salonie, 
pełna dokumentacja, garażowany, ABS, wspomaganie kier., 
2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-64-52, 
0502/34-11-09
VW PASSAT B5,1997 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, skórzanej 
drewniane dodatki, pełna elektryka, ABS, ESP, podgrzew. 
fotele, alum. felgi, kpi. dokumentacja, - 48.500 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-43-36.,0606/41 -31 -80 
VW PASSAT, 1997/98 r., 62 tys. km, 1900 ccm. TDi. 110 
KM. ciemnozielony, pełne wyposażenie, - 56.000 zł. Lu
bin, tel. 0606/94-36-96.
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 44 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, biały, centr. zamek. el. otw. szyby, el.reg. lusterka, ABS. 
klimatyzacja, sprow. w całości, wspomaganie, bez wypad
ku, poduszki pow. - 39.500 zł. Głogów, tel. 0609/37-17-05 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 1900xćm, TDi* 21.000 DEM. 
Lubin. tel. 0503/93-24-85
VW PASSAT B5,1998 r., 58 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy metalik, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 46.000 zł 
lub zamienię na tańszy, w cenie do 10.000 zł. Międzylesie, 
tel. 074/812-65-12 lub, 0603/33-86-55 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie, • 50.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-88-80 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r., 51 tys. km. 1900 ccm. 
TDi, kolor grafitowy metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, kli
matyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, relin
gi dachowe, - 56.000 zł. Legnica, tel. 076/850-23-58 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1800 ccm. turbo, srebrny 
metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wszystkie el. 
dodatki, komputer. - 53.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/08-19-21 
VW PASSAT B5. KOMBI. 1998 r„ 52 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. (do
wietrzne, klimatronic, • 58.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86, 0601/72-56-81 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 39 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
perłowobiały, wersja Comfort Line, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, elektr. reg. wyposażenie, serwo. roleta, relingi 
dachowe, I właściciel w icrćiju, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, -'46.500 zł. Oleśnica, tel, Q71/314-95-17. 
0502/56-92-30 .
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 60 tys. km. 1900 ccm, TDi 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, książka ser
wisowa, stan idealny, • 46.500 zł. Pleszew, tel 
062/742-12-25, 0602/60-39-67 
VW PASSAT B5,1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
granatowy, kupiony w salonie. 4 zabezp. przed kradzieżą, 
bez klimatyzacji, ABS, RO VW, garażowany, zimowe opo
ny, - 43.000 zł lub zamienię na tańszy, do 30.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/848-18-46. 0501/95-00-35

VW PASSAT KOMBI. 1998 r„ 90 tys. km. 1800 ccm, 20V, 
zielony metalic, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby (4), klimatyzacja, 
alarm, ABS, el. reguł, lusterka (podgrz.), welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 47.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 63 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
czarny metalic, 110 KM, 2 poduszki pow., ABS, klimatró- 
nic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, - 51.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/840-04-08, 0602/50-33-20 
VW PASSAT, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, perłowogra
natowy, 101 KM, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, 4 el. otw. szyby, podgrzewane fotele i lusterka, el. reg. 
lusterka, welurowa jasna tapicerka, automatic, wspoma
ganie i regulacja kierownicy, - 44.000 żł. Wieruszów, tel. 
0607/30-03-50
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.. 57 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, perłowobiały, 110 KM, automatic, ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 4 pod. powietrz
ne, welurowa tapicerka, RO z CD oryg., centr. zamek + 
pilot, alum. felgi, roleta, siatka, --48.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-11-06
VW PASSAT KOMBI B5, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy, 110 KM, centralny zamek, ABS. wspomaganie 
kier., 4 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, el. reg. reflektory, RM, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, relingi dachowe, roleta, • 44.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, kupiony u dilera, bez wy
padku, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-8l-’27. 
0603/95-04-83
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 59 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
granatowy, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka. 4 poduszki powietrzne, radio z RDS. relingi dacho
we, I właściciel, - 52.900 zł. Wrocław, tel. 0608/39-98-34 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 31 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
grafitowy metalic, ABS, relingi dachowe, roleta. 4 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, radioodtwarzacz, - 51.000 zł lub zamienię na dział
kę budowlaną. Wrocław, tel. 071/315-15-60 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 1900 ccm. TDI. atramento
wy metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., ćentr. za
mek, el. reg. fusterka, klimatyzacja, I właściciel, kpi. doku
mentacja, el. otw. szyby, relingi dachowe. - 56.900 zł. 
Wschowa, teł. 0605/40-75-40. 0601/75-91-37 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0226 www.autogielda.com.pl)
VW PASSAT, 1999 r., 1800 ccm, perłowosrebrny, felgi 
alum., klimatronic, skóra czarno-niebieska, podgrzewane 
siedzenia, 4 pod. powietrzne, komputer, - 61.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/73-05-77
VW PASSAT KOMBI. 1999 r.. 45 tys. km, 1800 ccm, 20V 
turbo, jasnoniebieski metalic, homologacja, na ciężarowy, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, pełne wyposażenie 
elektryczne, kupiony w kraju, do poprawek lakierniczych, •
53.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/58-16-98 
VW PASSAT KOMBI. 2000 r.. 27 tys. km. 1800 ccm. turbo, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupio
ny w salonie, na gwarancji, stan idealny, - 53.500 zł. Lu
bin. tel. 0604/94-17-70, 0604/94-17-71 
VW PASSAT, 2000 r.. 45 tys. km. turbo D, 115 kM, metalic, 
nowy typ silnika, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupiony 
w salonie, I właściciel, książka serwisowa, bez wypadku, 
alum. felgi. - 69.500 zł. Wrocław, tel. 0608/47-33-20 
O  VW PASSAT, 2001 r., 1 tys. km, 1900 ccm, TDi, 

srebrny metalic, wyprodukowany w kwietniu, 130 
PS, RO, 6-biegowy, katalizator, ABS, wspomaga
nie, reg. kierownica, Centr. zamek z pilotem, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer 
pokładowy, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., 
kpi. dokumentacja, nowy m odel, cena • 28.000 
DEM ♦ cło (organizuję wyjazdy po samochody., 
głównie diesle), Nowa Sól, tel. 068/376*81-37, 
0608/27-72-93 84018681

VW POLO. 1978 r.. 900 ccm. czerwony, stan b. dobry + 
części zamienne (silnik), • 2.200 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-76-13, 0606/51-36-45 
VW POLO, 1979 r., 180 tys. km, 1100 ccm, benzyna + gaz. 
czerwony, ekonomiczny, stan dobry, • 1.200 zł lub zamie
nię na Simsona, lub przyczepę Sam. Gryfów Śl., tel. 
062/781-44-74
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, czerwony, nowy akumulator, 
amortyzatory, sprzęgło i pompa paliwa, halogeny, tylna 
szyba ogrzewana, zadbany, stan dobry. - 2.200 zł. Owsian
ka. gm. Kobierzyce, tel. 071/311-84-16. 0501/38-53-35 
VW POLO. 1979 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, -
1.800 zł. Wilków, gm. Głogów, tel. 076/833-17-05 
VW POLO, 1980 r.. 170 tys. km, 900 ccm, benzyna, jasno
niebieski, wymienione błotniki i progi, nowy wydech, stan 
dobry. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-11-53 po godz. 19 
VW POLO, 1981 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały, 
nowe opony, nowy akumulator, amortyzatory, ubezpiecze
nie i przegląd aktualne, stan silnika r blacharki dobry, wy
gląd Golfa I, 3-drzwiowy. - 2.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-31
VW POLO KOMBI, 1983 r, 1100 ćcm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, - 3.700 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO COUPE, 1983 r. na białych tablicach - 1.100 
DEM. Niemcy, tel. 0049/16-23-82-61 -38 
VW POLO. 1985 r., biały, zadbany, 3-drzwiowy. - 6.500 zł. 
Jawor. tel. 076/870-27-28 '
VW POLO KOMBI FOX. 1985 r.. 1100 ccm. biały, pełna 
dokumentacja, katalizator • 850 DEM. PęcherzeW, tel. 
063/214-10-21. 0609/59-27-48 
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 5.900 

zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87026991

VW POLO LEGENDARY, 1986 r.. 1100 ccm. benzyna, bia
ły, - 1.300 zł. Byczyna, tel. 077/413-40-12 ,
VW POLO, 1986 r. na białych tablicach. - 800 zł. Legnica, 
tel. 0609/48-36-48
VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, - 4.000 zł. Nowa 
Sól, tel.-068/388-60-06
VW POLO, 1986 r., 1035 ccm, czerwony; pełna dokumen
tacja, bez wypadku, nowe opony, oryginalny lakier, zadba
ne wnętrze, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię. Złoty 
Stok. tel. 074/817-57-93, 0608/49-74-01 - 
VW POLO, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, oryginalny lakier, 
po remoncie silnika, zadbany. • 5.500 zł lub zamienię. Mi
chałowice. tel. 077/411-90*08. 0503/84-86-50 
VW POLO KOMBI, 1987 r.,-1100 ccm, ciemnogranatowy, 
zadbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. b. 
dobry, składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzato
rów. nie wymaga napraw, • 6.500 zł. Wrocław, tei. 
071/311-23-10, 0603/75-17-15 
VW POLO COUPE, 1987 r.. 199 tys. km. 1300 ccm. ben
zyna, czarny, II właściciel, szyberdach, alum. felgi, bez 
korozji, zadbane wnętrze, • 4.950 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-80-19
VW POLO, 1988 r.. 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy,
nowe opony, - 7.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, teł
071/312-53-41, 0/1/312-63-41
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, wiśniowy.
stan b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-94
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VW POLO. 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 2-drzwiowy, 
na białych tablicach * 900 DEM. Jawor, tel. 076/870-35-21. 
0604/45-26-23
VW POLO FOX, 1989 r..1000 ccm, czerwony,: stan b„ do
bry, na białych tablicach - 1.350 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34'
VW POLO KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, 
stan b. dobry, - 8.000 zł. Jordanów Śląski, woj. wrocław
skie, teł. 0603/49-98-36.
VW POLO KOMBI, 1990 r., 1100 ccm, benzyna, biały, na 
białych tablicach, - 2.100 zł. Lubsko, woj-zielonogórskie, 
tel. 0606/91 -14-78
VW POLO, 1990 r., 135 tys. km, 1045 ccm, wtrysk, czarny, 
katalizator, - 7.800 zł. Turek, tel. 0608/88-12-55 
VW POLO, 1990 r.. 57 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, po przeglądzie, stan idealny, 3-drzwiowy, nowe opo
ny, sprzęgło, amortyzatory, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
Ą71/346-65-58. 0501/30-70-49 
VW POLO KOMBI, 1990 r.. 130 tys. km. 1100 ccm. benzy
na. biały, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 10.000 zł. Z. 
Puzan, 59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. 22 Lipca 
110
VW POLO, 1990 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach • 750 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/27-91*97
VW POLO COUPE! 1990 r., 100 tys. km, 1272 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, katalizator, 3-drzwiowy; alarm, oznako
wany, bez wypadku, garażowany, RM, stan b. dobry, •
12.500 zł. Źemiki Wielkie, tel. 071/316-57-62 po godz. 18 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, z pełną 
dokumentacją, I właściciel, - 10.800 zł. Nowe Miasteczko, 
tel. 068/388-87-96
VW POLO FOX, 1991 r., 1000 ccm, wiśniowy metalic,
2-drzwiowy, - 9.500 zł. Janków, tel. 062/751-10-65 
VW POLO, 1991 r., 13 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny. - 10.400 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-42-22 
VW POLO KOMBI, 1991 r.. 1043 ćcm, biały, sprowadzony 
w całości, odcięcie zapłonu, radioodtwarzacz, - 6.900 zł. 
Mirków, tel. 071/315-13-47
VW POLO, 1991 r., 48 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, w kraju od 7 
dni, stan idealny, - 11.500. zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
YW POLO. 1991 r., 128 tys. km, 1043 ccm. 45 KM. wtrysk, 
biały, szyberdach, relingi dachowe, światła przeciwmgiet- 
ne. pokrowce na fotele, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-35-90
VW POLO. 1991 r., 115 tys. km. 1000 ccm, benzyna, gra
natowy, szyberdach, el. reg. reflektory, - 9.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-61-76, 0503/83-81-28 
VW POLO FOX, 1991 r.. 130 tys. km, 1050 ccm. wtrysk, 
biały, I właściciel, nowy akumulator, wymienione łożyska 
kół, pasek rozrządu, olej i filtry, katalizator, przegląd do
02.2002 r. - 8.500 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/817-51-59 
VW POLO, 1991 r„ 150 tys.lcrri, 1100 ccm, wtrysk, grana
towy. 5-biegowy, 3-drzwiowy, radio, nowe opony, garażo
wany, - 10.500 zł. Ziębice, tel. 0603/78-27:07
VW POLO COUPE, 1991/92 r„ 138 tys. km, 1400 ccm, 
diesel, wrzosowy, alarm, RO stereo, 5-biegowy, el. reg. 
reflektory, nowy akumulator na gwarancji, nowe opony na 
gwarancji; po wymianie oleju i pasków, oryginalny lakier, 
bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 12.300 zł. Wał
brzych, tel. 0602/60-58-98
VW POLO, 1992 r., 1043 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, alum. felgi (Borbety), RM + wzmacniacz, obniżony, 
drewno, przyciemniane szyby, sportowy układ wydechowy 
- 11.400 zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
VW POLO FOX KOMBf, 1992 % 130 tys. km;.1400 ccm, 
diesel, granatowy, ciemne tylne szyby, sprowadzony w ca
łości 05,2001 r., ekonomiczny, serwisowany, przegląd do
05.2002 r., zadbany, bez wypadku, RO Blaupunkt, -12.000 
zł. Lubań, tel. 0603/48-30-21 lub, 0602/87-09-40
VW POLO COUPE, 1992 r., 1300 ccm, zielony metalic, 
alum. felgi, stan b. dobry, * 11.500 zł (możliwe raty przez 
komis). Środa Śląska, tel. 071/317-56-04 
VW POLO COUPE, 1992 r., 82 tys. km, 1000 ccm, czerwo
ny, szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, książka ser
wisowa, stan b. dobry, bez wypadku, - 10.500 zł. Zbąszy
nek, tel. 068/384.-97-39. 0602/36-81-48 
VW POLO KOMBI, 1992 r„ 134 tys. km, 1300 ccm, wtiysk, 
niebieski metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, relin
gi dachowe, szyberdach, el. reguł, reflektory, książka ser
wisowa, 5-biegowy, pełna dokumentacja, -12.400 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0601/31-91-96
VW POLO, 1992 r.,-61 tys. km, 1043 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, el. reg. reflektory, książka serwisowa, 
stan b. dobry, - 11.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-18-11 po 
godz. 18, 0503/14-48-81
VW POLO G40, 1992 r., 97 tys. km, 1300 ccm, turbo po 
tuningu, obniżony, alum. felgi, - 12.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/87-30-99
VW POLO FOX, 1992 r., 142 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, oclony, -
13.600 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03. 0605/65-80-69 
VW POLO FOX KOMBI, 1992 r.. 79 tys. km, 1054 ccm, 
benzyna, zielony, ekonomiczny, szerokie zderzaki w kolo
rze nadwozia, radio + 4 głośniki, garażowany, • 9.400 zł 
lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/775-69-94,0503/36-35-34 
VW POLO, 1993 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach, stan bardzo dobry, -12.000 zł. Kluczbork, 
tel. 077/413-04-20
VW POLO KOMBI, 1993 r., 80 tys. km, 1043 ccm, wtrysk 
sprowadzony w całości, - 10.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-74-43
VW POLO, 1993 r., 121 tys. km, 1053 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, alarm, - 14.000 zł. Zduny, tel. 
062/721-51-91, 0606/25-70-31 
VW POLO KOMBI. 1993 r.. 100 tys- km. 1100 ccm. biały, 
stan idealny, na zachodnich tablicach • 3.500 zł. Zgorze
lec, tel. 0606/70-84-68
VW POLO COUPE, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm. diesel, 
biały, w kraju od 3 mies., stan b. dobry, - 13.500 zł. Piel
grzymka, tel. 076/877-50-27
VW POLO. 1994 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, reg. 
kierownica, RO, centr. zamek, nowe opony przednie, po
krowce, garażowany, stan b. dobry, - 18.500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-43-99, 0606/21-88-43 
VW POLO KOMBI, 1994 r., 103 tys. km, 1043 ccm, benzy
na, granatowy metalic, w kraju od 5 mies, - 12.000 zł. Ko
wary, tel. 0604/98-29-89
VW POLO COUPE, 1994 r., 107 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, kubełkowe fotele, RO, lakierowane 
zderzaki i lusterka, el. reg. reflektory, garażowany, stan b. 
dobry, - 12.900 zł. Rozdrażew, tel. 062/722-14-25, 
0600/28-56-52
VW POLO III, 1994 r., 61 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, ABS, poduszka pow., serwo, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, w kraju od 
pól roku, - 20.000 zł. Sława, tel. 068/356-67-14, 
0605/07-46-86
VW POLO GT. COUPE. 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
wtrysk, zielony, I właściciel w kraju, sprowadzony w cało
ści, szyberdach, hak, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 15.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-38-60 
VW POLO COUPE. 1994 r., 81 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie, 5-biegowy, książka serwisowa, alarm.

el. reg. reflektory. RO, garażowany, stan b. dobry, • 13.900 
zł. Ziębice, tel. 0606/64-65-76 
VW POJ-O.COUPE, 1994 M ?  tys. km, 1400 ccm, diesel, 
biały, stcin idealny, • 11.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56, 0049/17-34-08-97-94 Niemcy '
VW POLO, 1995 r., 68 fys..km, 1100 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby - 16.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 
poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, - 19.500"zł. Wrocław,
tel: Oe02/80-aT-02
VW POLO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
sprowadzony z Niemiec, nie rejestrowany w kraju, oclony, 
stan b. dobry, - 19.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
VW POLO, 1995 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, 
przystosowany do przewozu poczty, 2 poduszki pow., bez 
wypadku • 6.500 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-45, 0604/75-02-92 
VW POLO, 1995 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, białe kierunkow
skazy, RO + 4 głośniki, immobilizer, sprowadzony w cało
ści, I właściciel, kpi. dokumentacja, -18.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-55-50
VW POLO, 1995 r., 75 tys. km. 1000 ccm, benzyna, nie
bieski, 2 pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, 
radio, zadbany, - 18.800 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 
0607/30-88-08
VW POLO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
sprowadzony z Niemiec, bez rejestracji w kraju, oclony, stan 
b. dobry, • 19.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 1995/96 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, mali
nowy metaiic, z salonu, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspo
maganie kier., alarm, stan b. dobry, • 22.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-84, 074/867-72-55 
VW POLO, 1995/96 r.t 1400 ccm, bordowy metalic,
5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, serwiso
wany, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, garażo
wany, stan techniczny b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-26-11
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, niebieski, alarm, c. zamek, 
- 21.300 zł. Głogów, tel. 0608/03-36-72 
VW POLO, 1996 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, obroto
mierz, reg. kierownica, oznakowany, kupiony w salonie w 
Polsce, garażowany, kpi. dokumentacja, - 20.600 zł. Ra- 
dziechów, tel. 076/877-38-71 
VW POLO, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, niebieski,
5-drzwiowy, poduszka pow., RO, reg. kierownica i fotel, 
immobilizer, 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., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, 
60 KM. kupiony w kraju w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, 
oryginalny lakier, bez wypadku, garażowany, obrotomierz, 
regulowana kierownica, RO Pioneer, stan b. dobry, - 21.900 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-16-95, 0609/36-08-22 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, -16.500 
zł. Leszno, tel. 0601/88-37-78 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic, 3-drzwio
wy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 18.800 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-55-99, 0601/56-02-60 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, ciekłokrystalicz
ne wyświetlacze, - 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tei. 
062/593-03-75
VW POLO, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, jasno
zielony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., radio Sony z CD, 
alarm, - 24.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-52-47, 
0609/58-97-09
VW POLO, 1996 r., 41 tys. km, 1000 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, ABS, wspomaganie kier., Obiegowy, sprowadzony z 
Niemiec, • 18.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-59-75 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, i043 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, alarm, ciemne szyby, stan ideal
ny, reg. kierownica, immobilizer, -18,000 zł. Trzebnica, tel. 
0609/59-00-69
VW POLO, 1996 r., 100 tys. km, 1400 ccm, perłowy meta
lic, wspomaganie kier., klimatyzacja, szyberdach, el. reg. 
reflektory, 2 poduszki powietrzne, - 26.800 zł. Ziębice, tel. 
074/819-17-05
O  VW POLO CLASSIC, 1996/97 r. kupiony w Polsce 

lub VW GOLF, diesel, po 1987 r. KUPIĘ. Świebo
dzice, tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
84018611

VW POLO, 1996/97 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, 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., 52 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, immobilizer, reg. kie
rownica, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm. RO. - 25.500 zł. Grodków, tel. 077/415-30-17 
VW POLO CLASSjC, 1996/97 r., 170 tys. km. 1900 ccm. 
TDi, czarny metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, wspo
maganie, centr. zamek, ekonomizer, immobilizer, - 29.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/59-73-98 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 94 tys. km, 1400 ccm, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, serwisowany z książką przeglądu, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, RM, 3 światło 
.stop*, dzielona tylna kanapa, garażowany, stan idealny -
29.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
VW POLO, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, po
duszka pow., centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, •
22.000 zł. Kalisz, tei. 0605/34-56-32
VW POLO, 1997 r., 139 tys. km. 1900 ccm. diesel, biały, 2

pod. powietrzne, elektryka, do sprowadzenia, nie uszko
dzony, - 19.000 zł. Lubin, tel. 0609/64-31-53 
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ćcm, diesel, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 2 poduszki 
powietrzne, regulowana kierownica i pasy, stań b. dobry, -
24.800 zl. Oleśnica, tel. 0605/59-88-00 
VW POLO, 1997 r„ 35 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, 2 poduszki pow., ABS, &0, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i reflektory, centr. zamek, • 22-500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-29-45 po godz. 16 
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 85 tys. km, 1600 cćm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, immobili
zer, alarm, wspomaganie, opony zimowe, hak, radio, ga
rażowany, bez wypadku, - 30.000 zł. Prochowice, tel. 
0607/26-48-75
VW POLO, 1997 r, 99 tys. km, 1400 ccm. 16V 101 KM, 
zielony metalic, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki po
wietrzne, radioodtwarzacz, 3-drzwiowy, centralny zamek, 
książka serwisowa, - 26.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-65 
(praca), 071/392-09-27 po godz. 18 
VW POLO KOMBI, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, szyber
dach. relingi dachowe, RM, - 30.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-18-56 /
VW POLO, 1997/98 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, per- 
łowoatramentowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, wersja XXL, 
radioodtwarzacz, wspomaganie kier., szyberdach, szero
kie zderzaki w kolorze nadwozia, - 19.900 zł. Syców, tel. 
062/785-30-70, 0605/38-05-59 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, wspomaganie, oentr. zamek, alarm, radio, el. 
otw. szyby, immobilizer, reg. kierownica, serwisowany, ga
rażowany, bez wypadku, kupiony w salonie, stan idealny, •
28.400 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r., 90 tys. km, czamy, elektryka, centralny 
zamek, szerokie zderzaki, 2 pod. powietrzne, ABS, - 25.000 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW POLO. 1998 r., 1700 ccm, SDI, perłowogranatowy, 
ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, alum. felgi, el. otw. szyby, reg. kierownicy. RO, cen
tralny zamek, • 31.000 zł. Topola Osiedle, woj. kaliskie, teł- 
0603/23-16-87
VW POLO, 1998 r., 41 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, reg. kierownica i fo
tele przednie, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, garażo
wany, immobilizer, I właściciel, kupiony w salonie, serwiso
wany, zadbany, + kpi. opon zimowych, - 26.200 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-91-49 po godz.16 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 2 pod.

powietrzne, klimatyzacja, zarejestrowany, - 26.200 zł (zwoł-w 
nienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 0609/65-28-65 
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, pełne 
wyposażenie, - 27.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04 do 
godz. 18, 0503/57-01-53
VW POLO, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, dodatkowe 
światło .stop”, książka serwisowa, - 26.000 zł. Proszkowi- 
ce, tel.-071/390-77-93, 0605/62-00-07 
VW POLO, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, perłowoczamy, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, stan 
b. dobry, - 25.000 zł. Twardogóra, tel. 0609/53-43-01 
VW POLO. 1998/99 r.. 38 tys. km. 1900 ccm. diesel, kolor 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie 
kierownicy, RM, • 26.500 zł lub zamienię na większy, die
sel, chętnie minivan z dopłatą. Lubin, tel. 076/846-77-07, 
090/64-03-38
VW POLO, 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm, butelkowa 
zieleń, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, 
ABS, centralny zamek, alarm+pilot, immobilizer, 4 głośniki, 
komplet opon zimowych, pierwszy właściciel, książka ser
wisowa, - 23,800 zł. Oława, tel. 0502/50-46-29 
VW POLO, 1999 r., 19 tys. km, 1000 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, BS, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alarm + pilot, kubełkowe fotele, atermiczne szyby, kpi. do
kumentacja, - 27.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0603/61-96-33 
VW POLO, 1999 0 8  tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
zielony, wspomaganie kier., RM, regulowana kierownica, 
el. reguł, reflektory, Mul-T-Lock, alarm, z salonu, 5-drzwio
wy, pokrowce, garażowany, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-81-34
VW POLO, 2000 r., 3 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, wszystkie el. dodatki, wspoma
ganie, RO, stan idealny, - 35.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Twardogóra, tel. 071/398-70-96. 071/398-73-32, 
0501/53-31-96
VW POLO IV, 2000 r., 1400 ccm, czerwony, kupiony w sa
lonie, bez wypadku, nowy model, poduszka pow., centr. 
zamek, wspomaganie, alarm - 32.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/40-47-11
VW SANTANA LX, 1983/01 r., 1577 ccm. biały. I właści
ciel, I rej. 07.03.2001 r., 5-biegowy, po remoncie silnika, 
nowe opony, pokrowce, radio, stan blacharki i podzespo
łów b. dobry, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, -
3.000 zł. Krzyków, tel. 071/318-98-38, 0607/48-98-04 
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
zarejestrowany, garażowany, RO, stan techn. b. dobry, -
1.800 zł lub zamienię na inny, w tej cenie, np. VW, Opel, 
Ford. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15, 0605/85-69-96 
VW SCIROCCO 1,1980 r, 1600 ccm. GT, żółty, w czarne 
pasy, stan blacharki b. dobry, pokrowce, szyberdach, ospo
ilerowany, opłacony, przegląd do 10.2001 r, • 3.300 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, lub diesla * dopłata. Szedziec, 
gm. Góra, tel. 065/544-41-19,0503/10-62-11 po godz. 18 
VW SCIROCCO, 1983 r., zielony metalic, ospoilerowany. 
ciemne szyby i lampy, kubełkowe fotele, • 3.500 zł. Wołów, 
tel. 071/389-24-48, 0606/39-40-96 
VW SCIROCCO, 1984 r., czerwony, obniżony, ospoilero
wany, inst. gazowa, - 6.000 zł. Muszkowice, tel. 
074/810-30-21

VW SCIROCCO II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-biegowy, skórzane fotele, z urzędu celnego, -
6.000 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
.071/312-53-41, 071/312-63-41 
VW SCIROCCO GTX, 1987 r., 203 tys. kiti, 180Ó ccm, ben
zyna, szary metalic, szyberdach, białe tablice, stan dobry,
- 2.190 zł. Lubań, tel, 0605/14-24-93
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ćcm, grafitowy, aluminiowe 
felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, stan dobry, - 4.500 zł. 
WrocłaW, tel. 071/365-56-24
VW SHARAN, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccni, TDi, 110 KM, 
czerwony, pełne wyposażenie, - 57.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/34-56-32
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, ciem
ne szyby, klimatyzacja, alarm, 7 foteli, poduszki powietrz
ne, roleta, halogeny, - 67.000 zł: Wrocław, tel. 
0601/55-69-31-
VW SHARAN. 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perło
wogranatowy, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 5-osobowy. roleta,
- 67.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40, 0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordo
wy. climatronic, wyposażenie el. • 22.000 DEM. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 KM, 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwie
rane szyby, klimatyzacja, aluminiowe, felgi, szyberdach, 
centralny zamek, wspomaganie kier., radio, książka serwi
sowa. stan idealny, - 64.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25, 
0602/60-39-67
VW VENTO GT, 1992 r., 185 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, ałum. felgi 15", 
hak, - 18.500 *ł. Długołęka, teł. 071/315-25-91, 
0602/36-74-12
VW VENTO, 1992 r.. 1600 ccm, wtrysk, szary metalic, wspo
maganie kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, • 13.100 
zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-58 
VW VENTO, 1992 r., 147 tys. km, 1800 ccm. benzyna, błę
kitny metalic, automatic. w kraju od 4 miesięcy, bez wy
padku, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, 
welurowa tapicerka, zadbany, stan b. dobry, - 14.900 zł. 
Łęknica, woj. zielonogórskie, tel. 0606/18-52-07 
VW VENTO, 1992 r., 188 tys. km, 1800 ccm, GL, bordowy 
metalic, alarm, centr. zamek,' el. reg. lusterka, blokada 
skrzyni biegów, alum. felgi, oryg. RO, wspomaganie kier., 
termotronik, serwisowany, oznakowany, • 15.900 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0600/38-34-16 
VW VENTO, 1992/93 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
jasnoniebieski metalic, I właściciel w Niemczech, udokum. 
przebieg, w kraju od 3 dni, centr. zamek, oryg. radio, wspo
maganie kier., opony zimowe, stan idealny, - 22.500 zł lub 
zamienię na VW Passata sedana, diesla. Sobótka, tel. 
071/316-25-40, 0602/55-12-11 
VW VENTO, 1992/93 r., 1900 ccm. diesel, granatowy, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek, alarm + pilot, oznakowany, 
zabezp. przed kradzieżą, wspomaganie, katalizator,,4 za
główki, dzielona tylna kanapa, - 21.000 zł lub zamienię na 
inny. Wałbrzych, tel. 074/847-38-15, 0604/30-79-97 
VW VENTO, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. reg. refl., immobilizer, RM oryg., welurowa 
tapicerka • 18.000 zł. Wysoka, gm. Przemków, teł. 
076/832-07-30
0  VW VENTO, 1993 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 

wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, stan b. dobry, • 19.500 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027111

VW VENTO, 1993/94 r., 112 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., alarm + pilot, nowe 
opony, radio, dzielona tylna kanapa, garażowany, • 18.700 
zł. Żagań, teł. 068/478-14-30, 0602/17-14-43 .<
VW VENTO, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TD, czerwo
ny, udokumentowany przebieg, ks. serwisowa, c. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, radioodtwarzacz, 2 dni 
w kraju, bez wypadku, • 23.700 zł. Kępno, tel. 
062/782-08-22, 0603/39-31-251 
VW VENTO GT, 1994 r., 99 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic. wspomaganie kier., centr. zamek -► pilot, 
el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, radio, alarm, 
immobilizer, - 24.500 zł. Leszno, tel. 065/529-26-42, 
0601/88-17-49
VW VENTO, 1994 r.. 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., alarm, RO
1 CD. dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, 
blokada skrzyni biegów, sprowadzony w całości, I właści
ciel, atrakc. wygląd, stan dobry, - 20.500 zł lub zamienię 
na BMW E-36. Lubin. tel. 076/846-59-06
VW VENTO, 1994 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, wspo
maganie, reguł, lusterka, centr. zamek, kupiony w salonie, 
stan idealny, - 21.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-44-16, 
0606/92-96-56
VW VENTO, 1994-r., 130 tys. km, 1800 ccm, grafitowy, I 
właściciel, pełna dokumentacja, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0501/29-21-11
O  VW VENTO, 1995 r., 118 tys. km, 1800 ccm, 

wtrysk, ciemnozielony metalic, ABS, el. otw. szy
by I szyberdach, alum. felgi (14", 5-ramienne), 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, RM, listwy 
w kolorze auta, halogeny, ukł. wydechowy Re- 
mus, spoiler klapy ze światłem „stop” , bez wy
padku, stan idealny, atrakc. wygląd, w kraju od 2 
dni, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej -
23.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-24-74, 
0607/38-00-09 01034101

VW VENTO GLX, 1995 r., 159 tys. km, 1800 ęcm, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., 4 el: otw. szyby, 
el. reg. szyberdach, radio, el. reg. reflektory, hak, weluro
wa tapicerka, halogeny, - 22.900 zł. Góra, tel. 
065/544-13-31, 0501/22-13-09 
VW VENTO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. benzyna, ko
lor śliwkowy, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, 
bez wypadku, wspomaganie, alum. felgi, pół roku w kraju,
- 27.000 zł. Kożuchów, tel. 068/355-33-21
VW VENTO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, centr. zamek, zadbany, - 26.000 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-67-14
VW VENTO, 1996/97 r., 105 tys. km. 1800 ccm. wiśniowy. 
ABS, szyberdach. centr. zamek, welurowa tapicerka, dzie
lone tylne siedzenia, kpi. dokumentacja, zadbany, - 28.500 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -05-23 
VW VENTO GLX, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, klimatyza
cja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, halogeny, wspo
maganie kier., aluminiowe felgi, centralny zamek + alarm, 
radio, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, I właściciel, 
pełna dokumentacja, - 30.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31 
VW VENTO, 1997 r., 75 tys. km', 1900 ccm, diesel, perło- 
wobiały, poduszka powietrzna, ABS, serwo, centralny za
mek, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, immobilizer, ku
bełkowe fotele, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, w kraju 
od tygodnia, pełna dokumentacja, • 29.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0604/46-38-42
VW VENTO, 1997/98 r., 51 tys. km, 1900 ccm, TDi. bordo
wy metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. 
szyby i szyberdach, poduszka pow., kubełkowe fotele,

atrakc. wygląd, - 33.000 zł (kupujący nie płaci podatku). 
Leszno, tel. 0604/36-90-52, 0607/20-34-60 .
VW VENTO, 1997/98 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D,
TTość słoniowa, stan 6. dobry, bez wypadku, klimatyzacja, 
poduszka powietrzna, ABS, el. reguł. lusterka, centralny 
zamek, halogeny, książka serwisowa, - 29.000 zł. Łagiew
niki, tel. 071/393-93-98, 0503/10-90-22

W ARTBURG
WARTBURG 353 W, 1976 r.. 998 ccm. 2-suw, czerwony, 
zarejestrowany, przegląd do 03.2002 r., po remoncie kapi
talnym, ważne OC, mało używany, zadbany, stan dobry + 
części zapasowe, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/66-68-31
WARTBURG DE LUX, 1980 r., 1000 ccm. benzyna, popie
laty, stan dobry, opłacony, ważny przegląd, dużo nowych 
części, garażowany, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-07 
wieczorem
WARTBURG 353, 1982 r., 992 ccm, benzyna, czerwony, 
techn. sprawny, nowy akumulator, bez przeglądu, + części 
zapasowe, • 600 zł. Wrocław, tel. 357-22-28 
WARTBURG, 1983 r., szary, stan b. dobry, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-46-17.
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., 900 ccm. żółty, 2-suw, 
silnik 3000 km po remoncie kapitalnym, nowe sprzęło kom
pletne i inne części (rachunki), technicznie sprawny, stan 
b. dobry, 2. właściciel,. - 1.600 zł. .Wrocław, tel. 
071/363-37-31
WARTBURG 353 KOMBI. 1984 r.. 103 tys. km, 996 ccm. 
biały, po remoncie blacharki, przegląd do 11.2001 r., stan 
techn. b. dobry, -1.000 zł. Czamowąsy, gm. Dobrzeń Wielki, 
tel. 077/453-07-43
WARTBURG KOMBI, 1984 r., 900 ccm stan b. dobry. -
1.450 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
WARTBURG 353,1984 r. 124 tys. km, 1600 ccm, piasko
wy, techn. sprawny, przegląd do 12.2001 r>, po remoncie 
silnika 2 tyś., nowy układ wydechowy, nowe opony, roz
rusznik, aparat zapłonowy i przewody. RO z panelem, hak,
- 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-41-42 po godz. 17. 
0605/20-85-43
WARTBURG 353W. 1985 r., 97 tys. km, 992 ccm, żółty,
2-suw, -1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-55 
WARTBURG 353, 1986 r., 110 tys. km, 992 ccm, żółty, 
stan dobry, zarejestrowany, przegląd do 2002 r, -1.100 zł. 
Legnica, teł. 076/856-57-66
WARTBURG 353,1986 r.. 992 ccm, biały, lewarek biegów 
w podłodze, aktualny przegląd, stan dobry, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/325-96-82
WARTBURG 353,1986 r., 42 tys. km, 949 ccm, benzyna, 
biały, 2 nowe opony, techn. sprawny, brak przeglądu i  OC,
- 1.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/34-37-72. 
WARTBURG 353 W, 1986 r., 120 tys. km, 1000 ccm, 2-suw, 
kolor piaskowy, stan idealny, zadbany, przegląd do 11.2001 
r. -1.100 zł: Oława, tel. 071/313-24-19 
WARTBURG 353,1986 r„ 1000 ccm, ezerwony, nadwozie 
z 1991r.. nowe opony i lampy, hak, po wymianie silnika, 
stan b. dobry. -1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-49 
WARTBURG, 1986 r., 990 ccm, piaskowy, - 700 zł. Wro
cław, tel. 349-17-57
WARTBURG 353, 1986 r., 130 tys. km, 998 ccm, biały, 
rejestracja do maja 2002 r., po remoncie silnika 5 tys. km.
- 800 zł. Wrocław, tel. 0601/15-12-78 '
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, biały, lewarek biegów 
w podłodze, przegląd do 05.2002 r., opłacony, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry + części, - 700 zł. Nysa, tel. 
077/433-94-26
WARTBURG 353, 1987 r„ 60 tys. km, 1000 ccm, piasko
wy, po remoncie blacharki. - 1.200 zł. Okrzeszyce, tel. 
071/316-45-95
WARTBURG 353 S. 1987 r„ 48 tys. km, 1000 ccm. biały.' 
nowe opony, oryg. przebieg, stan idealny, - 2.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/323-62-26
WARTBURG GOLF, 1989 r., 138 tys. km. 130Ó ccm. sza
ry, welurowa tapicerka, hak, nowe hamulce, w ciągłej eks
ploatacji, opłacony, zarejestrowany, • 5.500 zł. Trzebnica, 
teł. 0503/94-25-61
WARTBURG GOLF. 1989 r., 1300 ccm, benzyna, szary, 
szyberdach, na białych tablicach, -1.350 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/37-60-35
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm. benzyna, 
biały. - 4.700 zł., tel. 0502/29-22-95 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r, 102 tys. km. 1300 
ccm stan b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię na inny samo
chód. Gubin, tel. 068/359-56-30, 0606/70-23-39 
WARTBURG GOLf ! 1990 r., 87 tys. km, 1300 ccm, stało- 
wy, po remoncie zawieszenia przedniego, przegląd do
10.2001 r., zielona karta, zadbany, RO, hak. - 5.800 zł. 
Wrocław, tel. 0503/85-46-09
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 99 tys. km. 1300 ccm, Pb/ 
I właściciel, garażowany, udokumentowane pochodzenie, 
serwisowany, stan techn. b. dobry, stan silnika idealny, - 
4.650 zł. Wrocław, tel. 0502/98-52-91 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzy
na + gaz, beżowy, hak, kubełkowe fotele, szyberdach, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-50
WARTBURG GOLF, 1991 r„ 1300 ccm. benzyna, popiela
ty, instalacja gazowa, radio, nowe opony, pokrowce, • 4.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-64-04 wieczorem; 
0602/82-33-82
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm. biały, inst. gazo
wa, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, immobilizer, 
radio, - 6.500 zł. Wiechlice, tel. 068/376:72-42, 
0600/41-05-42
WARTBURG GOLF, 1992 r., 1300 ccm. benzyna na bia
łych tablicach, silnik oclony -1.000 DEM. Bolesławiec, tel. 
0604/27-17-78

ZASTAW A
ZASTAWA 1100P, 1978 r., 1116 ccm, A 128, żółto-czerwo- 
ny, inst. gazowa, nowe opony, RO, hak, aktualne OC, prze
gląd do 08.2001 r., stan blacharki dobry, w ciągłej eksplo
atacji, garażowany + drugi, w częściach, -1.000 zł. Kowa
ry, tel. 075/761-38-45
ZASTAWA 1100, 1979 r., - 1.100 zł. Opole, tel. 
077/474-41-26
ZASTAWA 11 OOP, 1980 r., benzyna, żółty, stan silnika b. 
dobry, stan ogólny dobry, - 400 zł. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-39-13
ZASTAWA 1100,1980 r., 70 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, zarejestrowany, nowa tapicerka, -
1.000 zł. Polkowice, teł. 076/845-03-67 
ZASTAWA 11 OOP, 1980 r., 1108 ccm. benzyna w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 04.2002 r.. po remoncie silnika 
(10 tys. km, szlif), hak, + zapasowe części: skrzynia bie
gów. chłodnica, zbiornik paliwa, alternator, przekł. kierow
nicy i inne, - 700 zł. Wrocław, tel. 321-77-53 po godz. 17 
ZASTAWA, 1983 r., 35 tys. km. 1116 ccm. czerwony, nowy 
lakier, przeguby, podłoga i inne części, • 1.300 zł. Rososz- 
nica, gm. Ziębice, tei. 074/810-60-54

KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

r  x  *  r  *  • OPOH355

Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%.
KRED YT DEWIZOWY NA SAMOCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

Osoby samotne, przed wojskiem, rolnicy, 
wolne zawody, karta podatkowa.

100% Wartości auta. Dowolne pochodzenie pojazdu. 
Gwarantujemy fachową pomoc przy zakupie auta. 
Lubin, ul. Kamienna 4A, tel. 076/749-97-79,076/841 -52-15 

0-608 317 681,0-600 22 43 36, 0-502 178 088
FIR M Y  B E Z  Z A Ś W IA D C Z E Ń  z Z U S  i U S !!!
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AUTOBUSY, CIĘŻAROW E, 
DOSTAW CZE

AUTOBUS AUTOSAN PR-110,1984 r , 360 tys. km, 11100 
ccm, SW-680, kolor groszkowy w pasy, wersja LUX, dzielo
na szyba, wysokie kufry, 48 miejsc, stan opon i blacharki 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 19.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-70-76,0601/88-01-62 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1986 r. po remoncie blachar
ki i lakierowaniu, - 17.500 zł. Pokój, tel. 077/469-80-83 
AUTOBUS AUTOSAN H10-11,1988 r., 280 tys. km, 11100 
ccm, SW-680 w kolorowe pasy, ciemne szyby, 48 miejsc, 
stan opon i blacharki dobry, • 23.000 zł lub zamienię na busa 
osobowego. Głogów, tel. 076/834-70-76,0601/88-01-62 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1990 r.f 230 tys. km, turbo w 
rozliczeniu autobus do remontu, - 25.000 zł. Pokój, tel. 
Ó77/469-8Ó-89
AUTOBUS BERLIET PR3,1975 r., V8, kolor piaskowy, zra- 
diofonizowany, lotnicze siedzenia 49+1+1, drzwi pneumatycz
ne, 6-biegowy, w ciągłej eksploatacji, wentylacja, dużo czę
ści, po remoncie w 99 r, - 12.000 zł. Wojbórz, gm. Kłodzko, 
tel. 074/871-30-34,074/871-30-36 
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizo
ry, video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 
3.85 m, stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116, - 70.000 
zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS IVECO TURBO DAILY, 1994 r„ 250 tys. km, 2800 
ccm, turbo D, biały, oryginalny, 19 miejsc, wysokie fotele, 
ciemne szyby, podwyższony, drzwi automatyczne, bliźnia
cze koła, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany, stan 
tech. i wizualny idealny, • 65.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-22-05,0605/62-70-21 
AUTOBUS JELCZ 080,1979 r., diesel, biały, techn. spraw
ny, nowe akumulatory, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-46-84 w godz. 8-16
AUTOBUS JELCZ PR110U, 1988 r., 15 tys. km, 11000 ccm, 
SW-680 kolor biały w pasy niebiesko-czerwone, po remon
cie blacharki, po lakierowaniu, drzwi otwierane pneumatycz
nie, szyba prosta, silnik Jeżący, - 19.800 zł lub zamienię na 
osobowy lub busa, stan b. dobry. Wrocław, tel. 311̂ -21-37, 
0600/52-77-42
AUTOBUS JELCZ PR110,1989 r., srebrny metalic, w cią
głej eksploatacji, po remoncie blacharki i silnika, stan b. do
bry, + części zamienne, opony bezdętkowe, - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-12-60, 071/348-31-00 po godz. 20 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem 
-A00394www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS JELCZ PR110, 1989 r., 11100 ccm, niebieski, 
wersja turystyczna, opony bezdętkowe, tachograf, barek, •
37.000 zł.JAfredaw, teł. 0601/70-34-28
AUTOBUS JELCZ PR110,1990 r., czerwony, po remoncie 
w 2000 r., wersja miejska, stan b. dobry, • 8.900 żł lub za- 
mienię^Tra busa, inne propozycje. Dobroszyce, tel. 
071/314-83-42,0609/35-82-37 
AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r., turbo opony bezdętko
we, wersja turystyczna, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 735,1985 r., bfało-zielony, stan b. do
bry, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kąłpaki, wyso
kie kufry, - 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11. v ; v-
AUTOBUS KAROSA LC-735,1986 r., turbo turystyczny. 47 
miejsc, opony bezdętkowe, dodatkowy bagażnik Ityłu auto
busu, - 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tet. 0602/69-90-51 
AUTÓBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stań b. dobry, wer
sja turystyczna, opony bezdętkowe, kafobar, TV, lodówka, -
37.000 zł + VAT. Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, teł. 
074̂ 571 -28-29,0603/71-67-11
AU/TOBUS KAROSA 731,1990 r’, biało-żółty, wersja miej
ski, 3-drzwiowy, webasto, stan dobry, - 12.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA 734,1990 r., turbo, brązowy, stan b. 
dobry, wysokie siedzenia/wersja międzymiastowa, -16.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K 735,1991 r.. turbo EURO 0. telewi
zor, video, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby, - 38.000 
zł + VAT lub zamienię, na osobowy. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69̂ 90-51 - :
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR, 1996 r„ biało-różo- 
wy, stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry, wysokie 
siedzenia, atrakc. wygląd, -120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r.. 11000 ćcm 50 miejsc 
siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na poduszkach, 
welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT, - 28.000 zł. Bra
lin, teł. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. tury
styczny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodów
ka, koncesja WKS, przegląd międzynarodowy, po odbudo
wie i wymianie silnika w 98r, 1 rejestracja w kraju w 90r, -
31.000 zł. Wrocław, teł. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS ROBUR SR-3,1980 r., 3927 ccm, diesel, niebie
ski, - 1.200 zł. Gubin, tel. 068/359-30-51
AUTOBUS SANOS S-14,1987 r. nowe opony, po remoncie 
silnika i przodu, 54 miejsca, wersja turystyczna, w ciągłej 
eksploatacji, - 17.000 zł lub zamienię, z dopłatą. Kąty Wro
cławskie, tel. 0601/7.1-89-58
AUTOBUS SETRA S 215H. 1982 r„ 800 tys. km, DH 442 
V8, biały, silnik Mercedesa. 54 miejsca siedzące, wysokie, 
rozkładane i rozsuwane fotele, nowa tapicerka, lodówka, we- 
bastó, retarder; podwójne szyby, nawiewy, oświetlenia, spro
wadzony z Niemiec, nie eksploatowany, stan tech. i wizual
ny idealny, - 78.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93. 
0605/62-70-21
AUTOBUS TAM A 170,1976 r. wysokie siedzenia rozkłada
ne, zarejestrowany, - 5.000 zł lub zamienię na osobowy. Bo
lesławiec, tel. 075/732-80-01.0606/30-62-56 
AUTOBUS TAM 190,1985 r. turystyczny, - 15.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-35-36
AVIA, 1989 r., 22 tys. km kontener izoterma, po wymianie 
silnika, nowe opony, stan b. dobry, - 10.000 zł., tel. 
061/441-14-64
AVIA A31,1981 r., 10 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, 
oplandekowany. nowe opony, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-52-5^
AVIA A31, 1985 r., 20 tys. km, 3600 ccm, czerwono-biały, 
izoterma, dl. 4.2 m, wys. 2.3 m, ład. 3 t, stan tech. dobry, 
ważny przegląd, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opo
ny, • 4.500 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-85-58 
AVIA A31,1986;., 2200 ccm kontener, nowe opony, po re
moncie silnika, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 
r, - 6.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-00-67, 0603/19-36-71 
AV|AA31 N, BUS, 1987 r., niebieski, stan dobry, izoterma, 
dl. 4 m, na bliźniaczych kołach, nowy typ silnika, - 5.900 zł 
lub zamienię. Stara Kamienica, tel. 075/751-41-59 
AVIA A31,1988 r., 57 tys. km, 3596 ccm, diesel, niebieski, 
po remoncie kapitalnym w 02.2000 r, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/55-86-61
AVIA A31,1990 r., 193 tys. km, 3600 ccm oplandekowany, 
w/m. 530 x 210 x 210 cm, mało używany, nowe sprzęgło, 
opony i ukł. kierowniczy, zadbany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-70
AVIA A60,1990/00 r., 40 tys. km, turbo intercooler plande
ka, dł. 5.15 m, szer. 2.25 m, wys. 2.5 m, alum. felgi, kabina 
sypialna, kupiony w salonie, dokumentacja, • 51.000 zł. Ole
śnica, tel. .071/314*35-01,0601/70-49-87

BARKAS B 1001,1980 r., 900 ccm, biały, oszklony, 8-oso- 
bowy, stan b. dobry, - 2.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
BARKAS B 1001 FURGON, 1995 r„ 1300 ccm, benzyna, 
zielony, 2-osobowy, nowa plandeka, nowe opony, wspoma
ganie kierownicy, stan b. dobry, - 5.000 zł. Prusice k.Trzeb
nicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
CITROEN BERUNGO, 1996 r., 45 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, do połowy oszklony, pełne wyposażenie elektr, -
19.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, wspomaganie, kratka grodziowa, tyl
ne drzwi otwierane na bok, po remoncie blacharki, do lakie
rowania, • 18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-15-41 po 
godz. 20,0601/94-90-34
CITROEN BERUNGO, 1997 r., 57 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, • 19.000 zł lub zamienię. Wolsztyn, 
tel. 068/384-52-07,0603/08^72-77 ' -
CITROEN BERUNGO, 1998 r., 92 tys. km. 1900 ccm, die
sel, stalowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centralny 
zamek + pilot, el. reg. lusterka, immobilizer, - 26.000 zi., tel. 
067/284-91-32
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, do 
lakierowania 2 elementy, sprowadzony, techn. sprawny, fak
tura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -'22.500 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm. benzyna, biały, 
inst. gazowa, 5-ośobowy, bez wypadku, - 23.500 zł. Wro
cław, tel. 071/355-65-14
CITROEN BERLINGO, 1999/00 r., 29 tys. km. 1400 ccm. 
wtrysk, czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, 
centralny zamek, el. reguł, reflektory, 12 lat gwarancji na 
nadwozie, opony zimowe, - 32.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/22-93-50
CITROEN C15 DR, 1986 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, 4 
osoby lub 550 kg, stan dobry, • 6.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0601/96-08-52
CITROEN C15,1994 r., 183 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, 5-osobowy, przeszklony, - 9.000 zł. Szczyt
niki. tel. 062/762-51-00,0606/16-11-01 
CITROEN C15,1996 r.. 137 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, -12.800 zł. Radzyń, tel. 068/356-51-15 
CITROEN C15,1997 r.. 105 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, -12.700 zł + VAT. Namysłów, teł. 0603/76-47-39 
CITROEN C15,1999 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5 osób + 740 kg, centralny zamek, alarm, składane siedze
nia, stan b. dobry, • 17.500 zł (moźl. wyst. fakt. VAT). Wro
cław, tel. 071/782-73-80 do godz. 15,0603/22-23-97 
CITROEN C25, 1987 r.. 2000 cćm, benzyna krótki, niski, 
blaszak, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-00, 
071/372-89-67
CITROEN JUMPER, 1994 r„ diesel, biały, wysoki, - 20.000 
zł + VAT lub zamienię na osobowy, do 15.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0600/32-42-22,0601/56-02-60

CITROEN JUMPER. 1996 r.. 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, niski, przedłużony, - 35.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-50-13
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ęem,'diesel, 
biały, zabbany.-stan b. dobry, podwyższony, ściana działo
wa, przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane po
chodzenie, • 32.000 zł. Wrocław, teł. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 108 tys. km; 2500 cćm, diesel, 
biały, podwyżsźony, przedłużony, Iźid. 1,6 t< przegląd do 
05;2002 r.. immobilizer, wspomaganie kierownicy, pówymia
nie pasków, klocków,'stan b. dobry, - 30.500 zł lub zamienię 
na osobowy. Wrocław, tel: 071/357-75-54,'0504/78:85-00 
CITROEN JUMPER, 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm. die
sel, biały, niski,-, długi, wspomaganie, przegroda, hak, alarm, 
I właściciel w Polsce, bezawaryjny, - 24.000_zł. Opole, tel. 
0601/71-67-25
CITROEN JUMPER, 1997i , 118 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, w kraju 2 tygodnie, nowe ópońy, radio, ciemne szyby, 
oszklony, 6 osób + ładunek, • 29.900 źł. Wrocław, tel. 
Ó607/8<W)8-60' - - -
CITROEN JUMPY, 1999 r.. 14 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
zielony, wspomagania, 5-osobowy, stan idealny, nie używa
ny w kraju, - 37.000 zł (możliwe raty). Twardogóra, tel. 
071/398-70-96,398-73-32,0501/53-31-96 
DAF ATI, 1988 .r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, ogrze
wanie postojowe, - 25.000 żł lub zamienię. Syców, tel. 
062/785-91-19,0606/18-59-40 
DAF BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, tył na kołach 
bliźniaczych, na białych tablicach, 3-ósobowy, skrzynia ła
dunkowa aluminiowa długa, ład. 1.600 kg, - 5.500 zł. Jawor, 
tel. 076/870-35-21 '
DAF 1300,1980 r., S-359 kontener, izoterma + winda, na 16 
palet, ład. 8 t, 3 miejsca, po remoncie kapitalnym, silnika, 
stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 17.000 zł lub 
zamienię na busa. Wrocław, tel. 0609/27-59-09 .
DAF 1300,1984 r;, 70 tys. km, pomarańcżowy, ład. 7.7t, z 
klapą hydrauliczną, - 20.000 zł. Żagań, tel. 068/377-60-30 
DAF 1300 TD, 1986 r. kontener z windą, boczne drzwi, ła
downość 7.7 t, - 25.000 zł. Żagań, tel. 068/377-60-30, 
0606/90-48-54
DAF 200 ,1990 r., 2000 ccm, diesel, biały, sprowadzony w 
całości w 1991 r. z Belgii, pełna dokumentacja, niski, krótki, 
zarejestrowany na 3-6 osób, blaszak, silnik do remontu, -
6.200 zł. Lubin, tel. 0603/17-85-93 
DAF 2800, 1987 r., 320 KM, niebieski, stan dobry, po re
moncie silnika, sprężarki i hamulców, po wymianie zaworów 
pneumatycznych i sprzęgła, na poduszkach, aluminiowe 
burty, webasto, ład. 10 ton, kabina sypialna, oplandekowa
ny, - 28.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-73-69 
DAF 360 ATI, 199rr., 500 tys. km, 360 KM, biały, ciągnik 
siodłowy, na poduszkach, hydraulika do wywrotu, nowe opo
ny, webasto, stan idealny + naczepa, wywrotka, góra alumi
nium, reśor paraboliczny, może być osobno, - 65.000 zł. Ze- 
brzydowa, tel. 0601/52-79-48
DAF 400 MAXI, 1989 r., 2500 ccrrij turbo D wszystkie pod
zespoły z 1994 r., wysoki, długi, wspomagacie, - 16.500 zł. 
Konin. tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 .
DAF 400 ,1990 r., 50 tys. fan* 2500 ccm, biały, niski, długi, 
lad. 1100 kg + 5 osób, stan b. dóbry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/48-05-39

DAF 400,1990/96 r.v 2500 eon, turbo D po remoncie silni
ka, nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan 
dobry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32, 
0605/25-22-06
DAF 400 BUS, 1991 r„ 2500 ccm, turbo Dmaxi, -12.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0601/82-11-89 lub 074/872-45-05 
DAF 95 350J  988 r, biały, ciągnik siodłowy, na poduszkach 
pow., komputer,'2 miejsca do spania, spoiler, serwisowany 
w Gądkach k. Poznania, stan dobry, • 30.000 zł lub zamienię 
na osobowy z homologacją na ciężarowy. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-33-84 do godz.15 
DAF 95 380 ATI, 1988 r. wysoka kabina, wysokie aluminio
we burty, 2-osiowy, • 45.000 zł. Wrocław, tel. 0607/83-72-76 
DAF 95, 1993 r. 400 KM, stan dobry, zwolniony z VAT, -
45.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-27-98
DAF 95 430 ATI GLOBETROTTER, 1994 r., 560 tys. km 
ciągnik siodłowy, wysoki, intarder, sprowadzony, serwisowa
ny, model '95, - 65.000 zł + VAT od faktury. Konin, tel. 
063/279-01-15,0603/19-01^10 
FIAT 125p PICK-UP, 1986 r.. 1600 ccm stan dobry, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-99-87
FIAT DUCATO, 1983 r., 190 tys. km, 2500 ccm. diesel w 
ciągłej eksploatacji, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 341-63-14, 
0601/78-33-66
FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ccm, biały, autokemping, inst. 
gazowa, pełne wyposażenie, kufry na dachu, bagażniki na 
rowery i kajaki, 5-osobowy, - 14.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/39-01-47
FIAT DUCATO MAXIVAN, 1987 r., 2500 ccm, diesel, - 9.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70,0603/86-84-52 
FIAT DUCATO, .1989 r., 310 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły,-stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, łacLdopuszcz.
1,21, - 10.500 zł., tel. 074/819-91-40,0604/23-99-99 
FIAT DUCATO MAXI, 1989 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, po remoncie kapitalnym, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-54-38.0608/49-53-03 
FIAT DUCATO. 1989 r.. 2500 ccm, turbo D skrzyniowy, •
15.000 zł lub zamiana na Ducato, blaszak. Nowa Sól, tel. 
0601/96-08-52
FIAT DUCATO, 1989 r., 250 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
gaz, biały, bus, przedłużany, 9 osobowy, - 10.000 zł. Śmi
giel, tel. 0602/34-68-16
FIAT DUCATO, 1990 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, -12.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-98-61 wieczorem 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, 
- 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-22 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-oso
bowy, po remoncie silnika, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-65-08,0502/40-08-94
O  FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel z uszko

dzonym silnikiem • tanio sprzedam. Tel./fax 
044/649-93-70, tel. 0602/71-57-59 01033321

FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 cćm, diesel, biały, na białych 
tablicach - 6500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel niski, krótki, silnik 
do remontu, stan b. dobry, -10.000 zł lub zamienię na oso
bowy. Wschowa, tel. 0603/13-19-68 
FIAT DUCATO. 1992 r.. 280 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, kpi. dokumentacja, w kraju od 3 lat, I właściciel, hak, alarm, 
RO, nowy akumulator, drzwi boczne rozsuwane, ścianka dzia
łowa, • 16.700 zł iub zamienię. Legnica, tel. 0608/16-30-72

FIAT DUCATO, 1992 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, blaszak, • 11.500 zł. Legnica, tel. 076/852-39-07, 
0603/91-07-22
FIAT DUCATO 10,1993 r.. 197 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, krótki, przegroda, hak, ład. 1 
t, garażowany, stan b. dobry, • 16.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-49-60,0605/05-86-75 
FIAT DUCATO MAXI, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D. biały, oryginalny lakier, bez wypadku, nowe opony, 3-oso
bowy, stan 'b. dobry, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/77-90-27
FIAT DUCATO 290 BUS, 1993 r.. 18 tys. km, 25Ó0 ccm, 
diesel laweta z plandeką, • .18.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/63-14-82,0604/63-12-89 
FIAT DUCATO MAXI, 1993 r.. 195 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, kabina 3-osobowa, 
przegroda celna, Jad. 1410 kg, w kraju od 1996 r, -18.500 zł 
lub zamienię na tańszy osobowy, do 5.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75,0604/22-43-22 
FIAT DUCATO, 1994 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wysoki, długi max., kupiony w salonie w Polsce; stan b. 
dobry -14.000 zł. Lipiny, gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18, 
0601/16-14-64
FIAT DUCATO, 1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, maksymalnie przedłużony i podwyższony, w kraju od 7 
miesięcy, bez wypadku, nowy model, stan idealny, - 28.000 
zł. Międzylesie, tel. 0601/91-T6-87 
FIAT DUCATO. 1994 r.. 152 tys. km, 2000 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie, przyciemnione szyby, I właściciel, hak, stan 
b. dobry, - 19.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Świdnica, tel. 
074/852-61-33
FIAT DUCATO, 1994 r., 240 tys. km. 1900 ccm. diesel, zie
lony, niski, krótki, alarm, 3-osobowy, - 21.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0605/37-93-41
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 160 tys. km. 2500 ccm, TDI, 
biały, serwo, radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec - 11.000 
DEM + cło. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
FIAT DUCATO 14,1995 r., 204 tys. km, 2500 ccm, biały, 
blaszak, podwyższony, przedłużony, stan dobry, - 31.500 zł. 
Wrocław, teł. 0601/71.-61-00
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDi, •
9.500 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 157 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, 9-osobowy, oszklony, szyberdach, webasto, RM, hak, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, stan b. dobry. - 31.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-49-27,0602/61-73-59 
FIAT DUCATO MAXI. 1995 r., 2500 ęcm, TDi wspomaganie 
kierownicy, alarm, - 28.000 zł + VAT lub zamienię na osobo- 
wy.-Opole, tel. 0604/95-55-32 
FIAT DUCATO, 1996 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 9-osobowy, przeszklony, alarm, immobilizer, central
ny zamek, RM, faktura VAT, - 37.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-09-72
FIAT DUCATO, 1996/97 r., 213 tys. km, 2500 ccm, TDi, bor
dowy, koła 16*, stan idealny, radioodtwarzacz, I właściciel, •
35.700 zł lub zamienię na Mercedesa 126, BMW 5, 7, auto
matic. Kłodzko, tel. 0602/36-18-07 
FIAT DUCATO MAXI, 1996/97 r., 212 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, bordowy, katalizator, zadbany, I właściciel, RO.el. 
reg. lusterka, - 37.300 żł lub zamienię na BMW, lub Merce
desa 126 E, automatic. Kłodzko, tel. 0504/867-57-80

FIAT DUCATO. 1996/97 r.. 1900 ccm, diesel, biały, central
ny zamek, wspomaganie kierownicy, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, ogrz. tylna szyba, radioodtwarzacz, w kraju 
od roku, książka serwisowa, pełna dokumentacja, przegro
da. - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RAT DUCATO, 1997 r., 101 tys km, 1929 cćm, diesel, ja- 
snogroszkowy, 3 osoby +1160 kg, stan b. dobry, alarm, hak,
- 33.000 zł + VAT. Opole, tel. 077/455-27-37 ,
FIAT DUCATO, 1997/., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, kupiony w salonie, alarm, radio, hak, stan b. dobry, -
31.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/78-41-99
FIAT DUCATO. 1997/98 r., 126 tys. km, 2500 ccm, TDI wy
soki, długi, blaszak, chłodnia, świeżo sprowadzony z Nie
miec. bez wypadku, zarejestrowany w Polsce, stan idealny,
- 37.500 zl ♦ VAT od faktury., tel. 0502/61-01-60, 
0604/81-73-73
FIAT DUCATO, 1998 r., 104 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie kierownicy, radio, w kraju od tygodnia, 
faktura VAT, - 38.500 zł lub zamienię na tańszy samochód. 
Kłodzko, tel. 074/867-96-78
FIAT DUCATO, 1998 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, niski, krótki, el. otw. szyby, centralny zamek, wspoma
ganie, przegroda celna, do poprawek blachar- 
sko-lakierniczych, -'25.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-29-15, 
0603/63-13-56
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r, 76 tys. km, 2800 ccm, tur
bo D, biały, I rej. w Niemczech 12.1998 r., ład. 1.5 tony + 3 
osoby, hak, zadbany, - 42.000 zł + VAT: Kłodzko, tel. 
074/865-53-40,074/867-44-27 po godz. 17 
FIAT FIORINO, 1992/97 r., 230 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, - 9.000 zł. Chocianów, tel. 
076/819-50-39,0608/55-42-14 
FIAT FIORINO, 1993 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, biały, 
stan b. dobry, ład. 500 kg, przystosowany do przewozu art. 
spożywczych, - 5.300 zł. Małuszyn, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-06-51,0601/87-43-67 
FIAT FIORINO, 1994 r., 167 tys. km, 1700 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, I właściciel, - 11.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-53-20
FIAT IVECO, 1992 r., turbo, biały, blaszak, bliźniacze koła, 
masa całkowita 7.400 kg, - 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-72-40; 065/527-11-37,0601/76-63-41 
FIAT SCUDO EL, 1996 r., 119 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, alarm, wspomaganie kier., komputer, - 23.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-42-91,0601/56-02-80 
FIAT SCUDO, 1997 r., 148 tys. km. 1900 ccm, turbo D, bor
dowy, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 po
duszki pow., 6-osobowy, oszklony, - 26.000 zl. Oszacice, tel. 
067/216-20-21,0604/90-26-89 
FIAT SCUDO, 1998/99 r„ 72 tys. km, 1900 ccm, TDS wspo
maganie, ABS, poduszka pow., centralny zamek, klimatyza
cja, świeżo sprowadzony, bez wypadku, zarejestrowany, stan 
idealny, - 37.000 zł ♦ VAT„ tel. 0502/61-01-60,0604/81-73-73 
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, biały,
3-drzwiowy, - 9.500 zł. Wrodaw] tel. 0600/62-77-07 
FORD CARGO, 1983 r„ 4100 ccm, żółto-czerwony, winda 
załadowcza, kontener, bliźniacze koła, stan b. dobry, -13.500 
zł lub zamienię na busa - do 9.000 zl. Gorzów Wlkp., tel. 
0600/39-13-15
FORD CARGO, 1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, gra
natowy, skrzyniowy, ze stelażem, ład. 3400 kg, masa wła
sna 3100 kg, owiewka na dachu, wym. skrzyni 510x240x245 
cm, hamulce tarczowe, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
granatowy, - 10.300 zł. Strzelin, tel: 071/392-07-67, 
0607/40-11-28
FORD COURIER. 1994 r., 91 tys. km, 1300 ccm, wtrysk
5-osobowy, stan techn. b. dobry, - 11.900 zł. Dzierżoniów,
tel. 074/831-31-49,0600/87-21-14
FORD COURIER, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna,
czerwony stan b. dobry, - 10.000 zł. Środa Śląska, tel.
071/317-22-93
FORD COURIER. 1996 r.. 64 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski, nowe amortyzatory, nowe opony, poduszka pow. 
dla kierowcy -15.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, ważny przegląd, mało używany, wspomaganie, -13.900 
zł ♦ VAT. Wrodaw, tel. 071/781-41-76.0606/34-52-37 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ćcm, diesel, 
biały, immobiliser, , alarm na pilota, blokada skrzyni 
DIB-LOCK, poduszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie 
kierownicy, el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrzewa
na, radio Ford, książka serwisowa - 18 000 zł + VAT. Wro
cław tel. 071/355-27-54, tel. 0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD ECONOVAN, 1989 r., 55 tys. km, 4900 ccm'8 miejsc, 
centralny zamek, ałarm, el. otw. szyby, boczne szyby ciem
ne, inst. gazowa, zbiornik 1201; w kraju od 1991 r, - 23.400 
zl. Nysa, tel. 0606/34-37-41
FORD ESCORT TRUCK, 1982 r.. 1300 ccm. niebieski, w 
kraju od 91r, silnik z 91 r, 2 osobowy + skrzynia ład. o wymia
rach 180x135x125 cm, nowe opony 5 sztuk, po częściowej 
naprawie blacharki, stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-33-35
FORD ESCORT VAN, 1989/90 r., 170 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, biały. ład. 600 kg, RO, ekonomiczny, stan b. dobry, -
7.500 zi (możliwe raty) lub zamienię. Kępno, tel. 
0607/53-72-76
O  FORD ESCORT VAN, 1993 r., 1800 ccm, diesel, 

biały, ćięiarowo • uniwersalny, alarm, Mul-T-Lok, 
oznakowany, RM Pioneer, • 13.500 zł. Oleśnica, 
tel. 0602/75-34*05 01033941

FORD TRANSIT, 1978 r., 2Ó00 ćcm, benzyna, niebieski, po 
remoncie i lakierowaniu, stan dobry, radio, hak, nie wymaga 
napraw, przegląd do 02.2002 r.. pełna dokumentacja, • 2.300 
zł. Zawonia, tel.-071/312-90-76,0609/21-02-15 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklony, 
9 osób lub 1,51, bliźniacze kda, w ciągłej eksploatacji, bla
charka do remontu, - 2.700 zł lub zamienię na osobowy. 
Kłodzko, tel. 0604/92-16-22
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, E+gaz, czerwony, za
dbany, zarejestrowany na 3'oSoby, radioodtwarzacz, rozkła
dane łóżko, kuchenka, lodówka .12/220 V, umywalka, weba
sto, - 7.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie blacharki, silnika i malowaniu, hak, pokrowce .miś’ , 
kołpaki, garażowany, stan b. dobry, - 3.950 zł. Głuszyca, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0603/65-25-97 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel, szary, niski, krót
ki, blaszak, do poprawek lakiemiczo - blacharskich, • 3.700 
zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, pilne, - 6.000 zł. Wrodaw, tel. 071/347-79-78 po godz. 
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FORD TRANSIT FURGON, 1983 r., 184 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, żółty, ład. 1.1t. masa całk. 2.51, stan techn..dobry, -
8.000 zł. Wrodaw. tel. 071/782-87-66 "
FORD TRANSIT, 1984 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, oszklony, 9-osobowy, bliźniacze koła, -
15.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-31-51 po godz. 19 
FORD TRANSIT. 1985 r., 2500 ccm, diesel, biały, - 4.100 zł. 
Bolków, tel. 075/741-38-39
FORD TRANSIT. 1986 r., 2500 cćm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, do remontu blacharki, sprawny, stan 
techn. dobry, - 7.000 zł. Gorzów Wlkp., teł. 095/761-13*41 
po godz. 21
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, oszklony. 9-osobowy, hak, RO, webasto, dokumen

tacja, kpi. opon, stan dobry, -13.000 zł lub zamienię na VW 
Passata, Audi 80, Opla Vectrę. Kępno; tel. 0602/58-89-94 
FORD TRANSIT, 1987 r.f 200 tys. km,-2500 ccm, diesel, 
szary metalic, nowy akumulator, rozrusznik i alternator, po 
częściowym remoncie blacharki, - 9.200 zl. Żary, teł: 
068/374-81-21
FORD TRANSIT, 1987 r. podwyższony, przedłużony, nabliź- 
niaczych kołach, - 13.800 zł. Brzeg, tel. 077/411-21-81. 
0604/07-23-68
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500. ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, 3-osobowy,. bliźniacze koła, ład. 1,71,
5-biegowy, przegroda celna, hak, stan b. dobry - 9.500 zł r  
Vat. Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93’
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, I wła
ściciel, bliźniacze koła, stan b. dobry, 9-osobowy, -*12.400 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-12,0606/13-55-80 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowy 
lakier i amortyzatory, hak, po remoncie kapitalnym silnika,
5-biegowy, - 11.800 zł lub zamienię osobowy, może być 
uszkodzony. Unikowice, tel. 0608/81-13-28 
FORD TRANSIT, 1987 r., 200 tys. kmi 2500 ccm, diesel, 
szary metalic, nowy rozrusznik, nowy akumulator i alterna
tor, część blacharki nowa, - 8.500 zł. Żary, tel. 068/374-81-21, 
0607/39-34-29
FORD TRANSIT, 1987/97 r„ 205 tys. km, 1998 cćm, benzy
na, biało-szary, niski, krótki, inst. gazowa, po remoncie silni
ka, blacharki, zawieszenia i ukł. hamulcowego, 4-biegowy, 
oszklony, kompletna dokumentacja, -. 9.990 zł. Lubin, tel. 
0604/82-82-77
FORD TRANSIT, 1988 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, rej. na 9 osób, oszklony, hak, RM, estetyczny 
wygląd, -14.500 zł. Nowa Sól, tel. 0503/65-99-80 
FORD TRANSIT. 1988 r„ 142 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, podwójne drzwi z tyłu, immobilizer, stan 
dobry, nowy akumulator, • 11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/43-04-63
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan do
bry, nowe opony, nowy akumulator, nowy układ hamulcowy,
-13.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-68-41 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, 9-osobowy, hak, - 12.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Rawicz, tel. 065/617-10-67
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel oszklony, ciem
ne szyby, niski, krótki, - 12.900 zł. Świdnica, tel. 
074/852-08-24,074/852-19-50 po godz. 20 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 136 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, 9-osobowy, oszklony, - 11.300 zł. Wrocław, tel. 
071/359-10-64
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, 
nadwozie zamknięte, podwyższony, 3 osoby +1000 kg, ścian
ka działowa, zabezpieczenie celne, hak, stan b. dobry, za
dbany, dużo nowych części, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-46-22 lub, 0606/44-72-55 .
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 cćm, benzyna + gaz, biały, 
blaszak, bliźniacze koła, wzmocnione resory, - 14.000 zł + 
VAT (możliwość leasingu)., tel. 0608/75-15-89 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, sprowadzony w całości, stan dobry, - 13.000 zł. Legni
ca, tel. 076/722-85-18
FORD TRANSIT, 1989 r., 140 tys. km, 2500 ccm* diesel, 
czerwony, hak, nowe opony, towarowo-osobowy. 5 osób lub 
1000 kg ład., przeszklony do połowy, podwyższany, -14.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-26-08,0605/62-29-66 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szany, przedłużany, koła bliźniacze, 3-osobowy, bez wypad
ku, zwiększona ładowność, - 17.000 zł. Pleszew, tel. 
0602/75-45-89
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, 
podwyższony, 3-osobowy + 1000 kg ładunku, ścianka dzia
łowa, hak, zadbany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-46-22, 
0606/44-72-55
FORD TRANSIT, 1989 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, niski, krótki, stan dobry, -14.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-67-63
FORD TRANSIT MAXI, 1989/95 r., 238 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, biały, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier.« hak, 
alarm, tapicerka, rej. jako osobowy, 5-biegowy, 9-osobowy, 
nowy alternator, rozrusznik i wał napędowy, oszklony, RM, -
18.000 zł. Góra, tel. 065/543-23-69,0502/60-89-43 
FORD TRANSIT, 1989/96 r., 2000 ccm. benzyna, biały, in
stalacja gazowa, hak, radioodtwarzacz, rejestrowany na 9 
.osób lub.1100 kg ład., krótki, niski, cały przeszklony, -12.000 
zł. Kalisz, tel. 0605/03-61-20
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna 3 osoby * 1200 
kg, przegląd do 08.2001 r, nowy dowód rejestr, - 5.500 zł., 
tel. 0601/07-86-51 •
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel krótki, niski.
5-drzwiowy, stan średni, -13.500 zł lub zamienię na większy 
bus lub osobowy. Świdnica, tel. 074/853-47-60, 
0603/99-77-90
FORD TRANSIT, 1990 r., .138 tys. km, 2000 ccm, benzyha, 
niebieski, - 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-43-81 ■ 
FORD TRANSIT 80 L, 1990 r., 2500 ccm, diesel, wiśniowy,
3-osobowy, z urzędu celnego, nie eksploatowany w kraju, 
hak, pokrowce, zadbany, udokumentowane pochodzenie, 
faktura VAT, - 13.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 
wieczorem
FORD TRANSIT, 1990 r„ 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki,
5-drzwiowy, -13.300 zł lub zamienię na większy, do remon
tu: Świdnica, tel. 074/853-47-60,0603/99-77-90 M  
FORD TRANSIT, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, biały, irist. 
gazowa, ciężarowo-osobowy] 9 osób, hak, sprowadzony w 
całości, po remoncie silnika, - 12.100 zl lub zamienię ha tań
szy (osobowy). Wrocław, tel. 0604/25-38-11,071/786-73-88 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, żółty, podwyż
szony, przedłużony, bliźniacze koła, stan silnika i blacharki 
b: dobry, - 13.500 zł * VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki, 
tylne drzwi oszklone, wspomaganie kier., po remoncie za
wieszenia, stan b. dobry, - 15.500 żł. Żmigród, tel. 
0601/86-12-04
FORD TRANSIT, 1991 r7,2500 ćcm. diesel 9-osobowy, stan 
b. dobry, - 18.000 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0607/52-80-61 
FORD TRANSIT. 1991 r , 201 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
biały, niski, krótki, model osobowy, oszklony, rozsuwane szy
by, drzwi tylne otwierane, bez wypadku, nie składak, radio, 
stan dobry, - 17.500 zł. Góra, tel. 065/543-26-95, 
0603/70-95-52
FORD TRANSIT BUS, 1991 r.. 170 tys. km. 2500 ccm. die
sel, biały, maxi, kontener, bliźniacze koła, skrzynia ład. 17 
m3, 6 palet, - 19.800 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-58, 
0603/86-72-00
FORD TRANSIT, 1991 r.; 2500 ccm,.dieseł, srebmy, pod
wyższony, krótki, 9-osobowy, oszklony, wspomaganie, nowe 
opony, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, możliwe raty,
- 18.500 zł. Leszno, tel. 0601/25-53-01 
FORD TRANSIT, 1991 r„ 195 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
srebrny metalic, oszklony, niski, krótki, zarejestrowany na 7 
osób + 550 kg, stan b. dobry, • 18.000 zł. Rudna, tel. 
076/843-93-42
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, cięża
rowo-osobowy, ład. 1060 kg, 6-osobowy, stan b. dobry, •
15.600 zł. Wrodaw, tel. 071/364-45-85,0602/29-44-35 
FORD TRANSIT, 1991/92 r.. 2500 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, zarejestrowany, 9-osobowy, sprowadzo
ny w całości, - 16.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-12, 
0606/13-55-80
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FORD TRANSIT, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, 
inst. gazowa, 9-osobowy, niski, krótki, -18.000 zl lub zamie
nię osobowy. Wrocław, tel. 071/342-44-30 .
FORD TRANSIT, 1991/96 r., 2 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, podwyższony, zarejestrowany na 8 osób, po re
moncie przedniego i tylnego zawieszenia, nowe sprzęgło, •
23.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-15-50
FORD TRANSIT, 1992 r.,.27 tys. km, 2500 ccm, biały, krót
ki, oszklony, stan b. dobry, • 22.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-84
FORD TRANSIT, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, podwyższony, faktura VAT, • 18.000 zł. Świdni
ca, tel. 0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemecie pod numerem • AC0236 www.autogiel- 
da.com.pl)
FORD TRANSIT, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, niski, 9-osobowy, RO, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, stan b. dobry, zimowe opony + części zapasowe, 
-17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -83-51,0604/42-08-85 
FORD TRANSIT. 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 
9-osobowy, z siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan ide
alny, hak, • 24.000 zł. Legnica, tet. 076/887-19-19 po godz. 
20,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
FORD TRANSIT, 1992 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, maks. podwyższony, krótki, oszklony do połowyr"oryg. 
lakier, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 19.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-92-25 
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, oszklony, stan techn. b. dobry, • 17.900 zł 
lub zamienię na mniejszy. Paczków, tel. 077/431-71-66 
FORD TRANSIT, 1993 r., biały, krótki, oszklony, 9 miejsc, -
20.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/640-45-68, 
0609/40-20-97
FORD TRANSIT, 1993 r., 260 tys. km,'2500 ccm, biały, krót
ki, niski, oszklony, silnik wzmocniony, do poprawek lakierni
czych -16.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-51 
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, krótki, niski, 9-osobowy, siedzenia rozkładane, wspo
maganie kier., stan b. dobry, • 21.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-09-90.0605/45-05-49 
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, oszklony, wspomaganie, hak, el. reguł, 
reflektory, garażowany, stan idealny, - 26.000 zł. Boguszów 
Gorce, tel. 074/844-86-65
FORD TRANSIT, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel bliź
niacze koła, wym. skrzyni ład. 4.2 x 2.2 x 2.0 m, plandeka, 
wspomaganie, szyberdach, • 29.000 zł. Krobia, tel. 
065/571-12-59,0603/13-79-94 
FORD TRANSIT, 1994 r., 200 tys. km, niebieski, chłodnia, 
agregat Convecta, • 25.000 zł. Władysławowo, tel. 
058/674-03-68.0502/03-98-54 
FORD TRANSIT, 1994 r., 156 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, 
oryginalny lakier, sprowadzony w całości, ład. 1700 kg, stan 
techn. b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię na samochód oso
bowy. Bielawa, tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk inst. gazowa, 
furgon, podwyższony, przedłużony, wspomaganie, podgrze
wane fotele, szyby, hak, przednia rama, halogeny, atrakc. 
wygląd, RO JVC + 6 CD, przystosowany do odpraw celnych, 
• 24.900 zł. Dzierżoniów, teł. 0602/62-00-93 
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, krótki, niski, oszklony do połowy, 5 osób + 3, alarm, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, w kraju od 2 lat, 
bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 24.500 zł. Dzier
żoniów, teł. 074/831-00-68,0607/35-30-89 
FORD TRANSIT, 1994 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, Maxi, długi, wysoki, oszklony, 9-osobowy, wspomaga
nie kierownicy, ABS, zadbany, bez wypadku, sprowadzony, 
nie rejestrowany w kraju, stan b. dobry, - 27.500 zł lub za
mienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FORD TRANSIT! 1994 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
żółty, I właściciel, z salonu, bez wypadku, przedłużony, pod
wyższony, ład. 1.8 t, alarm, oznakowany, blokada skrzyni 
biegów, stan techn. b. dobry, • 26.500 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-61-32
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, pod
wyższony, wzmocniony silnik, nowe hamulce, opony, paski 
rozrządu i akumulator, RO Ford, hak, wspomaganie, ozna
kowany, el. reguł, reflektory, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, - 25.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-66-88, 
0603/18-03-33
FORP TRANSIT, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, I właściciel w kraju, książka serwisowa, podwyższony, 
oszklony, 9-osobowy, el. reguł, światła, wspomaganie kier., 
hak, tylne drzwi dzielone, kpi. opon zimowych, zadbany, -
28.500 zł (możliwe raty). Wieruszów, tel. 062/784-23-93, 
0501/53-16-03 .
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyż
szony, długi, wspomaganie kierownicy, ściana grodziowa, 
radioodtwarzacz, 3 miejsca siedzące, koła 15*, - 25.800 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-03-37,0607/53-05-81 ,. 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
żółty, I właściciel, kupiony w kraju w salonie, bez wypadku, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1.8 tony, alarm, blokada 
skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, • 26.500 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-61-32 
FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, wspomaganie, hak, RM • 27.500 zł. Góra, 
tel. 065/543-44-78,0603/66-85-92 
FORD TRANSIT, 1995 r., 112 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, oszklony do połowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, świateł, ABS, 2 pod. pow., bez wypadku, 
sprow. w całości (10.2000 r.), 6-osobowy + 600 kg, stan b. 
dobry, nowy model - 17.000 zl. Jędrzychowice, gm. Szlich
tyngowa, tel. 065/549-25-36
FORD TRANSIT, 1995 r., 122 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 3 osoby, przegroda, maks. długi, podwyższo
ny, tylne drzwi przeszklone, podłoga i ściany wyłożone pły
tą, immobilizer, alarm + pilot, RO, hak, stan b. dobry, - 30.500 
zł. Legnica, tel. 076/855-02-33 wieczorem
O  FORD TRANSIT FURGON, 1995 r., 200 tys. km, 

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

FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 9-osobowy, niski, krótki, * 33.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-62-98
FORD TRANSIT, 1995 r., 187 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, 9-osobowy, poduszka powietrzna, I wła
ściciel w kraju, stan dobry, atrakcyjny .wygląd, - 29.600 zł. 
Paczków, tel. 077/431-64-04
FORD TRANSIT, 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm wspoma
ganie, wzmocniony silnik, - 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-95-13
FORD TRANSIT, 1995 r., 146 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, blaszak, krótki, niski, przegroda celna, okratowany, po
duszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, el. reg. reflek
tory, hak. I właściciel, f-ra VAT, - 25.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-17-30,0601/95-51-67 
FORD TRANSIT, 1995 r„ 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, 

‘ biały, maks. przedłużony i podwyższony, wspomaganie, czę
ściowo oszklony, 6 osób ♦ ład. 1.2 t, - 26.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 2500 ccm, diesel blaszak, krótki, 
wspomaganie, hak, biały, 6 osób, - 25.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/79-66-78,074/853-36-01

FORD TRANSIT, 1996 r., 149 tys. km, 2500 ccm, diesel ni
ski, krótki, blaszak, centralny zamek, immobilizer, wspoma- 

. ganię, bez wypadku, - 26.900 zł (możliwe raty). Ostrów Wlkp,, 
tel. 062/592-18-56,0600/81 -54-89 
FORD TRANSIT, 1996 r., 2000 ccm, DOHC stan b. dobry, 
oszklony, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., 
el. otw. szyby, ABS, na białych tablicach -10.000 DEM +cło 
lub na gotowo 24.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69 
FORD TRANSIT, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 2 poduszki pow., ABS, centralny zamek, wspomaganie 
kier., oszklony, 9-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, 
książka serwisowa, • 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
FORD TRANSIT, 1996 r., 121 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ABS, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, radio, 
hak, kompletna dokumentacja, - 29.900 zł. Góra, tel. 
065/543-49-67,0601/05-81-90 
FORD TRANSIT, 1996 r., 78 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, poduszka powietrzna, oszklony do połowy, książka 
serwisowa, zarejestrowany na 5 osób, • 30.000 zł lub zamie
nię na działkę budowlaną. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
FORD TRANSIT, 1996 r., 125 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1200 kg, 2-osobowy, przegroda celna, ABS, 
serwo, centralny zamek, poduszka pow., radio, stan b. do
bry, - 33.500 zł lub zamienię. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82,0601/63-72-04 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 115 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, granatowy, podwyższony, przedłużony, bez wypadku,
6-osobowy, wspomaganie, ABS, poduszka pow., koła 15", 
ład. 1,61, RM, hak, książka serwisowa • 35.500 zł. Kępno, 
teł. 0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, krótki, wspomaganie, poduszka pow., ścianka celna, 
książka serwisowa, ład. 1130 kg - 27.500 zł. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
FORD TRANSIT, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
9-osobowy, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, kupio
ny w salonie w Polsce, siedzenia rozkładane z zagłówkami,
- 39.000 zł (z VAT). Strzelce Opolskie, tel. 0602/70-11-20 
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, wspomaganie, wzmocniony silnik, ściana 
grodziowa - 37.000 zł. Żmigród, tel. 071/385-33-69, 
0604/37-67-03
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel spro
wadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, ABS, SRS, wspo
maganie kierownicy, hak, RM, - 30.200 zł lub zamienię na 
tańszy osobowy. Bielawa, tel. 074/833-26-35 
FORD TRANSIT, 1997 r., 54 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 115 KM, blaszak, raz podwyższony, centralny za
mek, alarm, immobilizer, wspomaganie, ABS, poduszka pow., 
radio, stan idealny, - 33.000 z ł , faktura VAT. Jasień, woj. 
zielonogórskie, tel. 0600/60-19-74 
FORD TRANSIT MAXI, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, bez wypadku, w kraju od pół roku, ABS, central
ny zamek, alarm, immobilizer, poduszka pow., silnik z 1999 
r, - 40.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-46-64 
FORD TRANSIT. 1997 r.. 86 tys. km, 2500 ccm, TDi, niebie
ski, ABS, alarm, kabina 6-osobowa + skrzynia ładunkowa
2,1 m x 2,0 m, hak, - 32.000 zł. Oława, tel. 071/313-22-76 
FORD TRANSIT BUS, 1997 r., 130 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, 100 KM, czerwony, maks. przedłużony i podwyższony, 
9-osobowy, koła 15", oszklony do połowy, centralny zamek, 
alarm, wspomaganie, poduszki pow., el. reg. i podgrzewane 
lusterka, ciemne szyby, wzmocnione resory, radio CB, oryg. 
hak, zbiornik poj. 120 I, stan b. dobry, - 42.500 zł. Włocła
wek. tel. 054/236-63-10,0601/63-69-96 
FORD TRANSIT, 1997 r., 55 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, krótki, podwyższony, wspomaganie, poduszka pow., bla
szak, stan b. dobry, - 29.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-43-98, 
0606/76-33-94
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 70 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebiesko-biały, podwyższony, przedłużony, tachograf, prze
groda celna, wspomaganie kier., ABS, stan b. dobry, • 34.000 
zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00 , 
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 145 tys. km, biały, oszklony, 
kupiony w salonie, serwisowany, hak, 6-osobowy, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/14-57-22 
FORD TRANSIT, 1998 r„ 83 tys. km, 2500 ccm, TD 100 
KM, wiśniowy metalic, ABS, BTCS, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm, radioodtwarzacz, tydzień w kraju, blaszak, maks. długi, 
raz podwyższony, 3-osobowy, ściana grodziowa, - 36.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0609/37-02-45,0606/21-11-47 
FORD TRANSIT, 1998 r., 104 tys. km, 2500 ccm, turbo D 
krótki, niski, 6-osobowy, ABS, wspomaganie kierownicy, po
duszka powietrzna, do sprowadzenia z Niemiec, cena 10.000 
DEM. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
FORD TRANSIT, 1998 r., 2000 ccm podwójna kabina, alu
miniowa skrzynia, wspomaganie, centralny zamek, hak, raty, 
leasing, - 38.500 zł. Świdnica, tel. 0601/79-66-78, 
074/853-36-01
FORD TRANSIT, 1998/99 r.r 2500 ccm, diesel, niebieski, 
wzmocniony silnik, radioodtwarzacz, blokada tylnego mostu, 
wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, krótki, ni
ski, blaszak, ABS, bez wypadku, faktura VAT od rachunku, •
38.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FORD TRANSIT, 1999 r.. 101 tys. km, 2500 ccm, biały, bla
szak, podwyższsony, krótki, 3-osobowy, możliwość przero
bienia na 9-osobowy, książka serwisowa, SRS, radio, - 28.900 
zł. Opole, tel. 0606/36-88-39
0  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 63,1965/00 r., 3500 ccm, diesel oryginalny, metalowa 
skrzynia ładunkowa, części zapasowe (mosty, napędy, koła),
• 10.000 zł lub zamienię. Maniów, tel. 071/316-82-05 po godz.
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HANOMAG F-75,1972 r., 4000 ccm skrzyniowy, wym. 5.70 
x 2.25 m, przegląd do 06.2002 r, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/87-96-22
HANOMAG F-76.1976 r. silnik 6-cylindrowy, pod zabudo
wę, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07,0501/41-15-84 
HYUNDAI H100,1995 r., 52 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny, - 21.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-23 
IFA, 1985 r. wywrotka, - 3.950 zł. Nysa, tel. 077/433-56-31 
IFA L60, 1987 r.. 63 tys. km, 6500 ccm, diesel, niebieski,
3-stronna wywrotka, przedni napęd 4x4, blokady, stan do
bry - 6.000 zł + VAT. Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wlkp., 
tel. 0600/83-74-82
IFA L60,1989 r., 73 tys. km, 9160 ccm samowyładowczy, 
techn. sprawny, nowe akumulatory, 6-biegowy, • 15.000 zł. 
Kostomłoty, tel. 0609/49-95-86 
IFA W50,1990 r., 6500 ccm, niebieski, nowe opony, nowe 
akumulatory, oplandekowany, opłacony, stan idealny, - 5.500 
zł lub zamienię na osobowy. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
ISUZU MIDI BUS, 1985 r., 1800 ccm, OHC, żółty, brak opłat
1 przeglądu, • 1.500 zł lub zamienię na Fiata 125p kombi, 
bez dopłaty. Jelenia Góra, tel. 075/764-98-68
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe. bocz
ne tylne szyby w kolorze niebieski metalic, stań lakieru b. 
dobry, elegancki wygląd, • 14.000 zł. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na bia
łych tablicach • 3500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16

IVECO MAXI 1996/97r„ <°
ład 2 ,5 1, zarejestrowany na kat. B, ^

nowy model 2,8 TD, £
(wys. ład. 2,2 m; dl. 4,6 m), 130 tys. km, ^

bezwypadkowy, hak holowniczy, stan idealny, 
cena 35.000 zł (+VAT od faktury) 

Boguszów Gorce, tal. 0-609 439 299 (po godz. 15)

ISUZU MIDI BUS, 1994 r., 87 tys. km, biały, na zachodnich 
tablicach • 2.500 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 
0604/46-34-26
IVECO, 1987 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany, przed
łużony, podwyższony, bliźniacze kola, 3-osobowy, po remon
cie silnika, • 11.000 zł. Grabowno Wielkie, tel. 071/314-86-07 
IVECO TURBOZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, nie
bieski, nowa plandeka celna, winda składana (700 kg), dł. 
6.20 m, nowa podłoga, ład. 3.5 t, w ciągłej eksploatacji, •
17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
IVECOTURBOSTAR, 1988 r., czerwony, stan dobry, - 30.000 
zł. Olszyna, tel. 075/721-23-74,075/721-26-91
IVECO EUROTECH, 1993 r., diesel ciągnik siodłowy, 420 
KM, nowe opony, hydraulika do wywrotu, stan b. dobry, -
59.000 zł. Mietków, tel. 071/313-91-98 do godz. 15, 
0602/78-02-08
IVECO DAILY, 1997 r. rama z 1997 r., rozstaw osi 3.3 m •
15.550 DEM. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
IVECO 120-18 EUROCARGO, 1994 r., 322 tys. km, 5900 
ccm, turbo D, biały, izoterma, ład. 6900 kg, kabina sypialna,
6-biegowy, 2 miejsca, regulacja wysokości kolumny kierow
niczej, - 50.000 zł + VAT. Gdańsk, tel. 058/561-40-74 
IVEC017 E14,1993 r., 313 tys. km, 3908 ccm, czarny, kon
tener z windą załadowczą, - 36.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-03-77
IVEC019-033,1989 r., 12000 ccm, szary metalic, w ciągłej 
eksploatacji, kabina 2-osobowa, łóżka, hydraulika do wywro
tu, opony - stan b. dobry, legalizacja tachografu ważna 2 
lata, - 26.000 zł. Bardo Śląskie, tel. 0601/05-51-28 
IVEC0 190-33T, 1985 r., 9502 ccm, biały, ciągnik siodłowy, 
stan dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
IVEC0190-33,1987 r., czerwony, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, po lakierowaniu kabiny, po remoncie silnika ♦ na
czepa Trailor, alum. burty, plandeka, stan b. dobry, w ciągłej 
eksploatacji - 29.000 zł. Legnica, tel. 076/887-13-85, 
0609/51-26-04
IVECO 190-33, 1989 r., 12000 ccm, brązowy metalic, cią
gnik siodłowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, na podusz
kach, hydraulika do wywrotu, • 26.000 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0601/05-51-28
IVECO 190-33,1989 r., 12000 ccm, szary metalic, ciągnik 
siodłowy, na poduszkach, hydraulika do wywrotu, I właści
ciel w kraju, stan b. dobry, - 26.000 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 0601/05-51-28
IVEC0 190-36 TURBOSTAR, 1990 r., 704 tys. km, srebrny 
metalic, ciągnik siodłowy, na poduszkach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, nowe siodło, hydraulika, - 31.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0601/09-76-11
IVEC0190-38,1985 r., 17055 ccm ciągnik siodłowy, • 16.500 
zł. Legnica, tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
IVECO 260 M26,1985 r. wywrotka, - 40.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-56-31
IVECO 30-14,1981 r., 6000 ccm 6-biegowy, ład. 7.51, skrzy
niowy, wym. 6.80 x 2.50, po remoncie silnika i kabiny, cen
tralne smarowanie, koła 22.5, stan b. dobry, podnoszona 
kabina, • 11.000 zł. Opole, tel. 077/454-38-79,0503/98-03-70 
IVECO 30-8,1983 r., 6000 ccm ład. 4.51, wym. 7.30 x 2/35 
x 2.60 m, nowa plandeka, stan b. dobry, opony 40% zuży
cia. • 16.000 zł. Opole, tel. 0503/98-03-70 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1992 r., 290 tys. km, turbo.D, 
czerwony, skrzyniowy, plandeka celna, 20 m3, dużo nowych 
części, w ruchu międzynarodowym, - 27.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 074/811-07-90,0605/65-82-15 
IVECO 35-10,1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bia
ły, bliźniacze koła, podwyższony, przedłużony, RM, CB-ra- 
dio, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 0605/28-70-82 
IVECO 35-10, 1996 r., 143 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
stan b. dobry, zadbany, serwisowany, podwyższony, dł. 6 m 
(wewnątrz 3.90 m), RM Sony, I właściciel, VAT od faktury, 
gotówka, raty, • 29.500 zł lub zamienię na osobowy, 10-letni, 
poj. powyżej 2000 ccm. Strzelin, tel. 071/392-80-41 
IVECO 35-10,1997 r., 170 tys. km, 2800 ccm, turbo D, bia
ły, maks. przedłużony i podwyższony, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, bliźniacze koła, książka serwisowa, radio, stan b. 
dobry, - 37.400 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Lubin, tel. 
0604/94-17-70,0604/94-17-71 
IVECO 35-8,1984 r., 400 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
kabina 3-osobowa, bliźniacze koła, podwyższony, ład. 1.5 
tony, przegląd do 04.2002 r, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/337-00-57
IVECO 35-8,1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi, bliźnia
cze koła, blaszak, wzmocnione zawieszenie, zamknięcie 
celne, ład. 1,51, po remoncie silnika,. 3-osobowy, masa cał
kowita 3.5 t, • 12.500 zł. Lośno, gm. Kłodawa, tel. 
0609/51-63-12
IVECO 35-8 DAILY, 1989 r.. 390 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, hak, tachograf, alarm, oznakowany,
100.000 km po remoncie silnika, podwyższony, ład. 1.2 t, 
nowe tarcze, szczęki, cylinderki, opony zimowe, • 22.500 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 0601/87-52-87
IVECO 35-8,1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, blaszak, 
bliźniacze koła, • 9.500 zł lub zamiana na VW Transportera
1.6 D, 6- lub 8-osobowego. Koźminek, tel. 062/763-82-07, 
0603/07-83-31
IVECO 40-10 FURGON, 1996 r., 250 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, biały, Maxi, bliźniacze koła, ład. 1470 kg, masa całk.
4.000 kg, tachograf, stan dobry, - 39.000 zł. Oleśnica, tel. 
0602/31-42-20,071/398-53-81
IVECO 50-01,1991 r. chłodnia, • 28.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-03-44
IVECO 59-12,1994 r„ 220 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, furgon 17 m3, ABS, tempomat, webasto, hak, zbior
nik 120 litrów, pneumatyczny fotel kierowcy, bez nadkoli, •
39.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55
IVECO 59-12,1998 r., 240 tys. km, 2800 ccm, turbo D, bia
ły, stan b. dobry, przedłużony, podwyższony, ład. 3.3 t, ta
chograf, - 53.200 zł. Wrocław, teł. 071/364-45-84, 
0602/29-44-35
IVECO 70-12 FURGON, 1986 r., 4600 ccfo, diesel 3-osobo
wy, duży blaszak, 20 m3, opony stan dobry, po lakierowa
niu, stan dobry, • 9.000 zł lub zamienię na pomoc drogową, 
terenowy, van. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
IVECO 75-14,1993 r., 240 tys. km, 8900 ccmrżółty, spoiler, 
halogeny, stan idealny - 40.000 + VAT. Oleśnica, tel. 
0601/78-01-84
O  IVECO 75 Ę 15, EUROCARGO, 6000 ccm, TDi stan 

idealny, skrzyniowy, oplandekowany, wym. 
6.7x2.2x2 m, posiada ogrzewanie webasto, 6-bie- 
gowy, 3-osobowy, - 5.600 zł., tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84019211

IVECO 75-14 E EUROCARGO, 1992 r.. 4000 c.cm, diesel, 
niebieski, izoterma o wym. 5.2x2.2x2.2 m, ład. 3.5 t, prze
gląd do 01.2002 r., nowe akumulatory, - 35.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-00-49.0608/52-60-36^
JELCZ RTO, 1978 r. ład. 8 1, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-32-03 po godz. 16,0607/82-26-95 
JELCZ, 1981 r., niebieski, po remoncie kapitalnym silnika, 
zawieszenia, mostów, w ciągłej eksploatacji, lad. 181,3-siron- 
na wywrotka, koła bezdętkowe, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
341-63-14

JELCZ, 1981 r., turbo D, zielony, wywrotka, po remoncie 
kapitalnyft, w ciągłej eksploatacji,'stan b. dobry, - 25.000 zł. * 
Wrocław, tel. 071/355-82-40,0604/47-06-6?'. t  
JELCZ 315 skrzyniowy, - 4.000 zł. Oława, tel. 071/313-34-06 
JELCZ 315,1969 r., biały, po remoncie kapitalnym w 2000 
r„ długa wywrotka, Wywrót 3-stronny, stan b. dobry, - 5.500 
zł lub zamienię. Dobroszyce, woj. wrocławskie, tel. 
0609/35-82-37
JELCZ 315,1974 r., 150 tys. km, 11000 ccm, diesel, niebie
ski, stan dobry, przyczepa Sanok D-83 z 1976 r., nowe bur
ty, osie, różne części, razem lub osobno, • 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-44-29
JELCZ 315,1975 r., biały, stan dobry ♦ przyczepa HL-8011, 
101, wywrotka, stan dobry, 80 r, • 7.000 zł. Długołęka, tel. 
071/398-76-93,0608/05-14-90 
JELCZ 315,1976/98 r., turbo po remoncie, skrzyniowy, bur
ty dzielone * nakładki, techn. sprawny, - 10.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-58-27
JELCZ 315,1977 r., 11100 ccm, niebieski, po remoncie, ład.
15.600 kg * przyczepa o ład. 111, - 8.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 
JELCZ 315,1978 r. skrzyniowy, wywrotka, - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-82-26
JELCZ 315,1984 r., 190 tys. km, 680 ccm, biało-niebieski, 
stan dobry, odbudowa 90 r., wszystkie części, nowe, po re
generacji - 4.500 zł. Obora 43 b, gm. Lubin, tel. 0602/17-73-36 
JELCZ 315,1984 r., 70 tys. km, 11000 ccm, diesel, żółty, ♦ 
przyczepa D 83, stan b. dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-10-53
JELCZ 317 C, 1979 r. + naczepa. -10.500 zł lub zamienię 
na osobowy. Ostrzeszów, tel. 062/730-20-88 
JELCZ 317 3W, 1979 r., 100 tys. km wywrotka na 3 strony, 
dużo nowych części, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
20.500 zł lub zamienię na lveco Daily, na bliźniacze koła, 
plandeka. Wrocław, tel. 071/354-34-95 
JELCZ 317 D, 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik sio
dłowy + naczepa, ład. 18 t, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
JELCZ 317 D, 1980/01 r., 127 tys. km. SW-680, popielaty, 
wywrotka na 3 strony, akumulatory na gwarancji, po wymia
nie opon, stan b. dobry, możliwa faktura VAT, - 7.900 zł. Mal
czyce, tel. 071/795-11-42,0601/85-90-40 
JELCZ 317,1982 r., 70 tys. km, 11100 ccm, turbo D, niebie
ski, ciągnik siodłowy ♦ naczepa oplandekowana, ład. 191, 
spoiler, - 14.000 zł. Równe, gm. Głubczyce, tel. 
077/485-69-70 w godz. 9-17,0608/60-91-22 
JELCZ 317 3W, 1985 r., SW-680, czerwony, • 6.800 zł. Wiń
sko. tel. 071/389-80-79,0605/41-96-02 
JELCZ 317 3W, 1985 r.. 11100 ccm, diesel, jasnoniebieski, 
legalizowany tachograf, opony w dobrym stanie, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, • 8.200 zł. Radków, tel. 074/871-24-91 
JELCZ 317 D. 1985 r„ 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik sio
dłowy, podnoszona kabina, dźwig HDS + naczepa, ład. 181. 
aluminiowe burty, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317, 1986 r. wywrót na 3 strony, z przyczepą wy
wrotką HI 8011, -12.500 zł. Iwona Sochacka, 55-080 Pełcz- 
nica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrót na 3 strony, w ciągłej eksplo
atacji, bliźniacze koła, • 7.300 zł lub zamienię na busa oso
bowego. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka na 3 strony, - 7.000 zl lub 
zamienię na osobowy, busa albo ciągnik Ursus do rem.. Gnie- 
chowice, tel. 0604/82-56-45
JELCZ 317,1986 r. stan b. dobry, kabina po wymianie, 5-let- 
nia, w bieżącej eksploatacji, - 10.000 zł. Krzelków, tel. 
074/816-10-51 '
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka na 3 strony, w ciągłej eks
ploatacji + przyczepa HL-8011, wywrotka na 2 strony, ład. 8 
t, razem lub osobno, - 12.800 zł. Nowa Wieś, tel. 
0604/82-56-45
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka na 3 strony, opony 1100, w 
ciągłej eksploatacji, przyczepa HL 8011, wywrotka na 2 stro
ny, zarejestrowany, razem łub osobno, - 12.500 zł lub za
mienię na osobowy, bus. Wrocław, tel. 0604/82-56-45, 
0600/63-30-62 wieczorem
JELCZ 317 W, 1987 r. stan b. dobry, wywrotka na 3 strony, 
mało używana, po naprawie silnika, sprzęgła, hamulców, krót
ka kabina, • 19.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-73-69 
JELCZ 317 3W, 1987 r., -10.000 zl+ VAT. Ostrzeszów, tel. 
062/730-24-61
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JELCZ 317 3W, 1987/96 r., 11000 ccm. turbo D. żółto-szary, 
wywrotka na 3 strony, przedłużona skrzynia ład. o 70 cm, 
podwyższone burty, wzmocnione.resory, kabina 1993 r, -
5.500 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78 
JELCZ 317 3W, 1989 r. oryginalna wywrotka, przyczepa to
warowa HL 8011, - 18.000 zł. Iłowa. tel. 068/377-44-56 
JELCZ 317 TD, 1992 r;. 26 tys. km. 11100 ccm, SW-680, 
żółty, ciągnik siodłowy, zabudowany, siodło Jost + naczepa 
Pacton, ład. 25 t, aluminiowe burty, razem albo osobno, -
14.000 zł lub zamienię na Forda Scorpio, Sierra, z silnikiem 
diesla. Kłodzko, tel. 074/868-78-12,0603/23-31-82 
JELCZ 325.1983 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 4.000 - 
zł. Lubin, tel. 076/846-96-17,0601/27-12-59 
JELCZ 325, 1984 r., 50 tys. km, 11100 ccm po remoncie 
kapitalnym, nowa skrzynia ładunkowa, podłoga metalowa + 
przyczepa HL 8011, zestaw przystosowany do przewozu 
zboża, • 13.000 zł. Radków, tel. 074/871-20-20 
JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany 
do przewozu drzewa stosowego, • 12.500 zł., tel. 
062/783-65-80
JELCZ 342, 1989 r.. 80 tys. km, 11100 ccm, diesel, biały, 
ciągnik siodłowy, z kiprem, naczepą ND 160, zarejestrowa
ny, techn. sprawny, - 16.000 zł + VAT. Zgorzelec, tel. 
075/771-59-93,0601/15-51-23 
JELCZ 352 FURGON, 1982 r., 220 tys. km, 11100 ccm, se
ledynowy, oclony w całości, w ciągłej eksploatacji, skrzynia 
ład. 500x230 cm, stan dobry, • 3.500 zł. Korfantów, tel. 
077/431-93-11
JELCZ 415 S, 1988 r.. 11000 ccm, diesel, biały, po wymia
nie silnika, po remoncie kapitalnym skrzyni biegów, zawie
szenia, oplandekowany, 15 europalet, przegląd do 05.2002 
r, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-06-70,0603/38-15-83 
JELCZ 416 S, 1991/92 r., 11000 ccm, turbo, biały, 3-osiowy 
+ przyczepa P-4 z 1990 r.. po remoncie kapitalnym, pod
wyższone burty, ład. zestawu 241, do przewozu zboża, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/10-15-17
JELCZ 417,1984 r., turbo D 6-biegowy, wywrót na 3 strony,
• 13.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-14

JELCZ 417,1987 r., 145 tys. km, 11100 ccm, żółty, ciągnik 
' siodłowy z hydrauliką stan b. dobry, - 10.800 zł. Stare Koż-
- le. Woj; opolskie, teł. 090/60-14-01,0502/57-63-28 
JE:LCŻ 615 STEYR, 1981 r. po remoncie kapitalnym silnika, 
stan techn: b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel 341-63-14, 
0601/78-33-66
JELCZ 620,1986 r., biały, ciądnik siodłowy, trubo, 3 osiowy, 
3 oś wleczona pneumatycznie, kabina uchylana, 2 łóżka sy
pialne, stan dobry, -10.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-05-87 
JELCZ 620 SKŁADAK, 1997 r.,/100 tys. km, 11000 ccm, 
biały, ciągnik siodłowy, -10.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/544-46-85 lub, 0603/09-85-07 
JELCZ 640 3W, 1977 r., 40 tys. km, 11100 ccm, turbo, wi
śniowy, stan dobry, wywrót na 3 strony, 6-biegowy, ład. 181,
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-21-42
JELCZ 640 STEYR 3W, 1980 r. 2 sztuki, wywrotki, • 15.000 
zl 12 szl.. Środa Śl., lei. 0605/21-59-13 
JELCZ 640 3W, 1980 r.. szary, wywrót na 3 strony, po re
moncie kapitalnym, na dotarciu, - 15.000 zł. Kotla, tel. 
076/833-10-50
JELCZ 640 3W, 1991 r.. czerwony, wywrotka trzystronna, 
ładowność 18 ton, - 18.000 zł lub zamienię. Żary, tel. 
0606/32-01-36
KAMAZ, 1979 r., 235 tys. km, 11500 ccm, diesel, pomarań- 
czowo-szary, po remoncie i malowaniu kabiny, kipra, pod
wozia, resorów przednich, mostów tylnych, - 15.000 zł lub 
zamienię na wywrotkę, typu Mercedes. Ząbkowice Śląskie, 
tel.074/815-10-41,0602/59-03-04 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa 

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

KAMAZ 43105,1994 r. napęd na 3 osie, wywrotka, - 37.000 
zł. Bolków, tel. 075/741-42-26,0605/33-36-63 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km. 10850 ccm, diesel, czer
wony, kabina sypialna, plandeka o wys. 2,3 m, spoiler, po
łówki, blokada, RM, po remoncie, z przyczepą D83, plande
ka o wys. 2,3 m, po remoncie, stan całości dobry, -14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/785-06-65 
KAMAZ 5320, 1981 r., siwy, kabina 1992 r., po remoncie 
kapitalnym, przystosowany do przewozu drewna stosowe
go, stan b. dobry, -12.000 zł. Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 
0607/57-63-43
KAMAZ 53212,1986 r. dł. skrzyni ład. 6 m. stan techniczny 
dobry - 12.000 zł * przyczepa D-83 - 3.500 zł. Wińsko, teł. 
071/389-80-79,0605/41-96-02 
KAMAZ 53212, 1987 r., 30 tys. km, 10850 ccm, niebieski, 
długa, skrzyniowa wywrotka, 6 m, w ciągłej eksploatacji -
22.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy U914. Krzydlina 

. Wielka, tel. 071/389-01-52 
KAMAZ 5410, 1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, 
ciągnik siodłowy + naczepa Zremb ND-162, z 1983 r., ład. 
161. przegląd do 01.2002 r., stan b. dobry, -16.000 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 0608/81 -89-89 w godz. 7-15 
KAMAZ 5511. 1979 r. wywrotka, - 13.000 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
KAMAZ 5511,1980 r. po remoncie silnika, oryginalna wy
wrotka, opony kostka (zużyte w 70%), -14.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/39-47-22
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, po remoncie silnika, nowe 
przednie opony, podwyższone burty, z tylną klapą techn. 
sprawny, zarejestrowany, - 6.000 zł. Grochowice, tel. 
076/831-85-86 po godz. 21
KAMAZ 5511,1980 r. kiper i kabina po wymianie w 1991 r.. 
po remoncie silnika (16 tys. km), - 13.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-64-29,0604/89-09-24 
KAMAZ 5511,1981 r. wywrotka, po remoncie silnika, mo
stów, wózków, w ciągłej eksploatacji, - 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 341-63-14,0601/78-33-66 
KAMAZ 5511,1981 r.. 21 tys. km, 10850 ccm, bordowy, oryg. 
wywrotka, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, nowe opo
ny 900x20, - 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54, 
831-61-30
KAMAZ 5511, 1982 r., 36 tys. km zarejestrowany, stan b. 
dobry, nowy kiper, -15.000 zł. Pokój, tel. 077/469-80-89 
KAMAZ 5511,1984 r.. pomarańczowy, oryginalna wywrot
ka, stan b. dobry, • 19.000 zł lub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 0606/92-03-04
KAMAZ 5511,1987 r. wywrotka, po remoncie silnika, skrzy
ni biegów i tylnego wózka, stan b. dobry, - 24.000 zł. Kudo
wa Zdrój, tel. 0605/92-25-60
KAMAZ 5511,1988 r., 300 tys. km, pomarańczowy, wywrot
ka, stan b. dobry, - 22.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0603/87-80-73
KIA CERES, 1996 r., 68 tys. km. 2400 ccm. diesel, biały, 
oplandekowany. ład. do 1,5 t, stan dobry, wszystkie burty 
otwierane bez ściągania plandeki, • 12.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-11-54,0603/13-89-45 
KIA K2700,1999/00 r„ 24 tys. km skrzyniowy, udokumento
wane pochodzenie, wspomaganie kierownicy, gwarancja, -
33.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
KIA TOPIĆ, 1991 r., 160 tys. km, 2700 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 9-osobowy, przedłużony, stan dobry + 2 silniki 
D, - 14.500 zł lub zamienię na osobowy. Zielona Góra, tel. 
068/359-30-02
O  KONCESJA WKŚ na autobus. Pomogę w zała

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

LEYLAND T 45,1989 r„ 12000 ccm, biało-niebieski, ciągnik 
siodłowy, półbiegi, w ciągłej eksploatacji, ważna legalizacja 
tachografu, stan ogólny dobry, stan opon b. dobry, -16.000 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/05-51-28 
LIAZ, 1980 r., niebieski, stan dobry, sprawny, - 4.500 zł. Żmi
gród, woj. wrocławskie, tel. 0606/47-59-96 
LIAZ, 1982 r., czerwono-biały, koła bezdętkowe, ospoilero
wany, obniżone siodło, naczepa z 1988 r.. 3 osie, koła bez
dętkowe, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 19:000 zł łub 
zamienię na osobowy. Gorzanów, tel. 074/812-10-92 
LIAZ, 1984 r. ciągnik siodłowy, z naczepą, aktualny prze
gląd, po remoncie, stan b. dobry, -13.000 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-47-71,0608/07-44-26 
LIAZ 110.053,1985 r., 11940 ccm, turbo, niebieski, wywrot
ka na 3 strony, krótka. - 11.000 zł lub zamienię na ciągnik 
rolniczy. Twardogóra, tel. 071/315-87-60 
LIAZ 110.053,1987 r., niebieski, skrzyniowy, ład. 8 ton, alu
miniowe burty, nowe opony bezdętkowe, po remoncie kabi
na, przyczepa Kaessbohrer 18.5 tony, aluminiowe burty, opo
ny bezdętkowe, stan b. dobry, raze/n lub osobno, - 20.000 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-26-58,0606/31-52-07 
LIAZ, 1987 r., TD), czerwony, ciągnik siodłowy na podusz
kach, kabina i silnik po remoncie, stan'dobry, - 11.000 zł. 
Domaszków, woj. wrocławskie, tel. 0603/92-97-49 
LIAZ 110.020, 1987 r.. 11940 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
oplandekowany, wym. 2.45 x 2.40 x 6.00 m. koła bezdętko
we, przegląd do 04.2002 r, • 6.000 zł. Syców, tel. 
0602/46-35-69
LIAZ 110.053,1988 r.. 470 tys. km, niebieski, oplandekowa
ny, 8 1 ♦ przyczepa D616,11,51, stan b. dobry, cały zestaw 
oplandekowany -18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-47-21
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LIAZ, 1988 r., turbo.305 KM; kabina uchylna, stan dobry, -
9.500 zł lub zamienię, na naczepę 13.6 m. Syców, tel. 
062/785-65-62
UAZ111.800,1988 r., 144 tys. km, 11940 ccm, zielony, przy
stosowany do przewozu drewna dłużycowego! HDS Hara 80
♦ przyczepa, 1-osiowa, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -
37.000 zl. Świdnica, lei. 074/850-91-53,0607/38-374)6 
LIAZ 110.031,1989 r.-po remoncie silnika, oryginalny HDS 
(zamontowany za kabiną), udźwig 3 tony, ważny dozór tech
niczny, - 23.000 zł. Jelenia Góra, te!. 0603/78-94-46 
LIAZ 111.800, 1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej, 
przedni napędy dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan 
techn. b. dobry, możl. kupienie z platformą do transportu 
drewna stosowego, poj. 25 m3, -.48.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, teł. 0602/69-90-51
LIAZ 111.800,1989 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig, przedni napęd, stan podzespołów dobry, • 48.000 zł
♦ VAT. Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00
LIAZ, 1989 r. wywrotka + przyczepa wywrotka 3-osiowa, -
52.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-76 do godz. 16
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, przystawka wywrotu, podusz
ki, intercooler, -19.000. zł lub zamienię na osobowy, dostaw
czy albo bus. Miękinia, tel. 071/317-80-76 do godz. '16̂  
071/795-17-07pogodz. 18
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z przystawką kipra. ihterco- 
oler, - 22.000 zł + VAT lub zamienię, środa śląska, tel, 
071/317-80-76 do godz. 16
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, wywrotka, 2 śzt., lakiero
wane, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -17.000 zt. Wał
brzych. tel. 074/846-46-50
LIAZ 150.261,1989 r., diesel, czerwony, oryginalna wywrot
ka, koła bezdętkowe, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 
LIAZ 150,1989 r., niebieski, intercooler, - 23.000 zł. Wro
cław. tel. 342-33-36
O  LIAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy, 5-biegowy, inter

cooler, wraz z naczepą, po przystępnej cenie, 
sprzeda fimra. Tel. 075/751 *42*12, w godz. 7-15 
01033891

LIAZ 261,1990 r., 156 tys. km, diesel, niebieski, 3-sfronna 
wywrotka, stan b. dobry, - 21.000 z). Biała, gm. Marcinowi-, 
ce, tel. 074/850-43-51,0605/57-97-96 
LiAŻ 111.800,.1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le- 
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawu idealny, - 55.000 zł ♦ VAT lub zamienię na osobo
wy. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 110.47,1990 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, nowe 
opony, obniżone siodło, silnik w stanie dobrym, turbo inter
cooler, 320 KM, hydraulika, - 15.000 zł. Mietków, tel. 
0717313-91 -98 do godz.-15,0602/78-02-08 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 46.000 
zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tei. 0607/42-45-35 
LIAZ 110,1990 r., niebieski, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
pó remoncie silnika, na poduszkach, • 14.000 zł + VAT. Rat- 
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 .
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, stan b. dobry, do przewozu 
dłużycy leśnej, dźwig Hara 80, - 50.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne. ter. 074/871-28-29,0603/71-67 -̂11 .
LIAZ 110.561, 1991 r., 240 tys. km, diesel, biały, ciągnik 
siodłowy, stan b. dobry, cena - 18.000 zł z VAT-em. Biała, 
gm. Marcinowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/57-97-96 
LIAZ 111.800, 1991-r< auto do transportu dłużycy leśnej, 
dźwig Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, - 47.000 zł 
+ VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00 
LIAZ, 1991 r., TDI ciągnik siodiowy, pneumatyczne zawie
szenie (tylne i przednie), 9-biegowy, po remoncie silnika, stan 
idealny, - 30.000 zł. 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, 1991 r. skrzyniowy, ład. 8.51, oplandekowany, - 20.000 
zł + VAT lub zamienię na dostawczy. Wrocław, teł. 
071/781-32-03 po godz. 16,0607/82-26-95 
LIAZ 110,1992 r., biały, maxi, ciągnik siodłowy, stan ideal
ny, poduszki, opony bezdętkowe, - 18.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LUBLIN 3352,1993/94 r., 2400 ccm, diesel, piaskoWy, stan 
dobry, kontener, w ciągłej eksploatacji, owiewka nad kabiną,
- 10.200 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
LUBLIN, 1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener, stan do
bry, - 10.000 zł. Legnica, tel. 0606/63-70-60 
LUBLIN, 1995 r., 2500-ccm, diesel, biały, plandeka celna, 
wym. 270x255x170 cm, nowy przód, skrzynia biegów, na 
gwarancji, stan idealny, -15.000 zł lub zamienię na Polone
za Trucka do 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-14-08 
LUBLIN, 1996 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, furgon 
270x165x170 cm, 5-biegowy, nowe opony i sprzęgło, stan b. 
dobry, -15.000 zł lub zamienię na Poloneza Trucka do 5.000 
zł. Wrocław, teł. 071/348-56-10,0601/87-14-08 
LUBLIN II 3574, 1997 r„ 118 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
czerwony, izoterma, 3,4 x 2 x 2 m, ład. 1,51, stan b. dobry, 
faktura VAT, -19.900 zł + VAT. Wrocław, teł. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
LUBLIN II, 1998 r., 53 tys. km, 2400 ćcm, turbo D, wiśnio
wy, skrzynia biegów Kia, wspomaganie kierownicy, podwyż
szony, stan b. dobry, oryginalne opony i przebieg, - 24.500 
zł. Oława, tel. 071/313-22-36 w godz. 9-17,0603/5441-74 
LUBLIN II, 1998 r., 78 tys. km, 2400 ccm, turbó,biały, •
27.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-52-03
LUBLIN II, 1998 r., 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
nowy silnik, izoterma, chłodnia, wspomaganie, nowe opony, 
przystosowanydo przewozu mięsa i wędlin; - 23.900 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/782-73-80 do godz. 15, 
071/317-12-63
LUBLIN II, 1998/99 r., 70 tys. km, 2400 ccm, turbo D 6 osób 
+ 850 kg, wspomaganie, nowe opony, stan b. dobry, - 26.000 
zł (możl, wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 071/782-73-80 dó 
godz. 15,071/317-12-63
LUBLIN III 3574, 1999 r., 74 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
żółty, izoterma, ład. 1.5 tony, wymiary 3.4 x 2 x 2 m, książka 
serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, - 27.900 zł * VAT. 
Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 '
LUBLIN III, 1999 r„ 58 tys. km, 2417 ccm, biały, kontener o 
wym. 3.40 x 2.00 x 1.95 m, przejęcie leasingu, do wpłacenia 
10 rat, - 25:000 zł. Wrocław, tel. 071/361-65-37, 
071/343-1^10 •
O  LUBLIN, 2000 r., 40 tys. km, 2400 ccm, diesel, 

biały, blaszak, podwyższony, przedłużony, kupio
ny w salonie, na gwarancji, sprzedam z leasin
giem 5-letnim, ubezpieczepie AC i OC, cena od
stępnego, • 6.000 zł., tel. 0601/20-88-12 
03003521

MAGIRUS, 1978 r., 6078 ccm, zielony, skrzyniowy, -10.000 
zł. kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-70-78,0502/55-18-46 
MAGIRUS DEUTZ, 1977 r. wywrotka, ład. 5.51, stan b. do
bry, - 11.000 zł. Bolków, tel. 075/741-36-83,0606/30-86-72 
MAGIRUS DEUTZ, 1978 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, 
stan silnika i blacharki b. dobry, 5-biegowy, wspomaganie 
kierownicy, kabina podnoszona, 2 .łóżka, silnik 8-cylindrowy, 
aluminiowe burty, 7 x 2.45 x 2.25 m, - 13.500 zł. Stoszowi
ce, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
MAGIRUŚ DEUTZ M-90,1980 r., 4100 ccm, diesel, grana
towy, alum. burty, skrzyniowy, oplandekowany, po remoncie 
hamulców, wspomaganie, stan dobry, - 9.000 zł lub zamie
nię na osobowy. Bolesławiec, tel. 075/734-51-27, 
0607/15-10-44
MAGIRUS DEUTZ 130 M8,1980 r., 6008 ccm, diesel, nie
bieski, skrzynia ład. (dl. 5.5 m, szer. 2.2 m), ład. 3.5 tony, 
wspomaganie kierownicy, wywracana kabina, - 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-40-67,0601/57-69-14 
MAN 12.293,1996 r., 350 tys. km, 10000 cćm, biały, BDF, 2 
leżanki, webasto, CB-radio, telefon, lodówka/zabudowa do 
wyboru, stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, - 98.000 
zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 0603/84-78-77 
MAN 13.168,19^4 r., 4800 ccm, diesel, granatowy, izoter
ma, wym. 6.2 x 2.3 x 2 m, w ciągłej eksploatacji, z pracą w 
okolicy Lubina, -12.000 zł. Siedlce, teł. 076/844-92-41 
MAN 19.321,1983 r.'skrzyniowy, przyczepa Kaessbohrer, z 
plandeką, - 29.000 zł. Drzeniów, teł. 068/371-63-95, 
0605/20-03-31
MAN 19.372, 1994 r., 700 tys. km, biały, duża skrzynia, 2 
miejsca do spania, ABS, centralne smarowanie, resor, •
80.000 zł ♦ VAT. Gdańsk, tel. 058/561-09-63 "
MAN 8.153,1995 r., 467 tys. km, turbo D, biały, kontener o 
dł. 4.6 m, ład. 4 1, wspomaganie kier., 3 miejsca, spoiler da
chowy, szyberdach, hak Rockinger, radio, opony 215/75 
R17;5, sprowadzony z Niemiec, - 56.000 zł + VAT. Staro
gard Gdański, tel. 058/561 -40-74 
MAN 8.153,1995 r., 350 tys. km, niebieski, oplandekowany, 
dł. 6.2 m( winda z klapą hydrauliczną, - 45.000 zł + VAT; 
Starogard Gdański, tel. 058/561-40-74 
MAZ 503 AE, 1978 r, 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, oryginalna wywrotka, - 6.500 zł lub 
zamienię na osobowy, najlepiej diesel. Wrocław, tel. 
071/329-54-11,0602/39-27-94 
MERCEDES 1422, 1985 r., 11000 ccm, niebieski, ciągnik 
siodłowy, w ciągłej eksploatacji, kabina sypialna, I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, • 26.000 zł lub zamienię na dostaw
czy. Czernczyce, woj. wrocławskie, tel. 0601/05-51 -28 
MERCEDES 1422, 1985 r., 11000 ccm, niebieski, ciągnik 
siodłowy, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, I właściciel w 
kraju, kabina sypialna,' - 27.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/05-51-28
MERCEDES 1525 L, 1986 r. + naczepa izoterma, 2-osiow?,
1987 r, - 36.000 zł lub zamienię na osobowy albo dostawczy.
Ostrzeszów, tel. 062/730-20-88
MERCEDES 1619, 1982 r. izoterma, 19 europalet, ład. 9
ton, • 20.000 zł. Kórnik, woj. poznańskie, tel. 0604/79:30-62
MERCEDES 1635, 1988 r., - 30.000 zł. Katowice, tel.
0601/49-45-59
MERCEDES 17-26,1990 r.. 730 tys. km, 15000 ccm, zielo
ny, ciągnik siodłowy, ABS, ASR, półbiegi, poduszki pow., cen
tralne smarowanie, 2 łóżka do spania, duża kabina, spoiler 
dachowy, owiewka, zbiornik 600I, tempomat, nie eksploato
wany w kraju, stan b. dobry, - 45.000 zł + VAT lub zamienię 
na HDS lub dostawczy. Wrocław, tel. 0501/39-15-01 
MERCEDES 1820,1996 r. skrzyniowy, ABS, ład. 9 1, dźwig 
Atlas, 2 1, blokada tylnego mostu, ES, RO, szyberdach, pneu
matyczny fotel, - 100.000 zł +, VAT. Gdańsk, tel. 
058/561-40-74
MERCEDES 207,1977 r., 2400 ccm, diesel, zielony, długi, 
9-osobowy, oszklony, stan dobry, - 5.500 zł. Grędzina, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-20-02 
MERCEDES 207 D, 1977 r., 206 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
żółty, niski, krótki, blaszak, ścianka działowa, ład. 1100 kg + 
3 osoby, nowy akumulator, dużo nowych części, - 7.500 zł 
lub zamienię na osobowy, ciągnik Ursus C-330. Wrocław, 
tel. 071/315-14-06,071/315-11-67,0501/96-20-97 
MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, po remoncie nadwozia, silnika j malowaniu, nowy prze
gląd, wyłożony sklejką, - 9.400 zł lub zamienię. Kobierzyce, 
tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm po remoncie silnika, 
podwyższony, - 7.000 zł. Szczepanów, tel. 074/850-78-06 
MERCEDES 207 BUS, 1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony, przegląd do grudnia, 9-osobowy, przeszklony, 
siedzenia autobusowe, opony b. dobre. * 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/53-52-90,0607/30-63-71 
MERCEDES 207, 1979 r. niski,, krótki, 9-osobowy, po re
moncie, - 9.50Ó zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-84 
MERCEDES 207 D, 1979 r. blaszak, stan b. dobry, -10.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-77-52 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 250 tys. km, 2350 ccm,,biały, 
po remoncie silnika, - 6.500 zł. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-62r86
MERCEDES 207 D, 1980 r„ 2600 ccm. diesel/biały, przed
łużony, oszklony, stan dobry, zarejestrowany na 5 osób, -
8.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/35-12-19
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, bordowy, do połowy 
oszklony, RM, hak, stan dobry, - 7.600 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-61-64
MERCEDES 207 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, bez 
przebiegu, po kapitalnym remoncie, - 16.000 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-25-36
MERCEDES 207 D, 1980/81 r., 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, kolor śliwkowy, blaszak, przegroda celna, rozsuwane 
drzwi boczne, halogeny, kołpaki, pokrowce, stan b: dobry, •
6.900 zł lub zamienię na inny, może być tańszy, osobowy. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61 -40-97 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, tacho- 
graf, 7-osobowy, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, 
nowy akumulator, stanb. dobry, • 10.300 zł. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
MERCEDES 207, 1981 r., 2400 ccm plandeka, • 9.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-87-14 do godz. 16 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 220 tys. km, 2400 cćm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, 
9 osób lub 1350 kg, po remoncie, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207 D, 1984 r:, 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. 
dobry, -11.800 zł. Grabowńo, teł. 065/543-68-15 
MERCEDES 207,1984 r. 9-osobowy, stan dobry, stan silni-, 
ka b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na Fiata Ducato, 84/85 
r, maxi, do 25.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-42-51, 
0608/19-79-08

MERCEDES 207,1985 r., 2400 ccm, diesel, żółty, podwyż
szony, przedłużony, Obiegowy,radio, nowy.akumulator,prze
gląd do 03.2002 r., 3-osobowy lub 6 osób + 700 kg,oryginal
na ścianka działowa, atrakcyjny wygląd, -14.500 zł lub za- 
mienię. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-27.0604/72-19-48 
MERCEDES 207, 1986 r., 2400 ęcm, diesel, zielony, stan 
dobry, podwyższony, przedłużony, blaszak, stan silnika b. 
dobry, - 13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31 .
O  MERCEDES 208,1979 r.f diesel 3-osobowy, ład. 

1 t, skrzynia ładunkowa oblachowana, dł. 4 m, 
szer. 1,9 m4 wys. 2,20 m (przystosowany do me
bli), w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -13.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-60-36 do godz. 17, 
071/398-54-38 po godz. 20 01033951 

MERCEDES 208,1990 r., biały, niski, średni, zarejestrowa
ny na 4 osoby, hak, zadbany, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-41-07,0501/55-88-85 
MERCEDES 208 D, 1991 r.,155 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
biały, oszklony, przedłużony, podwyższony, 9-osobowy, hak, 
wysuwany stopień boczny, dodatkowe ogrzewanie, • 27.000 
zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, przedłużony, podwyższony, częściowo oszklony, •
19.900 zł. Wrocław, tel. 071/360-87-96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D. 1993 r., 330 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, 
hak, nowe opony, stan b. dobry, • 28.000 zl (możl. wyst. fakt. 
VAT). Lubin, tel. 0601/75-75-50 
MERCEDES 208,1993 r., 2300 ccm, diesel tapicerowany, 
podwyższony, przedłużony, oszklony, tylne szyby uchylne, 
9-osobowy +' 750 kg ładunku, hak, webasto, wysuwany sto
pień boczny ♦ podnośnik 400 kg, stan b. dobry, po lakiero
waniu, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-27-12, 783-09-00 
MERCEDES 208 D, 1993/94 r„ 162 tys. km, 2300 ccm. die
sel. niebieski, w kraju od roku, zadbany, konserwacja, nowe 
akumulatory, teleskopy, klocki ham., RM, hak, stan b. dobry, 
- 25.000 zł. Oława, tei. 071/313-93-27,0604/42-22-85 j . 
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 140 tys. km. 2300 ccm, die
sel granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wy
padku, sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny prze
bieg, 3-osobowy, tylne drzwi oszklone, i rejestracja w 1994 
r, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 208 D, 1994 r., 2300 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, 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 D. 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, fabrycznie przystosowany na sklep, otwierany, bok 
(łada), zadbany, przegroda celna, • 20.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/367-21-67,071/3.73-14-88 
MERCEDES 21Ó, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju Od 1996 r., 
oszklony, 5-osobowy, - 16.500 zł. Bytom Odrzański, teł. 
068/388-42-39
MERCEDES 210 BUS. 1990 r, 300 tys. km, 2900 ccm. bursz
tynowy, 9-osobowy, przedłużony, niski. • 14.500 zł (możl. 
wyst. fakt, VAT). Nowa Sól, tel. 0608/05-37-44 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 330 tys. km. 3000 ccm, biały, 
wspomaganie, tachograf legalizowany. 6-osobowy • 26.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-75-18,0608/20-43-44 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 290 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, niski, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 31.000 zł; 
Głogów, tel. 076/834-10-91 po godz. 16 
MERCEDES 210 W, 1996 r., 96 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
16V, szmaragdowografitowy, perłowy, osobowy, werśja Ele- 
gance, klimatyzacja, ABS, ETS, EDC, 2xSRS, sensor desz
czu, alum. felgi, wspomaganie kier., el. otw. szyby, ek reg. 
lusterka, drewno, jasne wnętrze, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 75.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tej. 077/483-23-57 
MERCEDES 2219,1984 r., biały, stan b. dobry, zabudowa
ny (chłodnia), 3-osiowy, - 36.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES 307 D, 1979 r., 2400 ccm, biały, długi, wysoki, 
stan dobry,: 10.000 zł lub zamienię na osobowy, zapłon w 
stacyjce. Luboszyce 46, tel. 065/544-81-67,0601/55-17-71 
MERCEDES 307, 1979 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, blaszak, skrzyniowy, • 8.500 zł. Świdnica, tel. 
074/854-22-28 .
MERCEDES 307, 1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, po re
moncie silnika, stan dobry, zarejestrowany na 9 osób, -10.000 
zł. Opole, tel. 077/457-53-50,0601/50-79-82 
MERCEDES 307 BUS, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
t4-miejscowy, po kapitalnym remoncie, stan lepiej niż do
bry, - 24.500 zł lub zamienię na osobowy albo ciężarowy. 
Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
MERCEDES 307 D BUS, 1983 r., niebieski, blaszak, niski, 
krótki, 5-biegowy, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, • 11.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-37-10 '
MERCEDES'308 BUS. 1993 r.. 180 tys. km. 2300 ccm, die
sel, biały, maks. przedłużony i podwyższony, hak, komplet
na dokumentacja, stan idealny, - 34.900 zł lub zamienię na 
mniejszy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-1 
MERCEDES 308, 1994 r., 250 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, blaszak, długi, przegroda celna, wspomaganie, 
immobilizer, stan dobry,.-34.000 zł., teł. 0601/24-71-66 
MERCEDES 308 D, 1995 r., 275 tys. km, 2229 ccm, diesel 
kupiony w salonie, serwisowany w ASO, drzwi boczne i tyl
ne, kabina 3-osobowa, stan b. dobry, - 37.000 żł. Świdnica, 
tel. 074/853-77-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00544 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 308 MAXI, 1995 r., 300 tys. km. 2300 ccm. die
sel, biały, przedłużony, podwyższony, przegroda celna,.ład.
1.5 t, hak, alarm, stan tech. b. dobry, - 26.000 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 068/451-72-15.
MERCEDES 309 D, 1988 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, 
podwyższony, przedłużony, blaszak, po remoncie silnika, do 
poprawek blacharskich, - 13.000 zł, Zielona Góra, tel. 
0502/28-88-92
MERCEDES 310,1990 r., 3000 ccm, diesel na białych tabli
cach, podwyższony, przedłużony, do sprowadzenia • 3.500 
DEM. Bolesławiec, tel. 0604/91 -44-76,0608/57-48-25 
MERCEDES 310 MAXI, 1992 r., 240 tys. km, 2900 ccm, die
sel, diesel, czerwony, stan b. dobry, • 34.000 zł. Milicz.-tel- 
071/384-06-48
MERCEDES 310 D-KA, 1994 r., 200 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, maksymalnie, podwyższony, przedłużony, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię na 
VW Golf IV TDi, M 124, VW T4. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
MERCEDES 406 D, 1968 r., 3000 ccm! żółto-czerwony, po 
remoncie kapitalnym, wymienione wszystkie części, konte
ner z tyłu i przodu, otwierane drzwi, wym. 210x210x420, na 
kat. B prawa jazdy, - 13.500 zł- Bolesławiec, tel. 
075/644-01-39
MERCEDES 406 D, 1971 r., 400 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, skrzyniowy, stan b. dobry, plandeka celna, nowe opo
ny, akumulator, rozrząd i hamulce, bliźniacze koła, na prawo, 
jazdy kat. B, - 5.0Ó0 zł. Wrocław, teł. 071/373-89-75 w godz.
8-12,0501/30-70-66
MERCEDES 407, 1972 r., 2200 ccm, diesel, kremowy, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, stan dobry, + dużo części 
silnika, - 10.500 zł lub zamienię na sprzęt ogrodniczy albo 
ciągnik. Legnica, tel. 076/857-02-43,076/722-85-51 
MERCEDES 407 D, 1975 f., 2400 ęcm, biały, stan dobry., 
bliźniacze koła, ład. 1400. kg, po wymianie: świece żarowe, 
sworznie, oleje, płyny, przekładnia kierwonićy, pompa wod
na, siłownik sprzęgła, nowe sprzęgło, docisk, tarcza, łoży
sko, - 8.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-91

MERCEDES 407 D, 1976 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
oplandekowany, stan b. dobry, - 13.500 zh Legnica, tel. 
076/855-35 7̂3 . m  .‘.-W
MERCEDES 407,1978 r., 2400 ccm wywrotka, -'14.200 ii. 
Wrocław, tel. 071/317-80-76 do godz.16 
MERCEDES 407 D, 1978 r„ 2400 ccm, diesel, niebieski, 
blaszak, podwójna kabina, bliźniacze koła, długi, na prawo 
jazdy kat. „B", - 8.000 zł lub zamiana na auto osobowe lub 
wynajmę. Wrocław, tel. 071/348-45-39,0603/60-46-84 
MERCEDES 407 D BUS, 1978 r., 2400 ccm. czerwony, śred
ni, bliźniacze koła, na kat. B prawa jazdy, po remoncie, -
7.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-21-64
MERCEDES 407,1980 r„ 2400 ccm, diesel blaszak, po re
moncie, - 6.100 zł. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 407.1981 r. stan b. dobry. - 8.500 zł. Zawadz
kie, woj. opolskie, tel. 0604/89-18-49 
MERCEDES 409,1975 r., 3000 ccm, diesel, żółty, skrzynio
wy, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry + czę
ści zamienne, - 6.900 zł. Wałbrzych, teł. 074/840-81-56, 
0602/18-44-54
MERCEDES 409, 1987 r., 220 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, wspo
maganie, - 22.600 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 410,1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, przysto
sowany do sprzedaży ryb, z chłodnią i basenem, lada chłod
nicza, wym. 400 x 240 x 330 cm, stan b. dobry, - 30.000 zł. 
Iłowa, tei. 068/377-45-29
MERCEDES 410, 1988 r., benzyna, żółty, inst. gazowa, •
17.000 zł ♦ VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07 
MERCEDES 410 MAXI, 1991 r., 210 tys. km, 290Ó ccm, 
biały, blaszak, bliźniacze koła, 6 szt., do odbioru z Niemiec -
9.500 DEM. Wałbrzych, tel. 074/868-74-03,0601/15-81-08 
MERCEDES 410 D, 1993/94 r , 240 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, chłodnia, kontener 420 x 210 x 210, bliźniacze 
koła, zarejestrowany dó 3.5 tony, wspomaganie kierownicy, 
radioodtwarzacz, - 45.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55 
MERCEDES 410 D MAXI, 1994 r., 215 tys. km, 2900'ccm, 
diesel, biały, wspomaganie, blasżak, w kraju od 1/2 roku, 
stan idealny, - 41.900 zł. Nysa, tel. 0607/44-64-18 
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS. 
Webasto, serwisowany, bezwypadkowy, garażowany, Szyby 
boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, 
ładowność - 2 500 kg, - 44.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
MERCEDES 410.1995 r., 2900 ccm, biały, duży kontener, 
bliźniacze koła, alarm, serwisowany, -4 900 zł. Wrodaw, tel. 
0603/63-52-03
MERCEDES 412,1995 r., 195 tys. km. 2900 ccm, TDi, biały, 
długi, wysoki, stan b. dobry, - 52.000 zł lub zamienię na sa
mochód z kontenerem. Lubin' tel. 0601/58-39-63
O  MERCEDES 508 D, 1972 r., 150 tys. km, 4000 ccm, 

biały, na kat B prawa jazdy, ład. do 2 ton, plan
deka celna, skrzynia ład. o wym. 4.50x2.15x2.20 
m, opony z 99 r, zuiycie 30%, silnik wymieniony 
w 97 r., nowa kabina (1982 r.), stan b. dobry, w 
ciągłej eksploatacji, nowe akumulatory (gwaran
cja na rok lub 20 tys. km), cena -14.800 zł (brut
to). Lubiń, tel. 076/842-83-43, 076/749-22-34 
84018631

MERCEDES 508,1972 r. izoterma, na kat. B prawa jazdy, -
9.700 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-07.0501/41-15-84 
MERCEDES 508,1977 r., 3800 ccm,.diesel, czerwony, oraz 
naczepa ładowności 3.5 t, plandeka, aluminiowe burty, -
16.000 zł. Kluczbork, teł. 077/418-23-03 .
MERCEDES 508 D, 1978 r.. 3800 ccm ład. 2.51, kontener, 
po remoncie blacharki, - 9.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-80 
MERCEDES 508,1978 r. burty aluminiowe, plandeka celna, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, • 12.000 zł. Twardogó
ra. tel. 071/315-82-33

MERCEDES 508,1980 r., 150 tys. km wszystkie podzespo
ły z 1 985 r., długa rama pod zabudowę, stan idealny, - 22.500 
zł. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 270 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
niebieski, blaszak, wysoki, krótki, po remoncie blacharki, ład. 
2.050 kg, rejestracja do listopada, • 5.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/36-21-76
MERCEDES 508, 1983 r., 3800 ccm, diesel, pomarańczo
wy, stan idealny, blaszak, 4.2 x 1.7 x 1.5 m, ocieplony, nowe 
opony, hak, radioodtwarzacz, - 12.500 zł lub zamienię na 
osobowy, pomoc drogową. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-33-43 )̂603/31 -20-64 
MERCEDES 508 BUS, 1990 r., 3000 ccm, szary, po remon
cie silnika, w ciągłej eksploatacji, - 26:000 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-85-96
MERCEDES 508 D ,1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, 2 szyberdachy, przegroda celna, stan idealny, • 50.000 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88.071/367-21-67 
MERCEDES 608 D, 1973 r., 3800 ccm, diesel/czerwony, 
plandeka celna 4500x220x200 cm, po remonde kapitalnym, 
ład. 3.3 t, stan b. dobry, - 14.000 zł. Tułowice, tel. 
077/460-02-38
MERCEDES 608 D, 1975 r., 50 tys. km, 3800 cćm. diesel, 
szaro-czerwony, po remoncie silnika, kontener 500 x 220 x 
210 cm, spoiler, stan b. dobry. - 8.000 zł lub zamienię na 
niniejszy, osobowy. Kluczbork, tel. 077/418-46-95 
MERCEDES 608 D, 1975 r., 120 tys. km, 3780 ccm, zielony, 
dł. skrzyni 5.3 m, w ciągłej eksploatacji, -11.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-47-55,0608/16-08-87 
MERCEDES 608,1976 r. burty aluminiowe, plandeka celna, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, -12.000 zł. Twardogó
ra, tel. 071/315-82-33
MERCEDES 608,1976 r., 3800 ccm wywrotka, - 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
MERCEDES 608 LD, 1977 r..3800 ccm, diesel, biały, plan
deka, winda, wspomaganie, - 9.500 zł. Nysa, tei. 
077/448-62-58,0502/55-70-25 
MERCEDES 608 D, 1977 r., 3800 ccm plandeka, klapa tyl
na, udźwig 750 kg, wspomaganie. - 10.500 zł. Nysa, tel. 
077/448-62-58,0502/55-70-25 
MERCEDES 608, 1979 r., 230 tys. km, 3800 ccm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy, 6 euro palet, 2-drzwiowy, kolumna kie
rownicy, komplet szyb, fotel pasażera, - 9.000 zł. Śmigiel, 
tei. 0602/34-68-16
MERCEDES 608 MAXl, 1981 r., 3800 cem, niebieski, bla
szak, bliźniacze koła, po przeglądzie, techn, sprawny, -4.200 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-19-11 
MERCEDES 608, 1993.r., biały, kontener. - 17.000 zł łub 
zamienię. Żary, te|. 0606/32-01 -36 
MERCEDES 609,1987 r.. biały. -19.000 zł + VAT. Nysa. teł 
077/433-76-07

MERCEDES 609 D-KA, 1994 r., 330 tys. km, 40ÓÓ ccm, die
sel, biały, blaszak, ładowność 3t, bliźniacze kola, tachograf, 
Stan b. dobry, - 52.000 zł lub zamienię na VW Golf IV TDi, 
MERCEDESA 124, VW TRANSPORTERA!4. Trzebnica, tel. 
0604/70-22-70
MERCEDES 808 LP. 1968 r., 220 tys. km, 3758 ccm, dieseł. 
czerwony, lad. 3,51, plandeka, skrzynia o wym. 3,8x2,2 mŁz 
tyłu hydrokłapa o udźwigu 1000 kg, ńoWe przednie opony, 
nowe 2 akumulatory i wiele innych, nie eksploatowany za
robkowo, stan techn. b. dobry, I właściciel, odnowiony, do
kumenty i rachunki do wglądu, - 11.400 żł. Oława, tel. 
071/313-21-09
MERCEDES 808,1977 r., 4000 ccm, niebieski, bliźniacze 
koła, kontener, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -12.500 zl 
lub zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21 ,
MERCEDES 808,1978 r.. 3800 ccm skrzyniowy, -14.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/49-43-59
MERCEDES 809,1981 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, 4.65 x 2.45 x2 m, po remonde, nowe 
opony, na poduszkach, nadwozie typu BDF, regulacja do ram
py. I właśddel, pełna dokumentacja, -15.900 zł lub zamie
nię na dostawczy lub osobowy, takżedroższy. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
MERCEDES 811, 300 tys. km, 5600 ccm, diesel, kolor wi
śniowy. metalic, po remoncie kabiny, podwozia i silnika, nowa 
plandeka, alum. burty, skrzynia ład. 5.50 x 2.20 x 2.00 m. 
opony w dobrym stanie, ład. 3.6 lub 5.31, techn. sprawny. -
10.000 zł. Zagrodno, tel. 076/877-31-83
MERCEDES 813,1975 r.. 3900 ccm, diesel, czerwono-żół
ty, ład. 3.5 t, 3-osobowy, 5-biegowy, po remoncie w 99 r., 
stan b. dobry, -16.500 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, 
tel. 0601/70-55-12
MERCEDES 813, 1976 r., 5675 ccm, biały, lad. 3190 kg. 
zarejestrowany, techn. sprawny, - 10.000 zł. Oborniki. Ślą
skie. tel. 071/310-21-21.0600/29-73-08 
MERCEDES 814 D, 1993 r., 390 tys. km, 6000 ccm. dieseł. 
beżowy, plandeka celna 6.2x2 4x2.3 m, skrzyniowy, tacho
graf. winda, - 48.000 zł + VAT. Chwałowice. gm. Jełcz-La- 
skowice, tel. 071/318-16-16,071/318-89-33 
MERCEDES 914.1989 r.. 88 tys. km nowe koła, klapa tylna 
hydrauliczna, na białych tablicach, - 24.000 zl. Głogów, tel. 
076/831-48-71 po godz. 20.0607/39-13-25 
MERCEDES MB 100,1989 r„ 2400 ccm. diesel, biały, oszklo
ny, 9-osobowy, immobilizer, przedłużony, oszklony, 5-biego
wy, hak, stan b. dobry. -14.500 zł. Brzeg. tel. 077/411-37-48 
MERCEDES MB 100,1991 r.. 305 tys. km, 2400 ccm, biały, 
krótki, niski, blaszak, -13.900 zł. Prudnik, teł. 0602/73-69̂ -50 
O  MERCEDES MB 100,1991 r., biały, 9-osobowy, 

podwyższony, przedłużonyr stan techn. dobry, •
16.500 z ł. ., tel. 0606/52-81-11 01034421

MERCEDES MB 100.1991 r., 180 tys. km. 2400 ccm, die
sel, zielony, I właściciel, max. podwyższony, przedłużony, -
15.400 zł. Kamiennik, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100,1991 r.. 305 tys. km. 2400 ccm,biały, 
blaszak, krótki, niski, -13.900 zł. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100.1994 r.. 200 tys. km. 2400 ccm, die
sel, zielony, przegroda celna, zadbany, stan idealny, -19.000 
zł + VAT. Wrodaw, tel. 071/373-14-88.071/367-21-67 
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1995 r., 250 tys. km, 2900 
ccm, TD, biały, średni, 9-osobowy, - 40.000 zł. Bralin, woj. 
kaliskie, tel. 0607/35-01-30
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 280 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, lad. 1500 kg, ABS, ABD, poduszka powietrzna, -
41.000 zł. Legnica, tel. 076/850-10-24,0603/19-43-59 
MERCEDES SPRINTER 308 D, 1995 r., 140 tys. km, biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1,6 L książka serwisowa, i 
właśddel, - 40.000 zł. Oława. tel. 0602/12-97-69 
MERCEDES SPRINTER. 1995 r.. 276 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, czerwony, 9-osobowy, bez wypadku, - 45.000 zł. To- 
misław, tel. 075/731-25-60

MERCEDES SPRINTER 212 D. 1995 r., 190 tys. km, 2900 
ccm, TDi oszklony, ABS, ABD, wspomaganie, centralny za
mek, - 32.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
MERCEDES SPRINTER 312, 1996 f., 160 tys. km, 2900 
ccm, TDI, biały, średniodługi, ABS, ABD, EDC, wspomaga
nie, alarm, tachograf, - 47.000 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0602/64-61-72
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1996 r.. 250 tys. km. 2900 
ccm, TD. biały, MAXI, 8-osobowy, - 45.000 zl. Bralin, tel. 
0607/35-01-30
MERCEDES SPRINTER 312, 1996 r., 260 tyś. km. 2900 
ccm. TDi. niebieski, przedłużony, wysoki, ład. 1.305 kg, ABD. 
ABS, wspomaganie, hak, alarm, immobilizer, 3-osobowy, -
45.000 zł. Gdynia, tel. 058/561-40-74.0600/63-21-93 
MERCEDES SPRINTER 208. 1996 r., 125 tys. km. 2300 
ccm, dieseł, biały, ABS, ABD, hak, I właścidel, wspomaga
nie kier, - 37.500 zł. Głogów, tel. 076/834-18-99 
MERCEDES SPRINTER. 1996 r., granatowy, 17.500 DEM 
♦ do. Lubań, tel. 075/646-16-25 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 180 tys Jem, 2300 
ccm, zielony, 5-osobowy, skrzynia ładunkowa, wspomaga
nie kierownicy, ABS, • 39.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-20, 
0604/86-42-31
MERCEDES SPRINTER 312 D MAXI, 1996 r., 220 tys. km, 
2900 ccm, diesel, brązowy, bez wypadku, wzmocnione, tylne 
resory, RM, ABS, ABD, serwo. stan idealny, kpi. dokumen
tacja, - 52.000 zł (możl. wysL fakt. VAT). Twardogóra, tel. 
071/315-00-37
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 155 tys. km, 2900 ccm, 
TDi 122 KM, zielony. ABS, ABD, EDC, krótki, blaszak, szy
berdach, kabina 3-osobowa, częśd ładunkowa obudowana 
płytą, możliwość raL - 43.000 zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1996 r., 190 tys. km, 2900 
ccm, TDi, biały, ABS. ABD. centralny zamek, - 52.000 zł. 
Wrodaw, teł. 0606/14-41-40
MERCEDES SPRINTER. 1996 r.. 24 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, podwyższońy, blaszak, bez wypadku, I właśddel, 
kupiony w salonie, garażowany, klimatyzacja, ABS. ABD, 
webasto, stan idealny, - 58.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-00-95
MERCEDES SPRINTER 312 D..1997 r.. 50 tys. km. 2900 
ccm, TDI, wiśniowy, ABD, ABS, RO. 5-biegowy, tachograf, 
podwójna kabina (6-osobowa), skrzynia ład. o dł. 3.3 m, lad. 
1480 kg, alarm, sprowadzony w całości, hak, - 50.000 zł.- 
Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47,0604/21-41-62 (zdjęda do 
tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AG0228 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1997 r„ 250 tys. km. 2900 
ccm, TD, biały, MAXI, 5-osobowy. - 50.000 zł. Bralin, teł. 
0607/35-01-30
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MERCEDES SPRINTER, 1997.;., ,131 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, centralny zamek, wspomaganie, el..otWr szyby, 
el. reguł, reflektory, z kpi. dokumentacją, 6 miesięcy w kraju, 
krótki, podwyższony, blaszak, stan idealny, - 42.000 zł lub 
zamienię na Mercedesa Vito lub kombi, diesel. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811*90-33 po godz. 20,811-90-02 w godz. 
11-19
MERCEDES SPRINTER 312 MAX, 1997 r., 165 tys. km mak
symalnie długi i wysoki, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 
poduszka powietrzna, w kraju od 6 miesięcy, bez wypadku, I 
właściciel, dokumentacja, stan b. dobry, • 55.000 żł + VAT. 
Grodków, tel. 0604/78-35-93
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 148 tys. km, TDi, bia
ły, maxi, ABS, ABD, EDC, tempomat, łóżko, stan b. dobry, •
57.000 zł. Milicz, tel. 0601/72-93-94
MERCEDES SPRINTER 310, 1998 r., 170 tys. km; 2900 
ccm, TDi, biały, 9-osobowy, hak, szyby, serwoi-ESD, - 56.000 
zł lub zamienię na LT 50-55, Mercedes 609-811, skrzyniowy. 
Oleśnica, tel. 0601/93-67-66
MERCEDES SPRINTER 312, 1999 r., 170 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, RM, ABS, ABD, HDC, ład. 700 ton ♦ 6 
miejsc, el. reg. lusterka, - 65.0.00 zł. Góra, tel. 065/543-40-33
0  MERCEDES SPRINTER 210, 2000 r., 2900 ccm, 

TDI przegroda celna, wspomaganie kierownicy, 
drewniana deska rozdz., immobilizer, alarm, RM, 
• 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/303-72-72, 
0603/37-97-80 02027501

MERCEDES VIANO, 1997 r„ 30 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
malinowy, „fashion”, oryginalny przebieg, pełne wyposaże
nie, 6-osobowy, stolik, ABD, pompowane zawieszenie, ABS, 
ETS, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka wewnątrz, w kra
ju od 1.5 roku, homologacja na ciężarowy, I właściciel w kra
ju, stan idealny, - 73.000 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, 
tel. 0607/0945-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00 
MERCEDES VIANO, 1998 r., 70 tys. km, 2300 ccm, TDI, 
srebrny, wersja niemiecka, oclony w całości, pełna opcja, 
klimatyzacja, ABS, ASR, pełne wyposażenie el., pneuma
tyczne zawieszenie, webasto, przyciemniane szyby, zderzaki
1 lusterka w kolorze nadwozia, 6-osobowy, stan idealny, •
80.000 zł. Głogów, tel. 0604/31-75-11
MERCEDES VITO 108 D, 1997 r„ 62 tys. km, 2300 Cćm, 
diesel, czerwony, karta magnetyczna, ABS, ABD, immobili
zer, poduszki pow., wspomaganie, alarm, hak, 5-biegowy, I 
właściciel, pełna dokum., książka serwisowa, bez wypadku, 
stan b. dobry - 40.500 zł. Legnica,.tel. 0602/85-31-23 - 
MERCEDES VITO, 1997 r„ 2300 ccm, TD pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 0603/54-16-91 
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzy

na, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-oso- 
bowy, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wypro
dukowany w Hiszpanii, bez wypadku, alum. felgi ♦ kpi. kół 
zimowych, - 52.000 zł. Wrocław, teł. 071/783-91-81, 
071/351-56-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - A00497 www.autogielda.com.pl)
O  MERCEDES VITO 110,1997 r., 195 tys. km, 2300 

ccm, diesel, biały, zarejestrowany na 5 osób, 7 
foteli, klimatyzacja, centralny 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 lT0110 D, 1997 r., 2300 ccm, turbo D, biały, 
klimatyzacja, 2 x SRS, po tuningu, ciemne szyby, 5 miejsc, 
aluminiowe felgi 17", radio CD, atrakcyjny wygląd, faktura 
VAT, - 55.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-94-92,0602/48-20-73 
MERCEDES VITO, 1997 r., 58 tys. km, 2300 ccm, TD, ma
linowy, wersja MIX, 5 osób i 720 kg ładunku, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie kierownicy, ABS, pełne ubezpiecza 
nie do 01.2002 r., odstąpię leasing w EFL, pozostało 18 rat 
po ok. 1050 zł netto, wykup 6.000 zł - odstępne 20.500 zł lub 
zamienię na dostawczy, VW lub Mercedes. Dzierżoniów, tel. 
074/831-30 2̂9 po godz. 20,0604/50-67,17 
MERCEDES VITO 110,1997 r., 71 tys. km, czerwony, ku
piony w salonie, el. otwierane szyby, centralny zamek, ABS, 
ASR, 2 poduszki pow., homologacja na ciężarowy, , hak, 
RM, imitacja drewna, 5 osób ♦ ładunek, bez wypadku, po. 
leasingu, - 55.000 zł. Legnica, tel. 076/866-48-87, 
0603/32-80-50
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, diesel atrakcyjny wy
gląd, - 51.000 zł. Wrocław, teł. 0606/46-71-79 
MERCEDES VITO, 1997 r., 114 tys. km, 230Q ccm, grosz
kowy, ABS, ABD, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, zarejestrowany na 5 osób + 800 kg, relingi da
chowe, radioodtwarzacz; - 53.000 żł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0601/06-25-78
MERCEDES VITO, 1997 r.. 56 tys.1<m, 2300 ccm, diesel, 
biały, 5-osobowy, garażowany, 2 poduszki pow., kupiony w 
salonie, I właściciel, bez wypadku, stan b.-dobry, - 52.000 zł. 
Wrocław, teł. 0601/73-00-95. .
MERCEDES VIT0113 BUS, 1998 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk,. 16V, czerwony, inst. gazowa, ABS, ABD, ASR, 2 x 
SRS, AC, el. otw. szyby,.centralny zamek + pilot, alarm, wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne lampy, atrakc. 
wygląd, - 57.000 zł. Oława, tel. 0602/71-95-26 .
MERCEDES VIT0110,1998 r., 100 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, zielony, 2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, 
stan b. dobry, - 50.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Oława, tel. 
071/313-75-21,0501/73-55-87 
MERCEDES VIT0110,1998 r„ 90 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, 5-osobowy, ABS, wspomaganie, RM, 2 poduszki 
pow., homologacja fabryczna, - 53.000 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wrocław, tel. 050.1/60̂ 38-50 ' ., ; E
MERCEDES VITO, 1999 r., 26 tys. km. 2400 ccm, żółty,
5-osobowy, oszklony, kupiony w salonie, • 64.000 zł lub za
mienię na Mercedesa, Audi, inny, do 20.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0600/16-56-33
MITSUBISHI L200, 1994 r.,2500 ccm, turbo D 4 WD, -
32.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-13-90 
MITSUBISHI L200,1999 r.. 45 tys! km, 2500 ccm, turbo D, 
czarno-srebmy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., alu
miniowe felgi, hardtop, - 88.000 zł. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86 *
MITSUBISHI LpOO, 1985 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie kapitalnym blacharki, przeszklony, rejestracja na 
9 osób, stan b. dobry, zadbane wnętrze, 5-biegowy, • 7.900 
zł lub zamienię.’ Prudnik, tel.. 077/437-61-30 .
MITSUBISHI L300,1988 r., 2000 ccm, benzyna + gaz oszklo
ny, kompletna dokumentacja, 5-biegowy, 5 osób + siedze
nia, rej. jako osobowy, sprowadzony w całości, nowe paski,
- 9.500 zł. Góra, tel. 065/544-14-81 
MITSUBISHI L300,1989 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor morski, inst. gazowa, 6-osobowy, ład. 850 kg, alarm, 
nowe opony, hak, - 10.500 zł. Lubin, tel. 076/846-53-11 
MITSUBISHI L300,1989 r., 128 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, oszklony, 6 miejsc, stan dobry, - 7.600 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-94-83 
MITSUBISHI L300.1992 r., 165 tys. km,2000 ccm, czerwo
ny, 6-osobowy, ład. 750 kg, inst. gazowa, klocki, pasek, hak, 
ciemne szyby, stan dobry, - 13.000 zł lub zamienię na Mit
subishi Galant, Citroen XM, nie droższy. Wrocław, tel. 
071/355-69-39
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm, diesel 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie, 5-biegowy, 
oszklony, -19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87026841

MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, boczne drzwi 
rozsuwane po obu stronach, nie używany w kraju, stan b-

dobry, faktura VAT, • 18.500 zł lub zamienię. Kępno; teł; 
062/581-04-18,0606/34-66-37.
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, • 5.200 zł. Miękinia, teł. 
071/317-87-14 do godz. 16
MULTICAR M-2401,1976 r., 1997 ccm, zielony, wywrotka, 
w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry ♦ części zamienne, -
5.000 zł. Polanica Zdrój, teł. 074/869-01-07 
MULTICAR, 1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, • 6.200 
zł. środa śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
MULTICAR M-25,1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wy
wrotka, stan b. dobry, • 5.200 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-49-50,0606/78-32-51
MULTICAR M-25,1979 r., zielony, wywrotka, po remoncie, 
stan idealny, • 6.000 zł., tel. 0600/41-67-19 
MULTICAR M-25,1979 r., zielony, wywrotka, po kapitalnym 
remoncie kabiny, skrzyni ładunkowej, silnika, hamulce po 
wymianie, skrzynia biegów itd., stan idealny, • 6.500 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-99-97 
MULTICAR M-25,1989 r. wywrotka, ład, 2 1, po remoncie, •
10.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-88-19 w godz. 8-15, 
077/412-71-98 po godz. 20
NISSAN EBRO L45,1995 r., 220 tys. km, 3000 ccm, diesel
skrzyniowy, oplandekowany, 30 m2, - 38.000 zł. Nysa, tel.
077/433-68-35,0604/14-74-57
NISSAN URVAN, 1985 r., 2300 ccm, diesel silnik z 1991 r.;
oszklony, - 9.500 zł lub zamienię. Sobin, gm. Polkowice, tel.
076/845-96-90
NISSAN VANETTE BUS, 1987/94 r., 2000 ccm, diesel 
oszklony, 8-osobowy, 5-biegowy, wspomaganie, nowe opo
ny i akumulator, stan dobry, - 9.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-55-71
NISSAN VANETTE BUS, 1988 r., 186 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, srebrny, 2-osobowy, 1000 kg, 5-biegowy, 4-drzwio
wy, drzwi boczne przesuwane, oszklony, I rejestracja 11.91 
r„ przegląd do 03.2002 r„ stan techn. b. dobry, • 9.500 zł lub 
zamienię na 4-drzwiowy, Renault 19, Seata Ibizę. Legnica, 
tel. 076/856-03-24
NISSAN VANETTE BUS, 1992 r., 182 tys, km, 2000 ccm, 
diesel wspomaganie, centralny zamek, alarm, RM, 8-osobo
wy, zarejestrowany jako ciężarowy, • 15.600 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-47-12
NISSAN VANETTE, 1996 r, 160 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, - 25.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/26-89-23 
NISSAN VANETTE CARGO. 1996/97 r., 148 tys. km, 2200 
ccm, diesel,- biały, stan b. dobry, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, boczne drzwi rozsuwane, - 26.800 zł lub 
zamienię na VW Passata kombi, inne propozycje. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
NISSAN VANETTE CARGO. 1997 r., 108 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, 7-osobowy, wspomaganie, poduszka pow, -
31.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-96-54
NYSA, 1980 r., - 500 zł. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
NYSA 522,1980 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, nadwozie (typ mikrobus) wymienione w 1996 r., 
nowy akumulator, nowe opony i fotele, ważny przegląd, stan 
idealny, -1.900 zł, Wrocław, tel. 0502/69-86-69 
NYSA 522 TOWOS, 1982 r., 60 tys.,km. 2120 ccm, benzy
na, zielony, techn. sprawny, stan dobry, brak przeglądu, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/343-68-38 w godz.16-20 
NYSA, 1983 r., 64 tys. km, 2120 ccm, benzyna, pomarań
czowy, ład. 900 kg albo 8 osób ♦ nowy bagażnik dachowy 
(gratis), • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-54-03, 
0608/39-40-33
NYSA 522 T, 1986 r., 40 tys. km, 2120 ccm, benzyna, nie
bieska, inst. gazowa, -1.500 zł. Wrocław, teł. 0605/34-99-88 
NYSA TOWOS 522,1988 r., niebieski, zarejestrowany, hak, 
+ dużo części, -1.500 zł. Żerniki Wrocławskie, gm. św. Ka
tarzyna. tel. 071/311-34-18
NYSA 522 T, 1989 r. stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/45-54-46
NYSA TOWOS, 1990 r., 34 tys. km, 2120 ćcm, biało-zieło- 
ny, 8-osobowy, składane fotele, po remoncie blacharki, po 
wymianie ukł. kierowniczego i tłumika, stan dobry, zareje
strowany, - 1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-72, 
0604/53-32-05*
NYSA 522 T, 1990 r. inst. gazowa, przegląd do 20.12.2001 

. r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 2.000 zł łub zamienię 
na Poloneza, z inst. gazową, w tej cenje. Kraśnik Górny, 
woj. jeleniogórskie, tel. 075/736-98-01 
NYSA, 1990 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0504/82-70-68
NYSA 522 T, 1992 r., 39 tys. km, 2120 ccm, niebieski, oszklo
ny, ład. 800 kg ♦ 8 osób, 4-biegowy, przegląd do 02.2002 r., 
RO, stań b. dobry, - 3.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-74 
NYSA TOWOS, 1993 r., czerwony, - 2.500 zł. Tomisław, tel. 
075/731-25-60
OPEL ARENA, 1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielo
ny, nowy model, 2-osobowy + i  t, niski, krótki, pod. powietrz
na, wspomaganie, centralny zamek, nowe opony i akumula
tor, stan idealny, - 39.000 zł. Nowogrodziec, teł. 
075/731-73-63 .
OPEL ASTRA VAN, 1996 r., 84 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
90 KM, biały, bez wypadku, 2 poduszki pow., RM, immobili
zer, serwisowany, przegroda celna,- alarm, wspomaganie, 
stan b. dobry, zużycie paliwa - 51/100 km, .rynna', • 22.700 
zł. Nowa Ruda, tel. 0602/15-38-64 
OPEL BEDFORD, 1981 r., diesel ład. 1700 kg. - 3.500 zł. 
Smolec, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-17-57 
OPEL BEDFORD, 1982 r„ 2300 ccm, diesel, czerwony, rzad
ko spotykany samochód o b. ciekawej linii nadwozia, produ
kowany na potrzeby armii brytyjskiej, do remontu kapitalne
go blacharki, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-13-02 po godz. 
18.30
OPEL BEDFORD, 1984 r., 2000 ccm, diesel, pomarańczo
wy, blaszak, silnik Mercedesa, - 3.800 zł. Zielona Górar tel. 
068/320-94-83
OPEL COMBO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna stan b. dobry, 
nowe opony, - 13.000 zł. Głubczyce, tel. 0607/53-67-58 
OPEL COMBO, 1995 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, wspo
maganie, faktura VAT, możliwość sprzedaży na raty, -15.000 
zł. Jarocin, tel. 062/747-48-37 
OPEL COMBO, 1996 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, bia
ły, 2-osobowy ♦ ład. 600 kg, silnik Iśuzu, ścianka grodziowa 
z siatką, RO Opel, stan b. dobry, - 19.000 zł. Jutrosin, woj. 
leszczyńskie, tel. 065/547-11-37 
OPEL COMBO, 1996/97 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy + 600 kg, centralny zamek, alarm, garażo
wany, nie eksploatowany przez firmę, oryginalny przebieg, 
stan idealny, oszczędny 5,51/100 km, • 17.000 zł lub zamie
nię na kombi, z homologacją na ciężarowy. Kamienna Góra, 
tel. 0605/67-55-04 ’
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały,'maks. wysoki i długi, ład. 1.400 kg, wspomaganie, 
hak, przegroda celna, RO, odcięcie zapłonu, wymienione 
paski rozrządu, tarcze i klocki ham., nowe bębny że szczę
kami, do przedniego zawieszenia, stan techn. b. dobry, -
24.800 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-95,0501/82-29-48 
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 148 tys. km; 1900 ccm, die
sel, biały, niski, hak, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
kompletna dokumentacja, • 25.200 zł. Głogów, tel. 
076/835-22-50,0601/18-67-66 
PEUGEOT BOXER, 1997/98 r., 84 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, długi, wysoki, wspomaganie kier., immobilizer, 3 miej
sca, garażowany, • 34.000 zł. Wołów, tel. 0717389-74-36 
PEUGEOT BOXER, 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny, 9-osobowy, - 35.000 zł ♦ VAT.-Wińsko, tel. 
071/389-80-79,0605/41-96-02

O  PEUGEOT BOXER 320 MDT, 1999 r., 2446 ccm 
wspomaganie, auto-alarm, blokada skrzyni bie
gów, RO, * 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 
071/364-76-60 01034031

PEUGEOT BOXER, 1999 r., 42 tys. km, 2500 ccm, TDi, bia
ły, sprowadzony w całości, I właściciel, ABS, centralny za
mek, - 50.000 zł łub zamienię. Bolków, tel. 0605/07-59-17 
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 5-oso- 
bowy, do sprowadzenia z Niemiec - 22.500 zł * cło i trans
port. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-82,0601/63-72-04 
PEUGEOT J5 BUS, 1988 r., 240 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
czerwony, 6 osób + 1.61, stan b. dobry, • 9.000 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-64-86
PEUGEOT J5 BUS, 1990 r., 279 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, maks. przedłużony I podwyższony, 5-biegowy, nowe 
amortyzatory, hakr- 12,000 zł. Kryniozno, tel. 071/387-81-25 
PEUGEOT J5 ,1991 r., 150 tys. km,-2500 ćcm, diesel, biały, 
stan b. dobry, karoseria do małych poprawek, -11.000 zł lub 
zamienię na większy. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49, 
0502/36-09-06
PEUGEOT J5 BUS, 1992 r. maks. długi, wysoki, wspoma
ganie kier., alarm, hak, -11.900 zł. Wrocław, tel. 340-00-38, 
0601/78-33-66
PEUGEOT J5,1992/93 r„ 2500 ccm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, oszklony, wspomaganie, stan dobry, - 15.000 zł. 
Dzierżoniów, tel..074/832-17-38,645-80-17 
PEUGEOT J5 ,1993 r., 187 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bia
ły, -16.000 zł. Ostrówiec, tel. 062/791-11-16,0605/27-71-38 
PEUGEOT J5 BUS, 1993/94 r., 1900 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, oszklony, 9-osobowy, I właściciel, udokum. pocho
dzenie - 18.000 zł lub zamienię na osobowy diesel. Choj
nów, tel. 076/818-67-92
PEUGEOT J5 ,1993/94 r., 1900 ccm. diesel 9-osobowy, pół 
roku w Polsce, stan b. dobry, - 19.500 zł. Konin, teł. 
063/279-01-15,0603/19-01-10 
PEUGEOT J5, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm. TD. biały, 
stan b. dobry, 3 miejsca, drzwi boczne rozsuwane, RO, hak, 
nowe opony i akumulator, niski, krótki, oszklony, w ciągłej 
eksploatacji, -J 13.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 107 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, oszklony do połowy, zarejestrowany na 5 osób, 
wspomaganie, RM, • 21.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-49, 
0605/35-73-23
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 134 tys. km, 1900 ccm, die
sel. srebrny metalic, stan b. dobry, zadbany, • 19.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/78-66-82
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1900 ccm. diesel 2-osobo
wy, ciągnik siodłowy, stan idealny, • 22.300 zl. Lubin, tel. 
076/846-38-82
PEUGEOT PARTNER. 1997 r.. 1900 ccm, diesel, biały. 
2-osobowy + 600 kg, oszklony do połowy, wspomaganie, reg. 
kierów., nowe klocki ham. i opony, przegląd do 03.10.2002 
r., techn. sprawny • 26.800 zł. środa śląska, tel. 
071./317-26-16 po godz.19,0606/40-14-90 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1900 ccm, diesel 2-osobo- 
wy, 2 poduszki pow., stan idealny, • 22.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-38-82
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, 
sprowadzony, techn. sprawny, do lakierowania tylny błotnik, 
faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 43 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, poduszka pow, • 28.000 zł (możl. 
wysl fakt. VAT). Wałbrzych, tel. 0607/65-09-72 
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r., 85 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, zielony, 2-osobowy, alarm, wspomaganie, immobili
zer, stan b. dobry, • 26.840 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r., 65 tys. km, 1900 ccm, 
diesel 2-osobowy, blaszak. pod. powietrzna, immobilizer, ku
piony w salonie w Polsce, zadbany, - 27.500 zł. Opole, tel. 
077/464-20-19,0604/27-03-19 
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 in
temecie pod numerem • A00536 www.autogielda.com.pl) 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, wiśniowy, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, immobilizer, Mul-T-Lock, 5-osobowy, podgrz. 
siedzenia, po przeglądzie, garażowany, szyberdach, stan ide
alny, możliwość rat, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
POLONEZ TRUCK, 1989/90 r., 1600 ccm po remoncie bta- 
charki, nowe błotniki, progi, dużo nowych części, po prze
glądzie, 2-osobowy, ład. 950 kg, stan techn. dobry, • 2.200 
zł, Kozielno, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-86 
POLONEZ TRUCK. 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary, przystosowany do przewozu okien, skrzynia ład. 
2 m, - 4.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 
0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - A00537 www.autogielda.com.pl) 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 110 tys. km, 1598 ccm, benzy
na, niebieski, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0602/63-39-83 
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 182 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie blacharki, izoterma, stan silnika do
bry, - 4.600 zł lub zamienię. Malczyce; tel. 071/31.7-97-B1, 
0603/79-63-94
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 1900 cćm, diesel, - 5.300 zł. 
Skwirzyn, woj. gorzowskie, teł. 0602/45-05-64 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, długi, 
2-osobowy, wspomaganie, nowy silnik, • 5.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-89-05
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 120 tys. km, 1600 cćm, benzy
na, zielony, 5-osobowy, zabudowany, stan dobry, do remon
tu blacharki, - 2.900 zł. Wrocław, tel: 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
zabudowany, podwyższony, przedłużony, hak, po remoncie 
silnika i skrzyni, biegów (25 tys. km), stan dobry, • 3.900 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/337-14-96,0503/16-57-86 
POLONEZ TRUCK,. 1993 r.,1600 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, stan*dobry, nowy przegląd, skrzynia ładunkowa 2 
m, 2-osobowy, do poprawek lakierniczych, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/328-98-83,0607/18-20-22 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 74 tyś. km, 1600 ccm. benzy
na, niebieski, zabudów, skrzynia ład. 2,5 m, nowy akumula
tor, nowe opony, przód Caro. stan blach. b. dobry, aluminio
we burty, 2-osobowy, 5-biegowy, garażowany - 5.700 zł net
to. Świdnica, tel. 074/852-51-38 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 90 tys. km 5 miejsc, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-17-59,071/348-74-72 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 55 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
żółty, 2 osobowy, zabudowany, skrzynia 2 m, silnik Citroena, 
- 5300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45,0608/45-31 -85 
POLONEZ TRUCK, 1994 r.. 1600 ccm, czerwono-biały, za
budowany, aluminiowe burty, - 6.800 zł. Kamienica, woj. opol
skie, teł. 0600/85-16.-94 k
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 80 tys. km, 1598 ccm; benzy
na, czerwony, 2-osobowy, inst. gazowa, plastikowa zabudo
wa, alum- burty, stan b. dobry, • 6.150 zł .(możl. wyst. fakt. 
VAT) lub zamienię na osobowy, z dopłatą. Trzebnica, tel. 
071/312-81-71,0608/16-04-79 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 33 tys. km, 1600 ccm, biały, 
inst. gazowa, 33 tys. km po remoncie silnika, zabudowany, 
aluminiowe burty, dużo nowych części, - 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-58-98,0502/67-93-28 *

POLONEZ TRUCK, 1995 r*„90 tys. km, 1600 ccm, beazy- 
na, biało-ni^bięski, nowa inst. oazowa, stan b. dobry, 5-oso
bowy, skrzynP* ład. 2 m, - 8.060 zł. ftddwdftice','tel. 
071/311-70-84, 0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00538 wwwluto- 
gielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm brak prze
glądu, I właściciel, kupiony w salonie, z kpi. dokumentacją, 
alum. burty i podłoga, nadbudowa zamknięta, pojemnik nad 
kabiną, nowe opony, - 2.900 zł. Wrocław, teł. 071/372-43-56 
w godz. 9-16
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
plastikowa zabudowa, alum. burty, 2-osobowy, po remoncie 
mostu i przodu, stan dobry, - 5.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-90-06
POLONEZ TRUCł .̂ 1995 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, stan b. dobry, • 7.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-04-43,071/312-10-15 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, nowe świe
ce, przewody wysokiego napięcia, rozdzielacze, rozrusznik, 
końcówki kier., aluminiowe burty, bez nadbudówki, stan do
bry, -5.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-59-57 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, aluminiowe burty, skrzynia dł. 2 m z nadbudową, 
alarm, bez wypadku, • 8.200 zł. Wrocłdw, teł. 071/354-54-80 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, turkusowy, instalacja gazowa, 2-osobowy. alu
miniowe burty, skrzynia 2.5 m, pełna zabudowa, przegląd, 
alarm, stan b. dobry, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 146 tys. km, biały, skrzynia spe
cjalna z roletami bocznymi (idealna do rozładunku w mie
ście), - 8.500 zł. Legnica, tel. 076/856-35-65 po 16 
POLONEZ TRUCK, 1996 r.. 100 tys. km, 1600 ccm skła
dak, 2 miejsca, stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-43-20
POLONEZ TRUCK,1996 r., 68 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, 5-osobowy, aluminiowe burty, pełna zabudo
wa, kupujący zwolniony z podatku, • 11.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-57-41
POLONEZ TRUCK PLUS, 1996 r., 1600 ccm alum. burty, 
nadbudówka o dł. 2.5 m, nad kabiną, • 8.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
POLONEZ TRUCK, 1996 r„ 1900 ccm, dieseł przedłużony, 
aluminiowe burty, hak, - 9.500 zł lub zamienię na busa. Mi
licz, tel. 071/384-16-26,0602/77-45-99 po godz. 20 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
oryginalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex. 5-biego
wy, 2-osobowy, 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 skrzy
niowy, alum. burty, stan b. dobry, - 8.500 zł. Oleśnica, tel 
071/314-35-01,0601/70-49-87 
POLONEZ TRUCK GLI, 1996/97 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, 
czerwony, oryginalny lakier, aluminiowe burty, nadbudówka, 
nowe opony, atrakcyjny wygląd, lotnicze fotele, - 8.200 zł 
lub zamienię na osobowy, stan b. dobry. Paczków, tel. 
077/431-76-91,0606/50-12-95 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r.. 85 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, aluminiowe bur
ty, pełna zabudowa, radioodtwarzacz, nowe opony, pokrow
ce, zadbany, I właściciel, stan b. dobry, -12.000 zł. Legnica, 
tel. 076/722-90-43.0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK PLUS. 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, zielony, 5-osobowy, instalacja gazowa, alu
miniowe burty, pełna zabudowa, alarm, immobilizer, zadba
ny, przegląd, stan b. dobry, - 11.200 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 44 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski, stan techn. b. dobry, zabudowana skrzynia ładunkowa
2.5 m, nowe opony, • 8.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/71-99-60
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazo
wa, • 14.000 zł. Lubin, tel. 076/844-23-97,842-60-98 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998/99 r„ 42 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, zielony, 4-drzwiowy, 5-osobowy, wspomaganie kie
rownicy, Mul-T-Lock, RO, aluminiowe burty, I właściciel, z 
salonu, stan b. dobry, - 20.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-79-30,0603/46-47-42 
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 1600 ccm, benzyna I właści
ciel, inst. gazowa, 2-osobowy, - 14.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-23-84
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk wspo
maganie, halogeny, alum. burty, bez wypadku, - 15.200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
PRAGA VK 3S, 1984 r. 3-osiowy, z HDS-em, - 6.500 zł lub 
zamienię na ciągnik MTZ. Legnica, tel. 076/832-07-41 po 
godz. 18.0605/04-58-77
RENAULT 260 G, 1987 r., 254 tys. km, diesel, żółty, stan 
idealny, ciągnik siodłowy, -15.000 zł lub zamienię ńa osobo
wy albo na Forda Transita. Wrocław, tel. 0503/72-93-55 
RENAULT 305 RVł, 1985 r., 11000 ccm, turbo skrzyniowy, 
intercooler, duża kabina, 2 spania, nowa plandeka, ład. 101, 
zbiornik 600 I, stan b. dobry, - 20.000 żł lub zamienię na 
pomoc drogową, busa, terenowy i inne. Wrocław, teł. 
0503/92-35-75
RENAULT 310,1987 r., 600 tys. km ciągnik siodłowy + na
czepa o dł. 13.6 m, oplandekowana, rok prod. 1984 r., 3-osio- 
wa, aluminiowe burty (wys. 1 m), - 34.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0605/39-47-22
RENAULT 340,1987 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy, stan 
b! dobry, atrakcyjny wygląd, • 28.000 zł lub zamienię albo 
wynajmę. Konin, tel. 063/279-01-15,0603/19-01-10 
RENAULT 340,1989 r., 750 tys. km ciągnik siodłowy, atrak
cyjny wygląd, - 30.000 zł. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
RENAULT 340 Tl, 1994 r., 650 tys. km, 11000 ccm, 340 KM 
resory paraboliczne, - 32.000 zł * VAT. Polkowice, tel. 
076/847-92-77
RENAULT 340 MAJOR, 1995 r., 550 tys. km, 11000 ccm 
ciągnik siodłowy, poduszki pow., nacisk na siodło 9.02 kN, 
przystawka mocy, - 41.000 zł * VAT. Lubin, tel. 0501/71-98-71 
RENAULT 385 MAJOR, 1993 r„ 600 tys. km, turbo D, zielo
ny, kontener, duża kabina; spoilery + przyczepa 3-osiowa, 
dolny zaczep, zestaw objętościowy 110 m3, razem - 70.000 
zł + VAT lub osobno (44.000 zł + VAT oraz 26.000 zł + VAT). 
Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
RENAULT JK 65,1981 r., 3500 ccm, biały, oplandekowany, 
wym. 5,5x2,2 m, ład. 3 1, stan opon i ogólny dobry, - 9.500 
zł. Lubań. tel. 075/722-4542
RENAULT KANGOO. 1997/98 r., 72 tys. km, 1200 ccm, 
wtrysk, kolor .kawa z mlekiem*, 5-osobowy, oszklony, wspo
maganie, centralny zamek, dzielona tylna kanapa, klapa z 
tyłu, hak, halogeny w zderzaku, stan idealny, - 26.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-92-90
RENAULT KANGOO, 1998 r., 60 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, kupiony w salonie, zarejestrowany, 5-osobowy, 
centr. zamek, immobilizer, bez wypadku, - 26.000 zł. Lubań, 
tel. 0502/23-68-98
RENAULT KANGOO, 1998 r., 16 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, 5-osobowy, oszklony, poduszka pow., el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, halogeny, wspomaganie, ABS, opony 
zimowe, immobilizer, alarm, kupiony w salonie, bez wypad
ku, - 32.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-02 
RENAULT KANGOO. 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, 
garażowany, beżwypadkowy, poduszka powietrzna, boczna 
szyba, ładowność - 625 kg, - 28.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16339-88-11
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 49 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, niebieski, oszklony, ścianka grodziowa, 5-osobowy, cen

tralny zamek, eł. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, - 27.000 zł. -Wrocław, ter. 

' 0Z1/789-97-75,360-83-48.. .
RENAULT KANGOO; 1998/99 r.,30 tys. km, 1200 ccm, nie
bieski, el. reguł, reflektory, ABS, immobilizer, centralny za
mek + pilot, RO, osobowy, oszklony, - 22.900 zł. Leszno, teł. 
065/526-13-37
RENAULT KANGOO, 1999 r., 43 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, ład. 580 kg, poduszka pow., 5-biegowy, 5 
miejsc, opony 70/14, - 27.000 zł ♦ VAT. Gdynia, tel. 
0600/63-21-93
RENAULT KANGOO, 1999 r„ 39 tys. km, 1400 ccm, benzy- 

. na, czerwony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan 
idealny, pilnie sprzedam, możliwość przejęcia leasingu, •
40.000 zł. Katowice, teł. 0608/25-80-09
RENAULT KANGOO, 1999 r., 15 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, 2-osobowy, centralny Zamek, 2 pod. pow., wspo
maganie, do sprow. z Niemiec, serwisowany, cło, ok. 4.000 
zł, do odebrania podatek w wys. 900 DEM - 8.900 DEM. 
Wschowa, tel. 065/540-66-43
RENAULT KANGOO, 2000 r., 1400 ccm, niebieski, 5-oso
bowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. 
otw. szyby, kupiony w salonie, bez wypadku, - 37.000 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0601/73-65-99 
RENAULT MAJOR, 1991 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, 
na poduszkach, oryginalna hydraulika, w kraju od 1.5 roku, 
pełna dokumentacja, • 32.000-zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MAJOR, 1991 r., 12000 ccm, biały, ciągnik sio
dłowy, stan b. dobry, na poduszkach, hydraulika do wywro
tu, - 32.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/05-51-28 
RENAULT MASTER, 1988 r., 2000 ccm, benzyna inst. ga
zowa, ład. 1.51, hak, -13.000 zł lub zamienię na osobowy w 
tej cenie. Wrocław, tel. 071/328-92-63.
RENAULT MASTER, 1992 r., 107 tys. km, 2500 ccm, diesel 
maksymalnie przedłużony i podwyższony, ład. 1.61, dł. 3.6 
t, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-13 
RENAULT MASTER. 1994 r., 12 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, stan silnika i blacharki b. dobry, 5-biegowy, orygi
nalny przebieg, kontener, chłodnia z agregatem, 4.6 x 3.1 
m, - 28.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/45-34-55 
RENAULT MASTER, 1997 r., 186 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D blaszak, ład. 1.5 t, ściana działowa z szybą, 5-biegowy, 
tylne drzwi przeszklone, opony 16|, • 30.000 zł * VAT. Gdy
nia, tel. 0600/63-21-93
RENAULT MASTER, 1998 r., 56 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 7-osobowy, podwyższony, - 43.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-27-09
RENAULT MASTER, 1999 r., 24 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
czerwony, kupiony w salonie, faktura VAT, - 58.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0601/76-83-54
RENAULT MASTER. 1999 r.. 30 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
biały, 9-osobowy, centralny zamek, immobilizer, wspomaga
nie kier., tapicerowany, książka serwisowa, - 56.000 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
RENAULT MIDLINER S150,1993 r., 600 tys. km, czerwo
ny, 150 KM, aluminiowy kontener 7 x 2.30 x 2.45 m, łóżko, -
50.000 zł + VAT. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-26 
RENAULT RAPID, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, blaszak, 
podwyższony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 5.500 zl. 
Zielona Góra. tel. 068/321-22-10,0606/88-36-23 
RENAULT RAPID. 1992 r., 142 tys. km, benzyna, biały, za
rejestrowany, 2-osobowy, nowe opony, stan b. dobry, - 9.500 
zł. . Żerniki Wrocławskie, gm. Sw. Katarzyna, tel. 
071/311-33-04
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, bla
szak, 2 osoby ♦ 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.500 
zl. Lubin, woj. legnickie, tel. 076/846-08-46 
RENAULT RAPID. 1994 r., 86 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
biały, model z listopada, 5-osobowy, blaszak, katalizator, 
uchylny dach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, pełna dokumentacja, - 12.500 zł lub zamiana. 
Turek. tel. 063/279-93-46 w godz. 8-18.0600/32-11-44 
RENAULT RAPID. 1996 r., 1200 cćm, benzyna, -15.200 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
RENAULT RAPID. 1996 r„ 92 tys. km„1900 ccm, diesel, 
biały, blaszak, 2 osoby + 500 kg, centralny zamek, uchylany 
dach, radioodtwarzacz, regulacja świateł, pełna dokumenta
cja. -16.000 zł. Żary, teł. 068/374-81-15 
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r„ 1400 ccm, benzyna, biały, 2-oso
bowy, ład. 900 kg, - 6.000 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-32-40
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r„ 307 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
czerwony, niski, oszklony, 9-osobowy, garażowany, -10.500 
zł lub zamienię na osobowy. Ścinawka Średnia, tel. 
074/871-54-38,0608/49-53-03 '
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 2200 ccm, biały, oszklony, ni
ski, krótki, stan b. dobry, pełna dokumentacja, I właściciel w 
kraju, - 9.000 zł lubzamienię. Paczków, teł. 0600/24-91-13 
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2500 ccm, diesel,.niebieski, na 
białych tablicach, do poprawek blacharskich, • 4.500 zł. Ja
wor. tel. 076/870-35-21,060.4/45-26-23 
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 83 tys. km podwyższony, 3 
siedzenia, stan dobry • 6.000 DEM + cło. Niemcy, tel. 
0049/17-16-24-28-33
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 55 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wysoki, oszklony do połowy, kabina 3-osobowa + 900 
kg ład., hak, poduszka pow., wspomaganie, bez wypadku, 
dodatkowo komplet kół zimowych, możliwe przerobienie na
6-osobowy + 600 kg, stan b. dobry, - 32.000 żł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-75-50.0607/57-40-06 
ROBUR LD 3000.1986 r., 3927 ccm, diesel, biało-niebieski, 
skrzyniowy, plandeka, zarejestrowany, w ciągłej eksploata
cji ♦ części; - 2.900 żł. Jelenia Góra, tel. 075/642-55-68 
ROBUR, 1990 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany, - 2.500 
zł, Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
ROMAN, 1989 r. ciągnik siodłowy, z miejscem do spania, •
20.000 zł lub zamienię. Konin, tel. 063/279-01-15, 
0603/19-01-10
SCANIA, 1985 r.. niebieski, 3-osiowy, skrzynia 6,20 m, 15 
palet, wywrotka na 3 strony, oś podnoszona * przyczepa 
wywrotka. 25 palet, nowe opony, - 60.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel.074/868-19-90
SCANIA 112; 1986 r., 10 tys. km, 11000. ccm, czerwony, 
ciągnik siodłowy, nowe opony, spoilery, duża kabina, weba
sto, blokada tylnego mostu, po remoncie kapitalnym, - 28.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-43-23 wieczorem, 0609/24-55-11 
SCANIA 142, 1988 r., V8, - 25.000 zł. Nowa Ruda. tel. 
0601/82-11-88
SCANIA 142, 1988 r. wyposaż, hydrauliczne, • 24.000 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-45-05 
SCANIA 92 M, 1985 r., 9000 ccm, diesel, czerwono-żółty, 
po remoncie kapitalnym, po lakierowaniu kabiny, tył na po
duszkach. + naczepa izoterma z windą, sprzedam razem -
30.000 zł lub osobno ciągnik • 20.000 zł, naczepa -10.000 
zL Lubin, tel. 0607/04-26-35 *
SEAT INCA SDI, 1996 f., 1900 ccm 5 osób + 600 kg, 2 po
duszki powietrżne, wspomaganie, el. otw. szyby, hak, •
19.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35
SEAT INCA, 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
2-osobowy, wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, I re
jestracja w 1997 r., kupiony w kraju, zarejestrowany, do ma
lowania, - 13.000 zł. Stare Bojanowo, tel. 065/518-51-87, 
0601/55-46-47
SEAT TERRA, 1993 r;, 130 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
2 osoby + ład, 520 kg, atrakcyjny wygląd, silnik VW, z salo
nu, II właściciel, welurowa tapicerka, RO Blaupunkt + 4 gło
śniki, nowe fotele (z Renault Safrane), stan b. dobry, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/36*95-55
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SEAT TERRA, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator (gwarancja), nowe 
opony, stan dobry, -10.000 zł. Radwanice, tel. 076/831-14-06, 
0600/41-71-80
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., .68 tys. km. 1300 ccm, 
MPi, granatowy, • 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62. 
SKODA LIAZ 706 RT, 1973 r., 16000 ccm, niebieski, wy
wrotka, po remoncie, stan opon dobry, - 4.000 zł. Chocia
nów, tel. 076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 
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, 1982 r., 150 tys. km, 12000 ccm, żółty, z przy
czepą 10 t - 4.000 zl lub zamienię na Fiata 126p, ciągnik 
rolniczy, przyczepę kempingową, inne propozycje. Trzcian
ka, tel. 067/216-56-20,0600/30-62-90 
SKODA MTS-24, 1982 r. techn. sprawny, zarejestrowany, 
przegląd, - 3.200 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95 
STAR, 1983 r., 20 tys. km, czerwony, wywrotka 3-stronna, 
skrzynia 2,2 m x 4,6 m, zarejestrowany, sprawny, stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-52*01 
STAR 1142,1990 r., 152 tys. km, 6842 ccm, popielaty, oplan
dekowany, spoilery, mało eksploatowany, przegląd do
05.2002 r., stan idealny, - 25.000 zł lub zamienię na Liaza 
150.261. Jutrosin, tel. 065/547-23-54,0604/68-88-77 
STAR 1142,1990 r„ 54 tys. km, 6500 ccm, niebieski, tacho
metr, przednia belka po regeneracji, nowa inst. elektr. i pneu
matyczna, nowy tylny most, burty o wys. 85 cm. po remon
cie silnika, - 16.000 zł. Wielichowo, tel. 0604/73-43-77 
STAR 1142, 1996 r., biały, skrzyniowy, oplandekowany, • 
35:000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-14-49 
STAR 200, SW-400, zielony, wspomaganie, kabina nowego 
typu, ośpoilerowana, HDS • udźwig 3 tony (prod. czeskiej), 
wywrót na 3 strony, po pełnej odbudowie w 1999 r„ w ciągłej 
eksploatacji. • 28.000 zł. Nysa. tel. 077/435-27-28, 
0605/69-27-50
STAR 200,1976 r., diesel + przyczepa D-50, - 4.000 zł. Trzeb
nica. teł. 071/312-19-82
STAR 200,1977 r. wywrotka, po remoncie,: 4.800 zł. Legni
ca, tel. 076/854-39-71
STAR 200,1977/98 r., zielony, nowa kabina, tachograf, nowa 
skrzynia ładunkowa, po remoncie silnika i podzespołów, -
6.700 zł Jub zamienię na osobowy. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
STAR 200,1980 r., 60 tys. km, SW-400 turbo, szary, skrzy
niowy, plandeka, w ciągłej eksploatacji, - 6.500 zl. Żórawina, 
tel. 071/316-53-97
STAR 200 C, 1980 r. ♦ naczepa, po remoncie, kabina nowe
go typu, - 7.500 zł lub zamienię na osobowy albo inne pro
pozycje. Sławoszowice, gm. Milicz, tel. 071/383-09-94 
STAR 200,1980 r., 7000 ccm, żółto-zielony, wywrotka, wspo
maganie, po remoncie ukł. hamulcowego i kierowniczego, 
zarejestrowany, stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię. Wą
droże Wielkie, tel. 076/857-47-97 
STAR 200 W. 1981 r., 100 tys. km. 6000 ccm, diesel, żółty, 
wywrotka, po remoncie kapitalnym, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
STAR 200 3W, 1981 r., 51 tys. km, 6842 ccm, zielony, wy
wrotka, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 355-37-20,0501/10-94-21 
STAR 200, 1982 r., popielaty, po remoncie silnika, belka 
przednia po regeneracji, nowe okładziny ham., ład. 6 1, wy
wrotka, - 5.500 zł. Pieszyce, tel: 074/836-61-18
STAR 200 A, 1983/99 r.. SW-400, czerwony, skrzyniowy, 6 
ton, po remoncie w 99 r., w ciągłej eksploatacji, przegląd do
10.2001 r., + przyczepa D-633,6 ton, w ciągłej eksploatacji, 
88 r., przegląd do 06.2002 r„ razem lub osobno - 6000 zł i 
3000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09
STAR 200,1984 r. chłodnia, wspomaganie, kabina nowego 
typu, stan b. dobry, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-22-60, 
0604/13-52-63
STAR 200,1984 r., diesel, szary, techn. sprawny, - 5.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-46-84 w godz. 8-16 
STAR 200,1984 r., 6800 ccm, diesel, zielony, skrzyniowy, w 
ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, stan dobry, ważny 
przegląd, - 6.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-30-76 po 20, 
0608/51-48-13
STAR 200,1984 r., - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200,1986 r., 7 tys. km oryginalny przegląd, oplande
kowany, owiewka dachowa, wspomaganie kierownicy, tacho
graf, stan b. dobry, • 18.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/28-37-82
STAR 200 3W, 1987 r. po remoncie silnika, nowe opony i 
akumulatory, zalegalizowany tachograf, • 10.000 zł. .. tel. 
0601/56-65-70
STAR 200,1987 r. z przyczepą Sanok, lad. 6 t,- - 9.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-80-28,074/647-14-84 
STAR 200 C, 1987 r. z naczepą, po remoncie silnika, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200, 1988 r., SW-400 składak, izoterma, - 4.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-20 po godz. 18,0606/82-01-22- 
STAR 200,1989 r., diesel, bordowy, stan opon b. dobry, nowa 
plandeka wysoka na stelażu, silnik do drobnego remontu, -
7.000 zł. Lisięcice, tel. 077/485-71 -55 
STAR 200 A, 1989 r., diesel, zielony, skrzyniowy, oplande
kowany, wspomaganie kier., w ciągłej eksploatacji, nie skła
dak, - 5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-48-61 dogodz.14, 
0605/72-77-62
O  STAR 200,1990 r., kolor szary, wywrotka 3-stron- 

na, koła 900, w ciągłej eksploatacji, tachometr, 
ubezpieczenie AC, >12.000 zł., tel. 062/730-81 -56 
01033371

STAR 200, 1990 r., 28 tys. km wywrót na 3 strony, mało 
eksploatowany. Zabiele, gm. Kotla, tel. 076/831-80-32, 
0608/23-42-04
STAR 200 SKŁADAK, 1994 r., 7000 ccm, zielony, wspoma
ganie, skrzyniowy, dzielone burty, - 5.500 zł lub zamienię na 
Poloneza Trucka. Chojnów, tel. 076/818-60-42 po godz. 20 
STAR 244,1977 r., 6800 ccm, S-359, zielony, przystosowa
ny do załadunku drewna stosowego, z dźwigiem HDS - 8.000 
zł. Legnica, tel. 0603/83-40-66 
STAR 244,1980 r. wywrotka 3-stronna, skrzyniowy, wyso
kie burty, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-25-95, 
0604/08-83-10
STAR 244,1986 r. skrzyniowy, przystosowany do przewozu 
papierówki, z dźwigiem, - 20.000 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-21-28,075/731-22-07 
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, ze
staw do przewozu drewna, dłużycy, w ciągłej eksploatacji 
(na terenie nizinnym), - 17.000 zł lub zamienię na pojazd 
asenizacyjny. Wrocław, tel. 071/342-21-28,352-41-78 
STAR 266,1981 r., 15 tys. km warsztatowy, oryginalny prze
bieg, stan b. dobry, - 18.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/28-37-82
STAR 266,1982 r., 73 tys. km, 6842 ccm nowe opony i aku
mulatory, pod zabudowę, sprawny, dużo części, stan dobry,
- 8,000 zł. Świdnica, tel. 074/850-91-53. 0607/38-37-06 
STAR 266,1983 r. skrzynia ładunkowa lub rama pod zabu
dowę, nie eksploatowany w lesie, -13.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/87-04-33
STAR 28,1969 r., 4680 ccm, diesel, kolor stalowy, skrzynio
wy, nowe opony i akumulatory, po remoncie, stan techn. do
bry, - 1.800 zł. Bielany Wrocławskie, tek 071/311-23-68, 
0600/14-18-31
STAR 28 A, 1970 r., SW-400 Leyland, czerwony, wywrotka 
na 3 strony, skrzynia biegów Stara 200, tylrty most Autosa-

na, nowe akumulatory, wspomaganie kierownicy, - 5.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-710603/76-55-99 .
STAR 28,1972 r., 6800 ccm, niebieski, skrzyniowy, plande
ka, radio, wspomaganie kier., hak, nowa kabina Stara 200, 
rama Stara 28, wym: 450x220x200 cm, • 9.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/735-16-17; 0601/95.-68-88 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0213 
www.autogielda.com.pl)
STAR 28 A, 1972 r. skrzyniowy, stan dobry, * 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/390-68-56
STAR 28 W, 1974 r., czerwony, wywrotka 3-stronna, nowe 
akumulatory, zarejestrowany, stan dobry, - 2.400 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-83-94
STAR 28,1975 r. wywrotka, stan dobry, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/390-68-56
STAR 28 SKŁADAK, 1975 r., niebieski, silnik Star 200 + 
skrzynia biegów, most od Autosana, oplandekowany, skrzy
niowy, ♦ silnik Stara 200 - 2000 zł, - 4.000 zł. Żagań, tel. 
0605/07-26-32
STAR 28,1977 r., 215 tys. km, czerwony, HDS, stan b. do
bry, nowe opony, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28,1978 r., 58 tys. km, zielony, silnik Leyland, skrzy
niowy, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowa
ny, stan techn. b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0607/38-54-24
STAR 28 A, 1982 r., Leyland nowe opony, nowy akumulator, 
skrzyniowy, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/313-68-78,0600/38-30-72 
STAR 28,1985 r., diesel, zielony, stan akumulatorów, opon 
i podzespołów dobry, izoterma, owiewka, światła w zderza
ku, w ciągłej eksploatacji, - 4.200 zł. Legnica, tel. 
076/722-69-12,0603/08-68-89 
STAR 28,1987 r. stan b. dobry, wywrotka, -10.000 zł. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-71-70 
STAR 28,1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach. 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, • 15.000 
zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29 A, 1977 r., diesel skrzyniowy, - 3.000 zł lub zamie
nię. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
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STAR 660,1975 r., 17 tys. km, benzyna mało używany, nowe 
opony, • 35.000 zł lub zamienię na ciągnik do remontu. Roz- 
tocznik, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-17-38 
STAR 660,19767. z HDS-em, przystosowany do przewozu 
drewna stosowego, stan b. dobry, + części, • 10.500 zł. Bol
ków, tel. 075/741-36-83,0606/30-86-72 
STAR 742,1992 r., diesel, biały, kontener, 4.5x22x1.8 m, prze
gląd do 09.2001 r., stan dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-69-35
STAR 742 LONG, 1995 r., 220 tys. km, czerwony, nowa plan
deka, atrakc. wygląd, bez korozji, wym. 550x245x220,13 eu- 
ropalet, - 28.400 zł w rozliczeniu Ford Transit do 15.000 zł. 
Strzegom, teł. 0601/92-49-04
STAR 742,1995 r., 226 tys. km, 4036 ccm, biały, izoterma, 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/369-10-61 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, turbo, niebieski, silnik Ando- 
ria, skrzyniowy, krótki, hak, tachograf, stan idealny, - 25.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-96-68 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, biały, kontener - izoterma, 
wym. 5.5 x 2.2 x 2.0 m, z windą samozaładowczą, ład. 2.900 
kg. serwisowany, z kpi. dokumentacją, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 49.000 zł. Wrodaw, tel. 071/355-43-45 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel, biały, silnik Andoria, 
kontener izoterma 5.5x2.2x2 m, z windą, lad. 2900 kg, serwi
sowany, kompletna dokumentacja, bez wypadku, stan b. do
bry, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-43-45 
STEYR1490,1975 r. wywrotka na 3 strony, po odnowieniu, w 
ciągłej eksploatacji, - 8.000 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-97-60,0607/74-14-15 
STEYR 14913W, 1986 r., 11100 ccm, turbo stan dobry. - 26.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-29-60 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r„ benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, -
2.550 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
SYRENA BOSTO, 1970 r., 850 ccm, biały, sprawny, stan tech
niczny dobry, hak holowniczy, dużo części, kpi. dokumenta
cja, - 700 zł. Siechnice, tel. 071/311-59-67,0608/10*38-95 
SYRENA BOSTO, 1982 r., - 1.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-86
SYRENA BOSTO, 1983 r., 842 ccm, beżowy, I właściciel, za
rejestrowany, -  2.000 zł. Ligota Wielka, gm. Łagiewniki, tel.. 
071/346-29-71
TARPAN, 1983 r., 50 tys. km. 15Ó0 ccm, zielony, 6 osobowy z 
plastikową nadbudową, sprawny technicznie,. 1.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-00-26
TARPAN 239 RS, 1991792 r., 40 tys. km, 2120 ccm, zielony, 
oryg. montowana izoterma, do przewozu mięsa, chleba itp., 
po remoncie i lakierowaniu, stan techn. dobry, 3-osobowy. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-17
TATRA 815 S3,1986 r., czerwony, techn. sprawny, - 39.000 zł 
+ VAT. Wińsko, tel. 071/389-80-79,0605/41-96-02 
TATRA 815,1986 r. wywrotka na 3 strony, po remoncie, prze
gląd do 2.2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 29.000 zł. Gniecho
wice. tel. 071/316-97-60,0607/74-14-15 s 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodło
wy, hydraulika, na balonach, -18.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł * VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1982 r., 1600 ccm, niebieski, blaszak, ład. 
1000 kg, - 2.700 zł. Legnica, tel. 0609/50-74-40 
TOYOTA HIACE, 1982 r., 2200 ccm, diesel blaszak, ład. 800 
kg, 6-osobowy, podłoga gumowana, wzmocnione resory, sil
nik i skrzynia biegów po regulacji, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 
0502/04-30-37
TOYOTA HIACE. 1987 r.. 122 tys. km. 2400 ccm, diesel, czer
wony, garażowany, po remoncie silnika, stan dobry, -10.000 
zł. Gościszów, tel. 075/736-75-51 
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, ład.
1.200 kg, wspomaganie, 3 miejsca, • 13.500 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-36-11
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel 3-osobowy, ład.
1.21, centralny zamek, wspomaganie, -15.500 zł lub zamie
nię. Oława, tel. 071/313-95-85 
TOYOTA HIACE BUS, 1994 r., 136 tys. km, 2500 ccm. die
sel, biały, 3-osobowy, ład. 1100 kg, wspomaganie, RO, drzwi
2-stronnie rozsuwane, w kraju od 1.5 roku, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 26.500 zł. Wschowa, tel. 065/549-27-21, 
0603/05-84-63
O  TURBODAILY CLASSIC IVECO 49-12, 1994 r., 

2800 cem, TDi bus, max długi, stan idealny,
6-osobowy, siln ik z 98 r. ♦ zawieszenie, • 3.900 
zł., tel. 071/318-30-86,0601/58-24-t4 84019221

O  TURBODAILY CLASSIC IVECO 49-12, 1994 r., 
2800 ccm, TDi bus, max długi, stan idealny,
6-osobowy, silnik z 98 r. ♦ zawieszenie, • 3.900 
zł., tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 84019221 

VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, duża kabi
na, webasto, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
VOLVO F12, 1986 r., 12000 ccm, biały, ciągnik siodłowy, 
kabina Globetrotter z 1994 r., stan b. dobry, nowa hydrauli
ka, - 29.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-30 
VOLVO F12 360,1992 r. ciągnik siodłowy, biały, stan b. do
bry, nowe ogumienie, pełna hydraulika - 48.000 zl ♦ vat.., 
tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
VOLVO F7,1985 r., 7000 ccm, biało-niebieski, automatycz
na klapa, miejsce do spania, -19.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/354-25-61
VOLVO FH-12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez wy
padku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry. • 68.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 ..
VW BUS, 1967 r., 1600 ccm .ogórek’ , po remoncie silnika, 
oszklony, • 1.800 zł tub zamienię. Wrocław, tel. 
071/322-17-20,071/387-84-10 
VW BUS, 1977 r., 1600 ccm, biały, .ogórek’ , oszklony, 9-oso- 
bowy, aluminiowe felgi, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/353-21-56
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek*, po remon
cie, oszklony, ład. 800 kg, 3-osobowy, zarejestrowany, RO, 
w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-74 
VW BUS 21,1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, .ogórek*, 
blaszak, 6-osobowy, stan silnika b. dobry, blacharka do na
prawy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/86-21-94 
VW CADDY, 1988 r., 32 tys. km, 1900 ccm, SDi, czerwony,
3-osobowy, nie zarejestrowany, - 23.500 zł. Żary, tel. 
068/374-64-77 .
VW CADDY. 1996 r., 126 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana-, 
towy metalic, poduszka powietrzna, - 17.500 zł. Kalisz, tel. 
062/760-15-20,0600/61-11-23 
VW CADDY SDI, 1996 r., 1900 ccm, srebrny metalic, kom
pletna dokumentacja, sprowadzony w całości, wspomaga
nie, immobilizer, poduszka pow., I właściciel, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/82-22-20
VW CADDY, 1997 r., 1900 cćm, SDi, biały, wspomaganie, 
hak, immobilizer, 2-osobowy, blaszak, stan b. dobry, zareje
strowany jako ciężarowy, - 22.800 zł lub zamienię na osobo
wy lub dostawczy, diesel. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwony, 
blaszak, 2 poduszki pow., wspomaganie, reg. kierownica, 
immobilizer, RO, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 
wieczorem, 0601/58-34-68
VW CADDY. 1998/99 r.. 30 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwo
ny, el. otw. szyby, centralny zamek, radio, poduszka pow. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW LT 28,1978 r., 2400 ccm, diesel, zielony, oszklony, ni
ski, • 6.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-41-06 po godz. 20 
VW LT 28,1978 r., 180 tys. km, 2700 ccm, diesel, czerwo
ny, po remoncie kapitalnym silnika, blaszak, wysoki, hak, •
5.500 zł. Lubin, tel. 076/818-48-32 po godz. 17 -
VW LT 28,1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, oszklony, bla
szak, po remoncie blacharki, techn. sprawny, w ciągłej eks
ploatacji, I rej. w 12.1989 r. • 5.000 zł. Nadolice Wielkie, tel. 
071/781-63-36 po godz. 18
VW LT 28 BUS, 1979 r., 2000 ccm, niebieski, inst. gazowa, 
po remoncie blacharki i przedniego zawieszenia, oszklony, 
wysoki, przedłużony, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0502/25-26-67 
VW LT 28,1981 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, 
blaszak, podwyższony, ̂ osobowy, ścianka grodziowa, stan 
techn. b. dobry, • 9.500 zł. Legnica, tel. 076/854-39-53, 
0601/93-69-74
VW LT 28,1985 r., 350 tys'. km, 2400 ccm, benzyna, biały, 
inst. gazowa, krótki, niski, oszklony, 6 osób ♦ 515 kg, stan b. 
dobry, -13.500 zł lub zamienię na Poloneza Trućka LB Plus, 
diesel. Milicz, tel. 071/384-22-36 
VW LT 28,1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D oszklo
ny, podwyższony, hak, zarejestrowany, • 16.000 zl. Węgli
niec, tel. 0601/23-18-68
VW LT 28, 1991 r., 380 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
alarm + pilot, hak, - 12.500 zł. Głogów, tel. 076/831-63-73 
VW LT 28,1992 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, -
15.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
VW LT 28,1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordowy, 
furgon, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, el. otwiera
ne szyby, podgrz. lusterka, immobilizer, - 23.000 zi lub za
mienię na osobowy. Środa śląska, tel. 0600/37-40-75 
VW LT 28,1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, model z 
sierpnia; niski, krótki, wspomaganie, alarm, immobilizer, za
rejestrowany, faktura VAT, - 33.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0502/17-61-83
VW LT 35,1976 r., 180 tys. km, 2000 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, w ciągłej eksploatacji, bliźniacze koła, - 3.500 zł. 
Legnica, tel. 076/850-67-08
VW LT 35,1997 r., 2500 ccm, TDI, biały, ład. 1400 kg, pod
wyższony, średnio długi, 2-osobowy, poduszka powietrzna, 
ABS, ABD, hak, centralny zamek, nowy silnik (przebieg 120 
tys. km), bez wypadku, serwisowany, w kraju od 04.2001 r., 
bez faktury VAT - 43.000 zł, z fakturą VAT - 37.000 zł netto. 
Wrocław, tel. 0602/15-51-03
0  VW LT 35 MAXI, 1998 r„ 110 tys. km, 2500 ccm, 

diesel ABS, EBD, wspomaganie, bez wypadku, 
książka serwisowa, w kraju od 2 miesięcy, nie 
eksploatowany, - 46.000 żł., woj. lubuskie, tel. 
0603/19-78-38 87027141

VW LT 35,1998 r.,108 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, pod
wyższony, przedłużony (średni), ABS, wspomaganie, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 41.000 zł (w tym cło
1 VAT). Legnica, tel. 0607/35-47-11
VW LT 35 MAXI, 1998 r„ 96 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, dodatkowy sto
pień z tyłu, • 54.500 zł: Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68
VW LT 40, 1995 r., 2400 ccm, turbo D, V6 skrzyniowy, dł. 
3.8 m, - 35.000 zł brutto. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
VW LT 45,1988 r., 375 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
kontener, 4 x 2,1 x 2,2 ni, aluminiowy, z uchwytami, ład. 
1480 kg, 5-biegowy, 3-osobowy, nowe opony, zadbany, -
21.000 zł lub zamienię na LT 35. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-31-82,0605/95-16-41
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km. 2400 ccm. TD. biały, skrzy
niowy, oplandekowany, 4 x 2 x 2 m, bliźniacze koła, zareje
strowany na prawo jazdy kat. B, stan idealny, • 29.000 zł + 
VAT, możliwość sprzedaży przez komis. Dzierżoniów, tel. 
074/831-30-29.po godz. 20,0604/50-67-17 
VW LT 55,1987 r., 135 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
kontener, po remoncie kapitalnym, zadbany, - 20.000 zł. Pro
chowice, tel. 0605/13-13-95
VW LT 55,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna 
kabina, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan ideal
ny - 7000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, TD, czerwony, 
kontener z windą samozaładowczą, ład. 31. bliźniacze koła, 
stan dobry, serwisowany, z kpi. dokumentacją, książka ser
wisowa. - 50.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/359-31-00 
VW LT 55,1995 r., 148 tys. km. 240 ccm, TD, biały, skrzy
niowy, oplandekowany, 3.85 x 2.2 x 2 m, winda hydraulicz
na, sprowadzony bez wypadku, pełna dokumentacja, zare
jestrowany na prawo jazdy kat. B, stan idealny, - 49.000 zł 
możliwość tesingu lub sprzedaży przez komis. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17

VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwo
ny, kontener z windą samowyładowczą, ład. 3 1, bliźniacze 
koła, serwisowany, udokumentowane pochodzenie, książka 
serwisowa, faktura VAT,-̂ - 50.000- zł. Wrocław, tel. 
071/359*31-00
VW LT 55,1995 r., 97 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
skrzyniowy, wspomaganie, hak, - 33.000 zł ♦ VAT. Żychów, 
tel. 062/763-41-56,0601/88-73-75 
VW TRANSPORTER T4,19 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, w kraju od 2 tygodni, podwójna kabina (6-osobowa) + 
skrzynia ład. (1000 kg), - 27.500 zł + VAT. Legnica, tel. 
0606/78-08-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
ternecie pod numerem - AG0227 www.autogielda.com.pl) 
VW TRANSPORTER BUS, 1973 r. stan dobry, - 2.500 zł lub 
zamienię na telewizor. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
VW TRANSPORTER T2, 1978 r., 1300 ccm, boxer, biały, 
przegląd do 07.06.2002 r., po remoncie podwozia, przeszklo
ny, 8 osób lub 950 kg, stan dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/94-02-03
VW TRANSPORTER T2, 1979 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, żółty, silnik chłodzony powietrzem, - 3.200 zł. Lui 
bawka, tel. 075/741-18-76,0602/11-52-86 
VW TRANSPORTER T2,1979 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
Pb/, wiśniowy, 3-osobowy, 900 kg, w ciągłej eksploatacji, 
alarm, 5-biegowy, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, po przeglądzie, stan dobry, - 3.900 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-66-61,0602/13-00-78 
VW TRANSPORTER, 1980 r„ 2000 ccm, żółty, przygotowa
ny do malowania, minibus (8 osób *. 1), stan dobry, • 2.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, Żuka. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-97-52,0603/10-68-20 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklo
ny, alum. podłoga, liczba miejsc 3 ♦ 5 lub 1300 kg, ważne 
OC i przegląd, stan techn. dobry, blacharka do poprawek 
lakierniczych, - 3.500 zł. Nysa, tel. 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER T2,1980 r.. 1600 ccm, groszkowy, za
rejestrowany na 5 osób, bagażnik dachowy, stan dobry, hak, 
ważny przegląd, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/357-57-89 
VW TRANSPORTER T2,1981 r„ 1600 ccm, benzyna, żółty, 
cały oszklony, osobowo-towarowy, • 6.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-00-54
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, stan dobry, po remoncie silnika, - 3.700 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-25-29,071/314-71-54 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 cćm, benzyna, boxer, 
biały, stan techn. dobry, silnik po remoncie kapitalnym, bla
szak, tylna szyba, hak, przegroda celna + zapasowy silnik, -
4.500 zł. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-21-99
VW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm, boxer, brązo
wy, stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wro
cław, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 
szary, po remoncie silnika (serwisowany), oryginalny lakier,
- 4.600 zł. Wrocław, tel. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER. 1981/82 r., 1900 ccm, diesel, biały, 9 
miejsc lub ład. 1 tona, oszklony, z fotelami, I właściciel od 5 
lat, nowy silnik, zawieszenia, ekonomiczny, 2 szyberdachy, 
podwójne ogrzewanie, stan b. dobry, - 9.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-37-13.
VW TRANSPORTER T2,1981/87 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, zielony, w ciągłej eksploatacji, • 6.800 zł. Rogozi- 
niec, tel. 068/384-03-38
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, benzyna skrzynio
wy, chłodzony powietrzem, - 2.500 zł. Wołów, tel. 
071/389-26-18
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm, niebieski, 9-oso- 
bowy lub 970 kg ład, • 4.900 zł lub zamiana na osobowy. 
Kalisz, tel. 062/761-45-14.0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER, 1982 r.. 275 tys. km. 1600 ccm. die
sel, niebieski, 9-osobowy, stan b. dobry, - 8.800 zł. Pępowo, 
tel. 065/573-61-87
VW TRANSPORTER T2, 1982 r., 2000 ccm, boxer po re
moncie, przegląd do 06.2002 r., zadbany, stan dobry, -4.800 
zł. Wierzbno, tel. 071/303-04-81,0605/10-40-73 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, granatowy, 3-oso
bowy, blaszak, przegroda, RM, techn. sprawny, zadbany, -
5.200 zł lub zamienię na tańszy, osobowy. Wołów, tel. 
071/389-48-06
VW TRANSPORTER T2.1982 r., 1600 ccm, diesel, wrzoso
wy, 9-osobowy, ład. 900 kg, oszklony, alarm, stan silnika i 
blacharki b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię na inny samo
chód. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/70-67-23 lub 
0600/55-05-84
VW TRANSPORTER T2,1983 r., biały, w ciągłej eksploata
cji, po remoncie blacharki, • 6.500 zł. Kwietniki k. Jawora, 
tel. 0603/23-49-02
VW TRANSPORTER T2,1983r., 148 tys. km. 1600 ccm, 
diesel, brązowy, blaszak, stan dobry, - 8.800 zł. Legnica, tel. 
0605/60-24-95
VW TRANSPORTER, 1983 r., 1900 ccm, benzyna, niebie
ski, inst. gazowa, butla 130 I, hak, 3-osobowy, zadbany, + 
części, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/17-31-41 _
VW TRANSPORTER BUS, 1983 r., 1900 ccm, diesel, kre
mowy, nowe tuleje, lakier i zderzaki, atrakcyjny wygląd, - 
8̂.300 zł. Wrocław, tel. 0502/12-75-52 

VW TRANSPORTER T2.1985 r., 1600 ccm. diesel, poma
rańczowy, 6 miejsc + 1 tona, stan dobry, - 9.000 zł lub za
mienię na VW Golfa II. Góra, tel. 065/543-40-90 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 64 tys. km. 1900 ccm, benzy
na, bordowy, blaszak, 3-osobowy, aktualny przegląd, spraw
ny, inst. gazowa, - 8.500 zł. Opole, tel. 077/456-65-52, 
0604/05-67-14
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1986/87 r„ 1600 ccm, 
diesel, bordowy, oszklony, 8-osobowy, welurowa tapicerka, 
podwójne ogrzewanie, po remoncie blacharki, po remoncie 
silnika, ciemne szyby, atrakc. wygląd, hąk, zadbany, stan b. 
dobry, -12.900 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
VW TRANSPORTER MINIBUS, 1987 r., 64 tys. km, 1600 
ccm, turbo D, kolor wiśniowy, 9-osobowy, szyberdach, hak, - 
oszklony, alarm, 5-biegowy, podwójne ogrzewanie, -11.500 
zł lub zamienię na kombi, diesel lub 5-osobowy, Citroen C15. 
Legnica, tel. 076/855-23-64
VW TRANSPORTER BUS, 1987 r, 1600 ccm, TD, niebie* 
ski, przeszklony, 8-osobowy, welurowa tapicerka, po remon
cie silnika, - 9.800 zł. Legnica, tel. 076/852-43-73, 
0601/79-98-02
VW TRANSPORTER T3, 1987 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, kolor morski, stan idealny, -13.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-23,0609/20-08-64 
VW TRANSPORTER 253,1988 r„ 167 tys. km, 1913 ccm, 
Boxer, czerwony, zarejestrowany jako osobowy, 6-osobowy, 
dodatk. fotele, rozsuwane drzwi z obu stron, hak, oszklony, 
chłodzony cieczą, składak 97 r., stan b. dobry, zadbany, -
12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-44,0607/85-11-20 
VW TRANSPORTERA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, niebie
ski, blaszak, 3-osobowy, hak, nowe amortyzatory, nowe opo
ny, alarm, RO Pioneer, stan dobry, - 12-.900 zl. Wrocław, tel. 
0607/23-56-00 ' ■ '
VW TRANSPORTER, 1989/90 r., 330 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, niebieski, -11.000 zł. Chocianów, tel. 076/819-50-39, 
0608/55-42-14
VW TRANSPORTER T4,1990 r., 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, hak, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, alumi
niowe felgi, po wymianie silnika, - 21.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-34-73,0502/97-33-13 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1990 r., 170 tys. km, 2100 
ccm, benzyna, srebrny metalic, wspomaganie kierownicy, alu
miniowe felgi, 6-osobowy, webasto, • 20.000 zl lub zamie
nię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/312-63-41

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

21.00-33/32 TT
tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
VW TRANSPORTER, 1990 r„ 1600 ccm, turbo D, pomaraii- 
czowy, 3-osobowy, ład. 1000 kg, przegroda celna, -16.900 
zł. Świdnica, tel. 074/856-81-18 po godz. 20,0603/38-05-75 
VW TRANSPORTER T4,1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, bordowy, nowe opony, - 27.000 zł. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 r„ 180 tys. km, 2400 
ccm, diesel, biały, oszklony, 9-osobowy, I właściciel, nieuży
wany do celów zarobkowych - 25.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-25-40
VW TRANSPORTER T3 BUS, 1990/96 r., 230 tys. km, 1600 
ccm, turbo D, niebieski, 9-osobowy, hak, oszklony, -13.000 
zł. Brzeg, tel. 0600/42-63-24
VW TRANSPORTER, 1991 r., 26 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, 9-osobowy, oszklony, ciemne szyby, bez wy
padku, alarm, centralny zamek, immobilizer, blaszak, hak, •
23.500 zł. Jutrosin, woj, leszczyńskie, tel. 0601/05-53-11 
VW TRANSPORTER T3, 1991 r, 115 tys. km, 1716 ccm, 
żółty, blaszak, podwyższony, drzwi boczne rozsuwane, hak, 
szyberdach, 4-osobowy, lad. 1200 kg, - 12.800 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/644-91-59,0603/86-55-86
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, pomarańczowy, blaszak, z szybą-w tylnej klapie,
6-osobowy, stan b- dobry, - 22.500 zł. Gniechowice, tel. 
071/316-98-21,0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 160 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, kolor wiśniowy, wspomaganie, alarm + pilot, oszklo
ny, atrakc. wygląd, - 23.300 zł. Jutrosin, tel. 065/547-15-79, 
0608/59-07-53 ;
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 206 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, nowe opony i amortyzatory, nowy wydech, po 
remoncie zawieszenia przedniego, hak, 5-osobowy + ład. 
720 kg, - 23.500 zł. Lubań, tel. 075/722-18-94,0602/36-41-54 
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 157 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, hak, 
stan idealny, - 20.000 zł lub zamienię na tańszy osobowy. 
Lubin, tel. 0605/40-26-64
VW TRANSPORTER BUS, 1991 r., 1900 ccm, diesel, biały,
-18.000 zł. Ludów Śląski, tel. 071/393-32-62,0605/62-89-79 
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 165 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, wiśniowy, 9-osobowy, hak, krótki, niski, oszklony, sil
nik po wymianie w Niemczech, sprowadzony w całości, -
26.500 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 1900 ccm, diesel - 27.000 
zł lub zamienię na Renaulta Megane albo Skodę Octawię. 
Góra, tel. 0603/06-29-20,065/543-41-43 
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 185 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, oszklony do połowy, blaszak, hak, • 29.000 z ł, 
możl. wyst. fakt. VAT. Oława, tel. 071/313-26-49 
VW TRANSPORTER T-4, 1992 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, czerwony, MIXT, I właściciel, bez wypadku, wspoma
ganie, alarm, obrotomierz, 5-osobowy + 980 kg, uchylne tyl
ne szyby, nowe amortyzatory, welurowa tapicerka, pełna do- 
kurń., stan idealny • 22.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1992 f., 2400 ccm, die
sel 9-osobowy, RO, el. reg. lusterka, • 26.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-85-27
VW TRANSPORTER BUS T4, 1992 r., 2400 ccm, diesel, 
turkusowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, 
radio, b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 
zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1992 r„ 160 tys. km, 
2400 ccm, diesel, czerwony, centr. zamek, immobilizer, el. 
reg. lusterka, rozkładana kanapa, hak, stolik, lodówka, od
suwane, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, RO, zadba
ny, garażowany, - 33.000 zl. Henryków, gm. Ziębice, tel. 
074/810-50-23
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm; 
diesel, biały, przedłużony, blaszak, hak, wspomaganie, bez 
wypadku, I właściciel w kraju, stan idealny, - 23.900 zł. Nysa, 
tel. 0602/17-17-56
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 280 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, 9-osobowy, ABS, wspo
maganie, - 22.000 zł. Tomisław, tel. 075/731-25-60 
VW TRANSPORTER T4, 1992 r„ 175 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, 6 osób + skrzynia, webasto, alarm, stan dobry,
- 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-01-85,0602/62-58-86 
VW TRANSPORTER T-4,199̂ /93 r, 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, el. reg.’refl., przedłużony, do połowy oszklony 
tylne drzwi otwierane na boki, książka serwisowa, zadbany -
25.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 1900 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie kierownicy, webasto, kpi. siedzeń, oszklo
ny, 9-osobowy, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, stan b. 
dobry, hak, serwisowany (książka), • 25.900 zł. Sobótka, tei. 
071/390-34-49,090/38-67-43
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1993 r., 160 tys. km, 
2400 ccm, diesel, szary metalic, 8-miejscowy, centralny za
mek; wspomaganie, szyberdach, do lakierowania lewy tylny 
i prawy przedni błotnik, kupujący zwolniony z  opłaty skarbo
wej, - 22.600 zł. Chocz, tel. 062/741-53-61, 0605/58-28-32 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony^oszklony, wspomaganie kierowni
cy, hak, webasto, alarm, RM, bez wypadku, zarejestrowany 
jako uniwersalny, 9 osób lub 1155 kg, • 29.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-77-22,0604/61 -86-35 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, oszklony, nowy lakier; bez wy
padku, - 21.900 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-14 
VW TRANSPORTER T4, 1994 $148  tys. km, 2400 ccm. 
diesel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, sprowadzony 
w całości, kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkł. 
kanapa, fotel obrotowy, podlokietniki, halogeny, dużo dodat
ków, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, - 41.000 z ł , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. Lubań, tel. 075/722-44-02, 
0608/25-36-94 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - AG0217 www.autogielda.com.pl) 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1994 r., 148 tys, km, 2400 
ccm, diesel, zielony, stolik, rozkładana kanapa, podlokiet
nik, lodówka, nie rej. i eksploatowany w kraju, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, bagażnik na rowery, dodatki w kol., 
alarm * pilot, sensdr, hak, centr. zamek, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, atrakc. wygląd - 40.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-44-02,0608/25-36-94 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r.. 195 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, drzwi 
tylne dzielone, garażowany, el. reguł.• reflektory, z kpi. doku
mentacją, - 33.000 zł. Świebodzice; tel. 074/654-48-95 po 
godz. 16,0600/29-45-41
VW TRANSPORTER T4. 1994 r.. 2400 ccm. diesel, biały! 
maxi, oszklony, możliwość rejestracji na Osobowy lub cięża
rowy, - 29.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/91-16-58 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1994 r„ 2400 ccm. diesel., 
biały, maxi, oszklony, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00
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VW TRANSPORTER T4 MULJIVAN, 1994 r„ .148 tys. km, 
24.00'ccm, diesefTzielony. RO, 5-biegowy, szyberdach,’ kar 
talizatór, wspomaganie, centralny zamek, hak, el. reg. lu
sterka, alarm, I właściciel, kompletna dokumentacja, - 41.000 
zł. Lubań, teł. 075/722-44-02,0608/25-36-94 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 235 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kićr., alarm, centralny zamek, hak, 
oszklony do połowy, 6 miejsc, - 25.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-20-71,0605/23:09-28 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 125 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, biały, podwójna kabina, 6 osób + skrzynia,.wspoma
ganie kierownicy, nie używany w kraju, • 24.800 zł. Oława, 
teł. 0502/05-56-94,0602/77-40-82 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, wspomaganie kierownicy, hak, webasto, przed
łużony, oszklony, 4 miejsca (2+2), podwójne ogrz., bez wy
padku, książka serwisowa, stan idealny, w kraju od 6 tygo
dni, - 29.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 121 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, blaszak, 3-osobowy, bez wypadku, hak, ni
ski, krótki, - 25.700 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-88, 
0601/75-67-39 .
VW-JRANSPORTER T4, 1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, granatowy, blaszak, krótki, 3-osobowy, przegroda 
celna, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, sprowadzony 
W całości, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 28.500 
zł lub zamienię na VW Passata kombi, 1,6,1,9 TO, 91/93 r.. 
Świdnica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 195 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, gara
żowany, kompletna dokumentacja, 9-osobowy, książka ser
wisowa, zdjęcia do wglądu, - 33.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-46-95 po godz. 16,0600/29-45-41 
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 1900 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, wspomaganie, bez wypadku, do sprowadzenia z 
Niemiec -.9.500 DEM ♦ cło i transport., tel. 0503/02-18-11 
0606/57-56-41
VW TRANSPORTER T4, 1995 r.7130 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, niebieski, 6 osób + ładunek, - 34.000 zł. Głogów, 
tel. 076/834-90-10,0607/68-29-36 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1995 r., 2400 ccm, (Jiesel, 
kremowy, I właściciel w Polsce, 3-osobowy, blaszak, przed
łużony, garażowany, - 27.000 zł. Krościna Mała, woj. wro
cławskie. tel. 071/312-52-22,0608/84-61-82 
VW TRANSPORTER T4, 1995 r„ 162 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, szary, immobilizer, radio, 9-osobowy, uchylane bocz
ne szyby, - 34.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-27-75 wie
czorem, 0605/41-33-78
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kierownicy, oszklony, 9-osobo
wy, zadbany, stan idealny, • 30.500 zł lub zamienię. Strze-. 
gom, tel. 074/855-72-23,0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER T4,1995/96 r., 130 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, długi, blaszak, wspomaganie kierownicy, prze
robiony na izotermę, centralny zamek, stan b. dobry, - 29.500 
zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-1870606/34-66-37 
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 200 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, wtrysk, kolor piaskowy, maks. długi i wysoki, bla
szak, 3-osobowy, centralny zamek, wspomaganie, stan b. 
dobry, - 38.000 zł. Legnica, tel. 076/862-93-62 lub, 
0601/84-81-14,0604/51-37-86 
VW TRANSPORTER T5, 1996 r., 74 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, zielony metalic, ĆARAVELLE, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, centralny zamek, wspomaganie, radio, immobili
zer, el. reg. lusterka, podłokietniki, • 42.000 zLLegnica, tel. 
076/862-08-27
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 110 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, 3-osobowy, wspomaganie kier., hak, drzwi otwie
rane na boki, - 33.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel.
353-35-71,0603/86-11-66
VW TRANSPORTER T4, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, biały, stan idealny, jeden dzień w kraju, - 35.000 zł. 
Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20,0605/08-06-76 
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., 144 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, czerwony, kabina podwójna, 6 osób + skrzynja ładun
kowa 1 t, stan b. dobry, • 26.000 zł + VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1996/97 r., 170 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, niebieski, przedłużony, oszklony, ciemne szy
by, 9-osobowy, bez wypadku, 2 zabezpieczenia, - 38.500 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-25 .
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 97 tys. km, 1900 ccm, TD, 
czerwony, 6 miejsc ♦ ład. 980 kg, kupiony w salonie, I wła
ściciel, garażowany, oszklony do połowy, drzwi tylne 2-czę- 
ściowe, - 36.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-17-02, 
0602/35-54-80
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1997 r„ 120 tys. km, 1900 
ccm, TDi 9-osobowy -12.500 DEM. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
VW TRANSPORTER T4, 1997 r„ 230 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, blaszak, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
klimatyzacja, I właściciel, opony zimowe, - 38.000 zł. Pro
chowice. tel. 076/857-54-78,0604/10-68-54,0606/92-14-82 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 215 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, rej. na 3 miejsca + 850 kg, kupiony w salo
nie w Polsce, stan b. dobry, faktura VAT, - 25.300 zł + VAT. 
Wrocław,, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4. 1997 r., 102 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, blaszak, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kierownicy, książka serwiso- . 
wa, oryginalny przebieg, w kraju od 3 miesięcy, - 37.800 zł. 
Wrocław, tel. 0605/59-88-00
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 81 .tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie kier., 
RO, immobilizer, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, 
auto stoi w Goerłitz - 15.300 DEM + cło i VAT ok. 6.000 zł 
lub.na gototo - 33.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r„ 70 tys. km. 2500 ccm, 
TDi, biały, immobilizer, wspomaganie, tempomat, centralny 
zamek, hak, - 39.000 zł. Leszno, tel. 065/529-05-51 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r.. 135 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały. - 33.500 zł lub zamienię na tańszy. Oleśnica, 
tel. 071/398-88-58
VW TRANSPORTER T-4, MIXT, 1997/98 r., 86 tys. km, 2500 
ccm, TDI, biały, 102 KM, stan b. dobry, wspomaganie, z sa
lonu, bez wypadku, 6-osobowy, poduszka pow., RO Pione
er, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0605/67-46-05 
VW TRANSPORTER T4, 1998 r., 91 tys. km, 2500 ccm, 
granatowy, blaszak, niski, krótki, ściana grodziowa, 3-oso- 
bowy, możliwość przerobienia na 9-osobowy, - 44.000 zł. 
Opole, tel. 0606/36-88-39 •
VW TRANSPORTER T4. 1998 r'l10 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 9-osobowy, tydzień .w kraju, stan b. dobry, -
45.500 zł. Jasień, tel. 068/371-00-96 
VW TRANSPORTER T4, 1998 r., 40tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, blaszak, wspomaganie kier., RO, im
mobilizer, bez wypadku, książka serwisowa, do sprowadze
nia z Niemiec -16.200 DEM ♦ cło z VAT ok. 7.000 zł lub na 
gotowo - 35.500 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1998 r., 190 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, piaskowy, oryg. wersja 9-osobowa, dużo do
datkowego wyposażenia, kompletna dokumentacja, stan 
dobry, • 44.300 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 
0602/11-07-98
VW TRANSPORTER T4, 1998 r., 100 tys. km, 2500 ccm, 
TOi, kolor stalowy, I właściciel, bez wypadku, przyciemnione 
szyby, hak, alarm, nowe opony klocki, tarcze hamulcowe, z 
przodu 2 miejsca, z tyłu 3 miejsca, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/94-66-57
VW TRANSPORTER, 1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, długi, blaszak, w kraju od kilku tygodni, książka 
serwisowa, stan b. dobry, możliwość wyst. faktury VAT, •

39.000 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 
0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1999 r., 48 tys. km, 2500 
ccm, TDI, czerwony, pełne wyposażenie, blokada skrzyni bie
gów, • 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-15 po godz. 17, 
071/341-66-33 do godz. 17
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r., 36 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D zadbany, 9-osobowy, oryginalny, - 49.000 zł. Nowa 
Sól. tel. 068/387-75-74,0601/85-77-36 
VW TRANSPORTER T4, 2000 r.. 40 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, 9-osobowy, do 
sprowadzenia na gotowo, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-33-83
O  ŻUK w całości lub na części. Wrocław, tel.

071/354-25-88 02028001
ŻUK A-09,1962 r., 70 tys. km, 2120 ccm, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, po remoncie kapitalnym w 96 r., „na 
chodzie", techn. sprawny, brak przeglądu i OC; - 700 zł. A. 
Galus, 67-128 Mirocin Dolny 46, gm. Kożuchów 
ŻUK A-03B, 1974 r., 2120 ccm, zielony, po remoncie bla
charki, nowa rama i burty, stan dobry, • 1.500 zł. Świebodzi
ce. tel. 0/4/854-33-01
ŻUK A-11,1975 r. po wymianie kabiny, po remoncie kapital
nym silnika, nowy gaźnik, nowa skrzynia biegów, nowa tar
cza i docisk sprzęgła, nowe bębny i szczęki hamulcowe, stan 
techn. b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-54-13, 
0603/54-36-88
ŻUK A-11, 1976 r., - 950 zł. Opole, tel. 077/455-13-45, 
0602/19-91-66
ŻUK, 1976 r., 2120 ccrr), zielony, blaszak, ważny przegląd, 
po remoncie silnika i zawieszenia, stan blacharki dobry, -
1.000 zł. Pakosław, tel. 065/547-82-01
ŻUK A-11B, 1977 r., 47 tys. km, 2120 ccm zarejestrowany 
do 12.12.2001 r., nowe opony, oplandekowany, stan idealny,
- 1.600 zł. Czernica, tel. 071/318-55-89
ŻUK, 1979 r., 2100 ccm skrzyniowy, zarejestrowany, nowe
tablice, nowa rama, do małych poprawek mechanicznych, -
800 zł. Januszkowice, tel. 071/315-44-37
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, do poprawek blachar-
sko-lakiemiczych, .na chodzie’ , • 550 zł. Wrocław, tel.
355-61 -19 wieczorem, 0608/84-46-03
ŻUK, 1980 r., 2000 ccm, zielony, po remoncie kapitalnym
silnika, karoserii, nowe opony, atfekc. wygląd, stan dobry,
aktualny przegląd, -1.000 zł. Bratoszów, gm. Pieszyce, tel.
074/836-90-49
ŻUK A -l3,1980 r., 120 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zielo
ny, skrzyniowy, wys. skrzyni 180 cm, alternator, nowy aku
mulator (gwarancja), 30.000 km po wymianie silnika, po re
moncie, żarówki H4, owiewka na dachu, • 1.200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-19-46
ŻUK A-09, 1980 r., 2120 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji + 2 opony, skrzynia biegów, kpi. szyb, deska rozdziel
cza, • 1.300 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-25-17 
ŻUK A-07,1980 r. zarejestrowan, na nowych tablicachm prze
gląd do 11.2001 r, -1.400 zł. Sadowice, gm. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/789-13-61 po godz. 18,0609/44-82-55 
ŻUK A-13B, 1980 r., 80 tys. km, 2100 ccm, niebieski, skrzy
niowy, oplandekowany, kompletna dokumentacja, do zare
jestrowania, na chodzie, stan dobry, - 600 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, z dopłatą. Strzegom, tel. 074/855-68-65 
ŻUK A-11B, 1980 ł , ■ 600 zt. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 - 
ŻUK A-11,1982 r. plandeka, zarejestrowany, dużo nowych 
części, • 1.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-94 
ŻUK A-06,1984 r., 75 tys. km, 2100 ccm, benzyna, zielony, 
w ciągłej eksploatacji, nowy tłumik, gaźnik, aparat zapłonu, 
do poprawek blacharskich, - 800 zł.. Wrocław, tel. 
071/786-90-93,0601/72-52-12 
ŻUK A-07B, 1984 r. stan b. dobry, garażowany, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/55-71-94
ŻUK A-11B, 1984 r., 140 tys. km, 2120 ccm, benzyna popie
lata kabina, skrzynia drewniana z plandeką, 4-biegowy, bla
charka do poprawek, sprawny technicznie, rejestracja do 
grudnia 2001 r., różne części zapasowe, stan dobry, • 1.800 
zł. Wrocław, tel. 071/361-57-06 
ŻUK A-11, 1985 r., 2120 ccm, popielaty, silnik gażnikowy, 
plandeka, w ciągłej eksploatacji, do naprawy zawory, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 330-18-30,0501/79-43-91 
ŻUK, 1985 r. I właściciel, skrzyniowy, zarejestrowany, • 2.300 
zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88
ŻUK A-11B, 1986 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, skrzynio
wy, oplandekowany, ważne OC, stan dobry, - 1.650 zł. Jele
nia Góra, tel. 0501/55-68-1.3
ŻUK A-11B, 1986 r. oplandekowany, szer. 2.05 m, wys. 2 m, 
dł. 2.9 m, stan b. dobry, • 3.200 zł. Świdnica, tel. 
0607/17-32-54
ŻUK A-11B, 1986 r., 113 tys. km, 2130 ccm, benzyna, szary, 
stan b. dobry, po remoncie kapitalnym, I właściciel, garażo
wany,' bez rejestracji, oplandekowany, - 3.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-45-40
ŻUK A-06,1986 r', 2120 ccm, groszkowy, nowa instalacja 
elektryczna, po remoncie blacharki i lakierowaniu; hak, nowe 
opony, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, • 2.100 zł lub za
mienię na osobowy, Fiat 126p, VW Golf l. mne. Wrocław, tel. 
0607/81-69-84,0607/53-74-94 
ŻUK A-11B, 1986 r., 40 tys. km, benzyna, szary, inst. gazo
wa, kontener.zarejestrowany na 8 osób lub 1000 kg, spraw
ny, w ciągłej eksploatacji, • 2.000 zł lub zamienię na osobo
wy, z inst. gazową. Wrocław, tel. 071/327-79-01 
ŻUKA-13,1986 r. izoterma, nowy lakier, nowe podzespoły, stan ' 
dobry, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-09-67 po godz. 17 
ŻUK A-13,1986 r., 2160 ccm, szary, po remoncie i malowa- 

- niu, izoterma, kontener, przegląd do 04.2002 r., stan dobry,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/317-91-48,0601/71-65-80 
ŻUKA-06B, 1987 r.; 2120 ccm, niebieski, blaszak, stan b. 
dobry, + silnik i dużo części, - 2.600 zł. Wołów, tel. 
071/389-97-40
ŻUK A-11 B, 1987 r., 2100 ccm, szary, bez plandeki, bez prze
glądu i ubezpieczenia, -1.200 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29 
ŻUKA-11,1987 r., 2120 ccm, zielony, nowa chłodnica, pom
pa wodna, hamulcowa, sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, -1.100 zł. Piława Dolna, tel. 074/837-01-37 wieczo
rem
ŻUK A-11 B, 1987 r. skrzyniowy, plandeka, - 1.500 zł. Świd
nica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
ŻUK A-06B, 1988 r., siwy, blaszak, stan dobry, >2.100 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-12-73
ŻUK A-06B, 1988 r., 80 tys. km, 2120 ccm,.S-21, niebieski, . 
osobowy (2 + 6 lub 0,9 J), techn. sprawny, zarejestrowany o
14.02.2002 r., stan nadwozia b. dobry, inst. gazowa do 2006 
r., inst. elektr. po wymianie, nowa, stan ogumienia b. dobry,
- 2.700 zł. Brzeg, tel. 077/411-46-26,0601/52-69-94 
ŻUK, 1988 r. stan dobry, inst. gazowa (2-letnia), • 1300 zł. 
Wołów, teł. 0600/42-48-67
ŻUK, 1989 r. stan b. dobry, skrzyniowy, po remoncie i lakie
rowaniu,.nowa plandeka lub zamienię. Oleśnica, tel. * 
071/398-78-09
ŻUK A-03,1989 r. po remoncie, - 3.500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-76-30,0604/15-53-66 
ŻUK A-11B, 1989 r., 2120 ccm, niebieski, oplandekowany, 
stan dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0605/10-15-17 
ŻUK A-11 B, 1990 r. izoterma, po remoncie blacharki i silni
ka, ład. 1.21, aktualny przegląd, składak, - 2.200 zł. Tyniec 
nad Ślężą, teł. 071/390-83-03,0502/36-97-65 
ŻUK A-13B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, inst. gazo
wa, przystosowany do przewozu art. spożywczych, rejestra
cja do 03.2002 r, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-77-18 po 
godz. 16

ŻUK, 1990 r.P80 tys. km izoterma, inst. gazowa,-- 3.000 zł. 
Wrocław, teL 071/355-05-31,0605/24-22-73 
ŻUK, 1991 r., 27 tys. km, 2120 ccm, benzyna, turkusowy, 
blaszak, przegląd do 05.2002 r., stan techniczny b. dobry, •
2.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-45-72,0603/42-84-78 
ŻUKA-06,1992 r., 60 tys. km, zielony, blaszak, obudowany, 
- 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
ŻUKA-07B, BUS, 1993 r. blaszak, wym. 2x18x2.8 m, -5.500 
zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK A-07D, 1997 r., 78 tys. km, 2417 ccm, diesel, zielony, 
w ciągłej eksploatacji, model towos (do przewozu towarów i 
osób), hak, zarejestrowany, brak OC, możliwość wystawie
nia faktury VAT, - 11.000 zł. Żarów, tel. 074/857-04-51, 
0605/04-98-50

CZĘŚCI
O  ABSOLUTNIE AUTO SCHROTT „PALLCARS” AU- 

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

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119,0-607 525 686

Skrzynie biegów
N A P R A W A  O R A Z  S P R Z E D A Ż  

SKRZYŃ BIEGÓW I CZĘŚCI 
OSOBOWE I DOSTAWCZE 

SKUP SKRZYŃ 
W rocław, ul. Ku ropa tw ia  12 

tel. 0-503 65 48 48 OPOH397

ALFA ROMEO 145 : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
ALFA ROME0145,146: błotnik tylny lewy, alternator, roz
rusznik, głowica, pompa wspomagania, silniczek wyciera
czek, pasy bezwł. Góra śl., tel. 0604/69-58-99 
ALFA ROME0 145,146,156,164,166: lusterka. Legnica, 
tel. 076/722-85-51
ALFA ROME0 145,1461,9-2,01: wózki, wahacze, półosie, 
McPhersony, listwy kierownicze, klapa tylna, kpi. z lampami. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ALFA ROMEO 146 : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
ALFA ROMEO 146,156,166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69

CHŁODNICE
SKUP - SPRZEDAŻ - NAPRAWA

* nowe
> naprawa wszystkich typów

ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY-NAPRAWA

PROFESJONALNE SPAWANIE 
ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

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

ALFA ROMEO 147 : maska, zderzak. Siechnice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,608/41-76-04 
ALFA ROME0155: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
ALFA ROMEO 155 : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
O  ALFA ROM E0156,1998/01 r . : dach do limuzyny 

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

ALFA ROMEO 156,1999 r .: drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, 
felgi aluminiowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów,'pół
osie itp. Wrocław, tel. 0602/80-0-1 
ALFA ROME0156,1999 r., 1800 ćcm: wentylator chłodni
cy - 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-39

CZĘŚCI UŻYWANE 
DO SAMOCHODÓW WŁOSKICH

ALFA ROMEO , FIAT 1 LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ OP011437 

tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0-608417 604

ALFA ROME0156,166 2,0-2,5 V6: wózki, wahacze, zwrto- 
nice, półosie, McPhersony, listwa kierownicza, stabilizator, 
lusterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ALFA ROMEO 164 : różne części z demontażu. Oleśnica, 
tel. 0609/51-31-05
ALFA ROMEO 164, 1993/83 r. oraz 901, 2000-2500 ccm: 
felgi, felgi aluminiowe, zawieszenie, półosie, mosty, wał kor
bowy, drzwi tylne i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
ALFA ROMEO 164, 166 : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
ALFA ROMEO 166,1999 r., 2000 ccm, wtrysk : różne czę
ści. Wrocław, teł. 0608/17-96-55 
ALFA ROMEO 33: lampy tylne. Legnica, tel. 076/722-65-51 
ALFA ROMEO 33, 75 : różne części z demontażu. Oleśni
ca, teł: 0609/51-31-05
ALFA ROMEO 33,1985 r.: różne części. Dzierżoniów, tel. 
0607/61-55-63
ALFA ROMEO 33, 1988 r . : maska, błotniki, pas przedni.
Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66
ALFA ROMEO 75: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51

ALFA ROMEO 75, GIULIETTA: różne części z demontażu. 
Nowa Łomnica, tel. 0603/50-72-58 
ALFA ROMEO GIULIETTA: lampa tylna lewa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
ALFA ROMEO GTV: maska, reflektory, zderzak, halogeny, 
blenda. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz.
9-17, m i u - i w
ALFA ROMEO SPIDER : maska, reflektory, zderzak, halo
geny, blenda. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,608/41-76-04
ALFA ROMEO SPRINT COUPE : różne części z demonta
żu. Nowa Łomnica, tel. 0603/50-72-58 
ALFA ROMEO SPRINT, 1988 r., 1700 ccm, boxer: silnik
2-gaźnikowy, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-95
ARO : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
ARO : półosie, obudowa mostu, części skrzyni biegów, pa
newki, wieńce, piasty, docisk. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
ARO 243,3120 ccm lub 244: używane części do silnika 2-gło- 
wicowego, głowice z kolektorami, stan dobry - 200 zł, pom
pa oleju, tłoki z korbowodami i inne. Jaworzyna śląska, tel. 
074/858-09-22
ARO 244 : różne części silnika, karoserii i skrzyni biegów. 
Warszawa, tel. 022/625-44-47 
AUDI: licznik z zegarem, lusterka. Gromadka, woj. legnic
kie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
AUDI, TDi: wisko z wentylatorem. Oława, tel. 0601/21-28-89 
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony, z dokumentacją 
lub na części. Przeworno, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77

AUTOCZĘŚCI
części używane z demontażu 

do różnych marek 
demontaż na miejscu

ATRAKCYJNE CENY
OP010021

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

AUDI: skrzynia biegów automatic (C4 • 2.3, A6 • 2.5 TDi, A8
- 4.2). Wrocław, tel. 0602/22-18-33
AUDI: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-10,0603/75-17-15 
AUDI, 1982/87 r.: blacharka, inst. elektryczna, gażniki, gło
wice, rozruszniki. Wolibórz, tel. 074/873-37-26, 
074/872-83-50
AUDI, 1993 r., 1800 ccm : półosie, klimatyzacja, skrzynia 
biegów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
AUDI, 1999 r., 1800 ccm, benzyna: turbosprężarka (nowa),
- 990 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05

AUDI 100 C4, AVANT : różne części. Żórawina, tel. 
0502/82-41-82
AUD1100,1977/81 r., 1600 ccm: chłodnica • 120 zł, lampy
i inne. Wrocław, tel. 0604/61 -97-39
AUD1100,1978/84 r., 1800 ccm, benzyna: silnik - 450 zł,
skrzynia biegów, półosie i inne. Głogów, tel. 076/831-59-90,
0502/36-19-78
AUD1100,1980 r .: maska, grill, konsola, licznik, lampa tyl
na. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
AUD1100,1980 r .: skrzynia biegów (4), wiele części z roz
biórki, felgi aluminiowe 13”, z oponami 175 x 50 x 13. Kłodz
ko, tfel. 0606/16-85-80
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie części z
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
AUD1 100, 1982 r. : gaźnik, • 500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-44-51
AUD1100,1982 r., diesel: docisk sprzęgła + tarcza, lampy 
przednie, zderzaki, części blacharki, hak, inne. Kłodzko, teł. 
074/867-96-00
AUD1100,1983/90 r., 2200 ccm, benzyna : osprzęt silnika, 
pompa wspomagania kier., inne. Lubań, tel. 0607/66-26-79 
po godz. 16
AUD1100,1983/90 r.: drzwi, zderzaki., maska, szyby, silnik
2,2 E, 1,8 E, pompy, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 
0607/53-29-96
AUD1100,1984 r., 2100 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
rozrusznik, półosie, McPhersony przednie i tylne, wspoma
ganie kier. kpi., tarcze ham. przednie, pompa ham., dociski 
ham. przednie, felgi aluminiowe 14” (komplet), klapa tylna, 
drzwi przednie prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy 
przedni, zestaw wskaźników, linka szybkościomierza. Wro
cław, tel. 0604/68-71-95
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, kompletna 
dokumentacja, - 350 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
AUD1100,1985 r., 2000 ccm oraz 2200 ccm: maski, alter
nator, skrzynia biegów, chłodnica, bak, mosty, półosie, koła, 
dach, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUD1 100, 1985 r., 2000 ccm : silnik 5-cylindrowy, błotnik, 
drzwi lewe, konsola, progi ze słupkami, dach, tylna oś, wa
hacz, amortyzatory, szyby boczne i tylna. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
AUD1100,1986 r .: felgi alum. 14", 2 szt., 16-szprychowe, 
rozstaw śrub 108 mm, stan b. dobry, • 220 zł. Polkowice, tel. 
0608/49-38-42
AUD1100,1986 r.: drzwi przednie, sprężyny przednie, prze
guby, zbiorniczki na płyny. Bolesławiec, tel. 0504/96-08-43 
AUD1 100, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik
5-cylindrowy z odprawą celną, McPhersony przednie, ława. 
Modła 75, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
AUD1100 CD, 1986 r., 1800 ccm, 2300 ccm, benzyna: róż
ne części z rozbiórki. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
AUD1100, 1986 r .: drzwi, 4 szt., klapa bagażnika, maska 
silnika, podłużnice. Polanica Zdrój, tel. 074/868-24-02 
AUD1 100, 1987 r., 2200 ccm, turbo benzyna : silnik bez 
głowicy, stan b. dobry oraz chłodnica oleju. Lubin, tel. 
0607/48-56-86

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

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYN N E : 600 - 2200 

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

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

TPS53S3T

AUD1100 : różne części, plastiki, maska, błotniki, lampy i 
klapa tylna, stan idealny. Brzeg, tel. 0606/17-80-15 
AUD1100 C4 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
AUD1100: wszystkie części. Legnica, tel. 0603/16-12-11 
AUD1100 C4 : szyba przednia. Lubin, tel. 076/846-50-70, 
0605/10-95-87
AUDI 100, 2300 ccm .cygaro': klimatyzacja. Opole, tel. 
0607/83-90-46

AUD1100 C4,1987 r., 1800 ccm : różne części z demonta
żu. Polkowice, tel. 0606/45-32-14 
AUD1100 CC, 1987 r. 1800 - 2200 cćm: wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0605/69-75-76 
AUD1100,1988 r . : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1988 r., 2200 ccm, benzyna: różne części. Opo
le, tel. 0608/34-77-33

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa 'Ju lita ’  oferuje turbiny do wszystk ich rodzajów pojazdów.

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/100 CP003BJ8 
tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66

AUD1100 C 4 : szyberdach. Opole, lei. 0607/83-90-46
AUD1100 C4, 2400 ccm, diesel: poduszki silnika, półoś,
tapicerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, teł.
076/858-47-61,0605/43-54-20
AUD1100 wersja .cygaro": przekładnia kierownicza -100 zł,
przednie kierunkowskazy - 10 zł/szt. Siedliska, tel.
076/887-15-96
AUD1100: różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86 
AUD1100 C4, 2000 ccm : belka pod silnik, głowica, tłoki, 
korbowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna za
wieszenia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wy
cieraczek, konsola środkowa, szybki tylne trójkątne, sprę
żarka klimatyzacji. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 C4 OUATTRO 2500 ccm TDI, 2300 ccm, 2600 
ccm V6,2000 ccm, 1800 ccm: silniki, skrzynie biegów, kom
putery, zawiesżenia, pompy paliwa, dachy, podłużnice, pla
stiki, tapicerki, drzwi, serwo, ABS. ukł. kierownicze, wzmoc
nienia, liczniki, klimatyzacja. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
AUD1100 C 4 : felgi aluminiowe 16", siłowniki maski, wygłu- 
szenie maski, przepływomierz. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUD1100 od 1987 r.: linka hamulca, nowa, oryginalna, prod. 
niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
AUD1100 C4 : różne części mechaniczne i blacharki, elek
tronika, podsufitki, klimatyzacja, możliwy montaż. Wrocław, 
tel. 0503/37-57-25
AUD1100 C4 : reflektory, maski, zderzaki, chłodnica, klima
tyzacja, poduszka pow., serwo, taśma, deska rozdz., pasy 
pirotechniczne, drzwi, szyby, błotniki tylne (sedan i avant), 
alternatory, pompa wtryskowa, pompa paliwowa. Wrocław, 
tel. 0605/93-04-75

AUD1100 .cygaro*, 1989 r., diesel: maska przednia, reflek
tory, alternator, rozrusznik, chłodnica z wentylatorem, łapy 
silnika. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
AUD1100, 1989 r .: dach z tapicerką, pokrywa bagażnika. 
Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
AUD1100,1989 r., 1800 ccm, wtrysk (wersja .cygaro*): po- 
dłużnica, zbiornik wspomagania, chłodnica, silnik do ocle
nia. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
O  AUDI 100, 1990 r. 1800, 2200, 2300 i 2000 TD: 

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

Ś P A W / W i i l l _

I  USUW/WIŚ I f p H p  W6A/KEW I w y tn iw  
m u tK A K ów  cH ta m c u u p , lu s te re k . 

HK'V\J(.AO(t OSŁON I m yCH  CZĘŚCI \
m o cu w  at.KuMuI «  u l 0605 693 3S '

C Z Ę Ś C I U ŻY W A N E  D O  A U T  W Ł O S K IC H  ,
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO

0 - 6 0 9  5 1 3  1 0 5 .  0 7 1 / 3 9 8 - 1 3 - 2 9  p o  g o d z .  2 0 . 0 0 *

AUD1100,1990 r., 2300 ccm; benzyna : silnik kpi., stan b. 
dobry. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
AUD1100,1990 r . : podsufitka, konsola, licznik na 7 zega
rów (280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, po
duszki silnika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa ba
gażnika, słupki środkowe, próg. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUD1100,1990 r.: drzwi lewe przednie, grill przedni, lampa, 
wewn. lewa i prawa, kierunkowskaz lewy (.cygaro*). Wro
cław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUD1100 C4,1992 r., 2800 ccm, benzyna: półosie, piasty, 
amortyzatory, skrzynia biegów, szyby boczne i tylna, alter
nator, rozrusznik, licznik. Legnica, tel. 0602/83-80-92
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CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JA P O Ń S K IC H  0 P002209 

O R A Z  SER W IS  Z  M O N TA ŻEM
Wrocław, ul. Partynicka 49, tel./fax 366-22-44 

tel. 339-83-61, 78-78-324-5, 0-603 915 913

AUD1100 C4 AVANT, 1992 r..: drzwi, szyby, tapicerka z do
datkiem drewna, skrzynia biegów, filtr pow., podlużnica lewa, 
dach, drążek kier., podszybie, plastiki, półka bagażnika. Le
gnica. tel. 0603/40-64-90
AUD1100 C4 ,1992 r i 2500 cćm, TD i: silnik' kpi.-, skrzynia 
biegów /5/, listwy pod reflektory, błotniki przednie, belka pod 
chłodnicę, chłodnica wody i klimatyzacji, filtr powietrza, pół- 
osie, zawieszenie przednie i inne. Żary, tel. 0602/82-36-51 
AUD1100,1993 r .: reflektory, lampy tylne z pasem szkla
nym. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6: dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, 
osprzęt silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, kon
sola, plastiki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
AUD1100 C4 ,1993 r .: kierunkowskaz żółty, prawy, lampa 
narożna tylna lewa, reflektor prawy bez uchwytów górnych, 
piasty tylne. Wrocław, teł. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUD1100 CA, AVANT, 1993 r.: lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, tel, 076/878-37-54,0604/53-18-57 
AUD1100 C4 ,1994 r .: ćwiartka tylna lewa. klapa bagażni
ka. Środa Śląska, tel. 071/795-14-42 
AUD1100,1996 r.: skórzane zagłówki, wahacz przedni. Wro
cław, tel. 785-14-26
O  AUDI 100, 90, 1980/90 r. 1.8, 2.2, 2.3 i 2.0 TD: 

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

AUD1100,90,80,2300 ccm, benzyna: chłodnica miedzia
na oraz wzmocnienie przednie kpi. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
AUD1100, A6 C4,1996 r., 2800 ccm: skrzynia biegów auto
matic typ 4HP18, napęd 4x4 ♦ przekładnia hydrokinematycz- 
na, para drzwi lewych (do C4). Lubin, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53
AUD1100, A6 ,1996/97 r., 2500 ccm, TD i: drzwi, szyba tyl
na, rozrusznik, przepływomierz, kolumny McPhersona, kom
puter, ukl. ABS, nagrzewanica, pompa wtryskowa, wspoma
ganie, blok silnika, ukł. kierowniczy i inne. Ścinawa, tel. 
0607/64-43-92
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk : różne czę
ści z demontażu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna: osprzęt silnika, dach, 
koła, szyby, drzwi, maska, półosie, zawieszenie, felgi, zbior
nik paliwa, belki, mosty, siedzenia, chłodnica i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
AUDI 80 B3, B4, C4, A4, A6 : różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0609/26-96-78
AUDI 80, 1600 ccm, benzyna : silnik, inne części, udoku
mentowane pochodzenie. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0604/42-86-66
AUDI 80: koła (4 szt.), z letnimi oponami, • 300 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-76-42
AUDI 80 B3: zderzak tylny - 40 zł, kierunkowskaz lewy • 25
zł. Kłodzko, teł. 074/867-58-21
AUDI 80, 1600 ccm : silnik, stan dobry. Krapkowice, tel.
0604/70-94-77
AUDI 80,1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa • 200 zł, hak
-100 zł. Legnica, tel. 076/852-38-32
AUDI 80 B3 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
AUDI 80 B4 : roleta tylna. Legnica, tel. 0603/40-64-90
AUDI 80 : reflektory - 200 zł, pokrywa bagażnika - 50 zł,
drzwi tylne -150 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96
AUDI 80 B4 : zblocza hamulcowe, - 90 zl. Legnica, tel.
0601/80-88-79
AUDI 80 B3: różne części. Niemcy, tel. 0049/17-44-96-98-61 
Wschowa, 0605/91-88-41
AUDI 80 B3, B4 : drzwi kpi., 4 szt. • 100 zł/szt. Nowogro
dziec, tel. 0504/91-91-07
AUDI 80,1300 ccm, benzyna: silnik oclony, • 900 zł. Opole, 
tel. 0608/34-77-33
AUDI 80 B4 : zawieszenie sportowe, - 1.200 zł. Opole, tel. 
0608/49-68-02
AUDI 80 B3, B4 : szyberdach. Opole, tel. 0607/83-90-46 
AUDI 80: skrzynia biegów, chłodnica, silnik 1.5 i 1.6 D, gło
wice do 1.1,1.3 i 1.6 E, wały korbowe i korbowody z tłokami. 
Paczków, tęl. 0606/15-33-85
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 pó godz. 15, 
,0601/79-30-54
AUDI 80,1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5), silnik, -
1.100 zł. Równe, gm. Głubczyce, tel. 077/485-69-70 w godz. 
9 1̂7,0608/60-91-22
AUDI 80 : skrzynia biegów, -.,150 zi. Rychtal, tel. 
062/781-64-47
AUDI 80 AVANT B4 : klapa tylna, kpi. Smardzów, tel.
071/398-33-51,071/314-38-54
AUDI 80 B3 : maska, drzwi tylne kpi., grill, szyby. Sobin,
gm. Polkowice, tel. 0606/58-48-68
AUDI 80 AVANT : klapa tylna, - 150 zł. Wałbrzych, tel.
0600/74-59-62
AUDI 80 B4: słupki, progi, podłużnice przednie, dach. Wę
gliniec, tel. 0503/91-12-11
AUDI 80: amortyzatory SACHS, nowe, 4 szt, • 450 zł. Brzeg, 
tel. 0502/29-21-46
AUDI 80: różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86 
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3,1800 ccm, benzyna : drzwi, dach z szyberda- 
chem, ćwiartka prawa, silnik, plastiki. Wrocław, tel. 
071/342-44-30
AUDI 80 B3,1800 ccm: belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna Ifjer., pompa hamulcowa, pompa wody, alter
nator, rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak 
tylny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4 COUPE, OUATTRO 2600 ccm V6, 2000 ccm, 
1800 ccm: silniki, skrzynie biegów, komputery, zawieszenia, 
pompy paliwa, dachy, podłużnice, plastiki, tapicerki, drzwi, 
serwo, ABS, ukł. kierownicze, wzmocnienia, liczniki, klima
tyzacja. Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
AUDI 80 B3, B4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lam
py tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 .
AUDI 80: szyba drzwi, przednićh, prawych, zderzak/błotnik 
prawy. Wrocław, tel. 336-70-66 wewn.187 
AUDI 80 B4 avant: roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
071/355-68-55,0601/55-68-57 
AUDI 801600,1800,2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wro
cław, tel. 0501/22-24-85
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 80,1978 r.: drzwi, układ kierowniczy, felgi z oponami, 
klapa przednia i tylna, wahacze, sprężyny, lampy, rozrusz
nik, stacyjka, serwo z pompką hamulcową, zaciski, szyber
dach. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
AUDI 80,1979 r . : skrzynia biegów /4/, półosie, przeguby, 
kołyska, wahacze, tarcze, zaciski hamulcowe i inne. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871^47-97,0606/36-71-10 
AUDI 80,1980 r.„1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (4), 
• 120. zł. Lubin, teł. 076/840-88-68 w godz. 8-17 
AUDI 80,1980/86 r., 1600 ccm, benzyna : błotnik prawy • 
120 zł, lusterka • 50 zł/szt., reflektory, ścianka tylna -180 zł, 
lampy tylne, drzwi lewe • 80 zł/szt., ława pod silnik z waha
czami - 200 zł, stacyjka • 50 zł, chłodnica 1.8 (B3) - 250 zł, 
prosie -100 zł/szt., lusterko wewn. - 30 zł zderzak z halo
genami - 300 zł. Wrocław, tel. 353-55-18 po godz. 20, 
0601/73-47-52
AUDI 80 B4,1981 r., 110 tys. km, 1800 ccm: silnik ♦ skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie, części sprowadzone z Nie
miec, możliwość sprawdzenia i montażu, • 1.800 zł. Milicz, 
tel. 0606/44-66-83,0608/48-77-29 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (4). 
Wolbiórz, tel. 074/872-21-21,0604/59-66-94 
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
05Q1/81-36-18
AUDI 80 GT COUPE, 1982 r., 1900 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, w całości lub na części, skrzynia biegów auto
mat., kolumny McPhersona, piasty, półosie, klapa tylna, lam
py tylne z blendą, wspomaganie, boczne szyby, felgi. Bole
sławiec, tel. 075/734-74-19
AUDI 80,1982 r.: różne części. Karpacz, tel. 0609/63*96-19 
AUDI 80,1983 r.: serwo z pompą hamulcową, grill przedni. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
AUDI 80,1983 r.: lampy przednie kpi.- 200 zł, pokrywa ba
gażnika- 50 zł, tylne drzwi, 2 szt.- 150 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
AUDI 80,1983 r . : wszystkie części z rozbiórki + kpi. felg 
aluminiowych. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80,1983 r., 1800 ccm: silnik z dokumentacją- 800 zł, 
inne części. Wrocław, tel. 0608/25-02-11

AUDI 80,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1985 r., 1300 ccm oraz 1600 ccm: silnik + osprzęt, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, 
ćwiartki, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 80,1985 r.: maska, tylna klapa, lampy, atrapa, waha
cze z .sankami*, skrzynia biegów (5), półosie, szyby boczne 
i tylna oraz inne części. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1985 r.: reflektor lewy, kierunkowskaz prawy i lewy, 
lampa tylna lewa, narożna, do modelu przejściowego. Wro
cław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI 80, 1986 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : drzwi, lampy, 
błotniki, zawiesz., zderzaki z halogenami i inne. Legnica, tel. 
0501/60-86-49
AUDI 80,1986 r.: zderzaki, błotniki przednie, lampy, sprzę
gło kpi. (nowe), maska, przednie kolumny i inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80 B3, 1986/92 r., 1800 ccm : części mechaniczne i
blacharki, błotniki tylne, ścianka, silnik, osprzęt, inne części.
Wrocław, tel. 0609/20-08-47,0609/02-67-37
AUDI 80 B3,1987/91 r., 1900 ccm, wtrysk : pompa paliwa,
skrzynia biegów, półosier drzwi, szyby, tylna oś z tarczami,
lewa listwa przydachowa, zderzaki i inne. Legnica, tel.
0601/84-47-11
AUDI 80,1987/91 r.: hak Westfalia z odpinaną kulą, • 500 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
AUDI 80 B3, 1987/91 r . : skrzynia biegów AKL, tylna oś, 
tylna klapa, błotniki, drzwi, wahacze amortyzatory, podłużni
ce, dach, kolumna kierownicza, pompa ABS. Zielona Góra, 
tel. 0604/86- T8-25
AUDI 80 B3, 1987/91 r .; różne części. Zielona Góra, tel. 
0604/86-18-25
AUDI 80 B3, B4, 1987/94 r . : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
AUDI 80,1988 r .: różne części z demontażu. Głuchołazy, 
teł. 0502/24-53-70
AUDI 80 B3,1988 r . : skrzynia biegów (5), belka tylna na 
tarcze, półosie. Legnica, tel. 0607/35-47-05 
AUDI 80 B3,1988 r.: błotnik tylny prawy • 500 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-12-20 -
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, benzyna : McPhersońy - 
100 zł/szt., oś tylna -150 zł, klapa tylna - 200 zł. drzwi -150 
zł/szt., konsola -100 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
AUDI 80 B3,1988/90 r., 1800 ccm, benzyna: błotniki przed
nie, listwa pod lampy, wzmocnienie przednie, drzwi przed
nie i tylne, klapa tylna, zderzak przedni, sprzęgło, pompa 
wody, gażnik i inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
AUDI 80 B3,1988/91 r., 1900 ccm, turbo D : maska, lampy, 
części silnika, kierunkowskazy, osłona pod silnik, drzwi, kla
pa tylna, zderzaki, chłodnica, lusterka, wspomaganie i inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
AUDI 80 B3, B4,1988/92 r., 2000 ccm : mechanizm wycie
raczek (B4), konsola (B4), pasy przednie (B4), alternator (B4), 
obudowa filtra (B4), podszybie (B4), felgi aluminiowe, spo
iler tylny (B3, B4), zbiornik wyrównawczy (B3), zbiornik wspo
magania (B3), drzwi (B3, B4), lusterka (B3, B4), inne. Wro
cław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI 80 B3,1988/99 r., 1800 ccm, benzyna: zderzak przed
ni, listwa pod lampy, wzmocnienia przednia, błotnik przedni, 
drzwi prawe i lewe, lusterko prawe, klapa tylna, chłodnica, 
gażnik, alternator, rozrusznik, filtr pow., ukł. kierowniczy, pla
stiki wnętrza, silnik i inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
AUDI 80,1989 r.: pompka centralnego zamka • 100 zł. Na
mysłów, teł. 0604/89-65-56
AUDI 80,1990 r. 1.6-1.8: silniki oclone, skrzynia biegów oraz
inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28
AUDI 80,1990 r., 2300 ccm, benzyna : silnik kpi., stan b.
dobry. Nysa, tel. 0607/10-06-67
AUDI 80 B3,1990 r .: konsola, uszczelka szyby przedniej,
tapicerka drzwi, mechanizm podnoszenia szyb, uszczelki
drzwi, plastiki i inne. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel.
0602/60-19-47
AUDI 80,1990 r .: blenda tylna (czerwona) • 300 zl, moduł 
zapłonu (2300 ccm) • 50 zł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12 
AUDI 80 B3 ,1990 r., 2300 ccm : skrzynia biegów z napę
dem tylnym i przednim, zbiornik paliwa, kolumny McPherso
na. Wrocław, tel. 0504/82-70-68

SKRZYNIE BIEGÓW
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AUDI 80 B3,1990 r.: zderzaki, atrapa, lampy, błotniki, 4 el. 
szyby, ukł. kierowniczy do silnika 2.3E. Wrocław, tel. 
0600/16-89-64 _
AUDI 80 B3,1990 r., 1800 ćcm, benzyna : skrzynia biegów, 
półosie, wahacze, kolumny McPhersona, błotniki przednie, 
reflektory, maska silnika, zderzak przedni, grill, drzwi kpi.-i 
inne, z demontażu. Żagań, tel. 0602/82-36-51 
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm: silnik i inne części z demonta
żu. Żary, tel. 068/375-98-29
AUDI 80, 1991 l  : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80, 1991 r. : fotele, tapicerka i inne. Brzeg, tel. 
0606/89-35-59
AUDI 80, 1991 r., wtrysk: silnik do oclenia. Czerwieńsk, 
woj. zielonogórskie, tel. 0601/18-89-01 .
AUDI 80 B4, 1991 r., 2000 ccm : silnik, tył (B3), zderzak 
(B4), klapa tylna (B4), bak, belka tylna, drzwi i inne. Duszni
ki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
AUDI 80 B3 OUATTRO, 1991 r., 2000 ccm, 16V: różne czę
ści. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
AUDI 80 B3, B4,1991 r.: kpi. tapicerek, fotele, konsola skó
rzane (kolor czarny), -1.200 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
AUDI 80 B3,1991 r.: różne części. Żagań, tel. 0600/58-22-95 
AUDI 80 B4, 1991/95 r., 1900 ccm, TD i: przepływomierz, 
błotniki, maska, klapa tylna, zderzaki, halogeny, lusterka, 
lampy, wzmocnienie czołowe, klimatyzacja, drzwi, błotniki 
tylne, oś tylna, nadkola, wahacze, kolumny McPhersona, 
szyby, wspomaganie, osłona pod silnik i inne. Wrocław, teł. 
0602/23-68-66
AUDI 80 B4,1992 r., 116 tyś. km, 1900 ccm, TD i: silnik, -
2.100 zl. Legnica, tel. 0607/04-38-25

AUDI 80 B4,1993 r.: drzwi, el. podnośniki szyb, zawiesze
nia, półosie. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk : drzwi, skrzynia 
biegów, konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierow
niczy, szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUDI 80 OUATTRO, 1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, 
zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, kpi. napęd 4x4. 
Wrocław, tel. 0609/37-27-17
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm : kolumny McPhersona tyl
ne, komputer. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, mi
ska olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80 B4,1993 r.: chłodnica, cały przód, • 1.200 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/18-89-01
AUDI 80 B4,1994 r., 2000ćcm, benzyna: poduszka pow. z 
sensorem, drzwi, klapa tylna, lampy tylne, zderzak przedni z 
halogenami, ukł. wydechowy, wspomaganie, kolumna kie
rownicza, aparat zapłonowy i inne. Lubin, tel. 0606/36-28-36 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, wtrysk: automatic, chłodni
ca wody, komputer ABS-u, rozrusznik, alternator, kolumny 
McPhersona, belka tylna, pompa paliwa, pompa ABS-u, sta
cyjka, przełączniki kierownicy, nadkola i inne. Lubin, tel. 
0606/82-16-26

AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 2000 cćm : drzwi, lampy, szy
by, dach, błotniki, felgi, plastiki, skrzynia biegów, chłodnice, 
zderzaki. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r.: dach z relingami, zawieszenie, 
drzwi, kanapa, bak, inne. Polanica Zdrój, tei. 0502/40-91-08 
AUDI 80 B4,1994 r.: ćwiartka lewa tylna, zawieszenie tyl
ne, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, lampa lewa tyl
na. Wrocław, tel. 0603/32-71-10.
AUDI 80 B4,1994 r .: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, 
hak, wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lam
py tylne, grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUDI 80 B4,1995 r.: zawieszenie sportowe, kpi. Sobótka, 
tel, 0605/76-65-99
AUDI 80 B4,1995 r., 1900 ccm, turbo D : części blacharki, 
części mechaniczne, części zawieszenia, McPhersońy, pół
osie, drzwi, klapa tylna, szyby, tapicerka, dach, podsufitka, 
ukł. wspomagania, pompa, ukł. kierowniczy, felgi aluminio
we i stalowe i inne. Lubin, tel. 0603/50-41-98 
AUDI 80, 1997 r. : zderzak tylny, stan b. dobry, - 200 zl. 
Wrocław, tel. 071/389-08-30
AUDI 80 B3, B4. 1989 r. : zderzak tylny (Audi B4), drzwi 
tylne lewe i prawe, kompletne (Audi B3), -100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-39-66
AUDI 80,100 : lampy tylne lewe, reflektor z kierunkowska
zem lewym. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
AUDI 80,100,1979 r., 1600 ccm, benzyna: silnik z 1979 r.. 
z pełnym osprzętem i dokumentacją, stan b. dobry. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 80,90,1990 r.: blenda tylna (czerwona) • 300 zł, moduł 
zapłonu - 50 żł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12 
AUDI 80, 90 B4,1993 r . : maska silnika, błotniki, skrzynia 
biegów (5), lampy, kierunkowskazy, półosie, chłodnica, zde
rzaki, zawieszenia, nadkola, klapa tylna, reflektory, szyby, 
felgi, plastiki i inne. Bolesławiec, tei. 0602/63-54-25 
AUDI 80,90,100,2300 ccm, benzyna : chłodnica miedzia
na, wzmocnienie czołowe kompletne. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/91-87-56

AUDI 80, 90,100,1990 r .: blenda tylna, częrwóna, nowa'; 
do modelu 80 i 90 : 300 zł. moduł zaplonu do modelu 90 i 
100 (z silnikiem 2.31) - 50 eł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12.
O  AUDI 80, 90, 100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

POLO, GOLF, VENTO, JETTA, T4, roczn ik i 
1980-2000 f/i lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy itp. 
„REG-PLAST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07, 0602/18-87-35 81012771

AUDI 90: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
AUDI 90,1990 r,: blenda tylna (czerwona) - 300 zł, moduł 
zapłonu (2.3) - 50 zł. Świdnica, tel. 0602/78-74-12 
AUDI 90 CABRIO, 1991 r .: dach, - 1.000 zł- Zielona Góra, 

'tel. 068/320-44-51
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r„ 120 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
DOHC, benzyna: skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19 
AUDI A 2 : felgi aluminiowe 16”, różne części mechaniczne, 
elementy blacharki i inne, możliwość wysyłki. Nowogrodziec, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0608/72-14-92, Niemcy, 
0049/17-57-40-99-22
AUDI A2, A3, A4, A6 : klimatyzacje sterowane el., kpi. i po
jedyncze części, różne części mechaniczne, elementy bla
charki, możl. wysyłki. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/33-76-86,0608/72-14-92^
AUDI A3 : wzmocnienie czołowe, błotnik tylny lewy (nowy). 
Kłodzko, tel. 0605/35-71-92
AUDI A3 : drzwi prawe, wykładzina bagażnika, plastiki ba
gażnika, wycieraczka tylna z silnikiem, zamek drzwi, klamka 
zewn. lewa, klapka wlewu paliwa, podnośnik szyby i inne. 
Wrocław, tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
AUDI A3 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A 3 ,1997/00 r .: ćwiartka przednia prawa, szyba pra
wa. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
AUDI A3, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM : różne części. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
AUDI A3 ,1999 r.: elementy zawieszenia. Piotrowice Małe, 
gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-61-55, 
0608/03-83-64 v
AUDI A3,1999 r., 1900 ccm, turbo D : wózki, wahacze, pół
osie, zwrtonice, McPhersońy, listwa kier., stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A3 ,1999 r . : lampa prawa, błotnik lewy, lampa tylna 
prawa, grill. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
AUDI A3,1999 r. 4-drzwiowy: drzwi, zderzaki, klapy, maski, 
wzmocnienia czołowe, elementy karoserii i inne. Zielona 
Góra, tel. 0609/36-99-31
AUDI A3 ,1999/00 r.\ 1900 ccm, TDf : błotniki, intercooler, 
ABS, sensory, zderzaki, climatronic, osprzęt silnika, skrzy
nia biegów, zawieszenie, drzwi, wspomaganie, serwo, pół
osie, lusterka, klapa, alternator. Lubin, tel. 0605/57r87-37 
AUDI A3 ,1999/00 r., 1600 ccm : zawieszenie, tylna belka, 
skrzynia biegów, silnik, układ wydechowy, układ kierowni
czy, wnętrze, plastiki i inne. Żary, tel. 0502/33-45-68 
AUDI A3, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, TDi 5-drzwiowy : 
kolumny McPhersona, wahacze, zawieszenie tylne, amorty
zatory, komputery, plastiki, tapicerka, podsufitka, błotniki, 
konsola, lampa tylna/stacyjka, pompa wtryskowa, napina
cze pasów, głowica i inne. Ścinawa, tei. 0607/64-43-92 . 
AUDI A3, A4 : zderzak tylny, stan idealny. Lubin, tel. 
0502/63-02-35 -
AUDI A3, A4, A6, A 8 : poduszka powietrzna, sensory, kata
lizator, el. zawieszenia, nowe oryg. przepływomierze, kom
putery itp., możliwa diagnostyka i montaż. Wałbrzych, tei. 
0503/70-45-88
AUDI A4 AVANT, 2500 ccm, TDI: klimatyzacja, zawieszenie 
przednie i tylne, drzwi, błotniki, części silnika, ABS, układ 
wydechowy, skrzynia biegów Tiptronic. Bolesławiec, tel. 
0603/04-28-70
AUDI A 4 1.6,1.8: ściana przednia, -150 zl. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 0609/34-99-53
AUDI A 4 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
AUDI A4,1800 ccm, V5 : różne części mechaniczne i bla
charskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
AUDI A4, 1900 ccm, TDI: silnik i inne części. Lubań, tel.
0608/25-36-94,0603/60-36-74
AUDI A4 : klimatyzacja kpi. Nysa, tel. 0602/73-73-78,
0602/74-15-75
AUDI A4 : różne części, skrzynia biegów. Poznań, tel. 
0503/57-63-32

AUDI A4 : kompl. poduszek, klimatyzacja kompl. Poznań, 
tel. 0607/64-42-98
AUDI A 4 : drzwi przednie lewe i tylne prawe, kpi., klapa tyl
na, wózki, wahacze, półosie, zwrtonice, McPhersońy, listwy 
kier. Smardzów, teł. 071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A4 : felgi aluminiowe 16*17-ramienne, z oponami Con
tinental Sport Compact 205 x 55 x R16, 91 W, stan idealny. 
Szprotawa, teł. 0608/33-46-63 
AUDI A4: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A 4 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A 4 : klapa tylna/Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4,1600 ccm: silnik, konsola, klapa tylna, zawiesze
nie, skrzynia biegów, fotel pasażera z poduszka, błotnik pra
wy tylny. Wrocław, teł. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
AUDI A 4 1.8 20V, 1.8 20V turbo: zawieszenie przednie i tyl
ne, belka tylna, wózek pod silnik, stabilizator, wahacze dol
ne i górne, zwrotnica, półosie, poduszki silnika i skrzyni bie
gów, zbiornik paliwa z pompką, kolumna kierownicy, głowi
ca, alternator, inńe. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A4,1995/98 r. 1.6,1.9 TDI: zderzaki, błotniki, interco
oler, ABS, sensory, osprzęt silnika, skrzynia biegów, klima
tronic, dach, felgi aluminiowe, zawieszenie, drzwi, pompa 
wtryskowa, wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, klapa, 
podłużnice, miska olejowa, tapicerka głowica, alternator, roz
rusznik i inne. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/83-96-41 
AUDI A4 ,1996 r.: silnik 1.9 TDi 110 KM, skrzynia biegów, 
zawieszenia. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-57 
AUDI A4 ,1996 r . : błotnik przedni prawy, zderzak przedni. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, TDI: drzwi, szyby, ma
ska, błotniki, konsola, tapicerka, zawieszenie, chłodnica. Zie
lona Góra, tel. 0600/54-93-56
AUDI A4, 1997 r., 1900 ccm, TD i: zawieszenie przednie, 
amortyzatory, wahacze, końcówki drążków. Polkowice, tel. 
0606/45-32-14
AUDI A4 OUATTRO AVANT, 1998 r. : różne części. Żary, 
tel. 0606/10-34-85
AUDI A4AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDI, 110 PS : skrzynia 
biegów (5), nagrzewnica, nadwozie tylne, tapicerka, serwo,
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rozrusznik, przełączniki, kierownica, lampy tylne, ukł. wyde
chowy, komputery i inne. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
AUDI A4 AVANT, 1998 r.: komplet tłumików, katalizator, szy
ba tylnych prawych drzwi (opuszczana), gałka zmiany bie
gów, zapalniczka, sterownik climatronic. Oława, tel. 
0600/92-05-13
AUDI A4, 1999 r. : grill, wentylator klimatyzacji, zderzak 
przedni, błotnik prawy, halogen zderzaka, błotnik tylny pra
wy. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 .
AUDI A4, 2000 r., 1900 ccm, TDI: aluminiowe felgi, części 
silnika, skrzynia biegów automatic, drzwi. Lubin, tel. 
0605/36-49-90
AUDI A4 AVANT, 2001 r., 1900 ccm, TDI: poduszki pow. ♦ 
konsola, skóra Recaro, roleta, białe zegary, lampy, zderza
ki, maska, błotniki, wzmocnienie ♦ chłodnice, drzwi, luster
ka, szyby, zawieszenia, klimatyzacja, radio + CD i inne. Le
gnica, tel. 0607/54-05-96
AUDI A4, A6 : wahacze przednie, łączniki stabilizatora, koń
cówki drążków kierowniczych, amortyzatory, klocki i tarcze 
hamulcowe, filtry. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
AUDI A4, A6 : rozrusznik, pompa ABS. Nysa, tel. 
0602/73-73-78,0602/74-16-75 
AUDI A4, A6,1999 r.: wahacze przednie, zwrotnice; kolum
ny McPhersona, ukł. kierowniczy, tarcze hamulcowe, .po
duszki" pod silnik, końcówki drążków kierownicy. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
AUDI A4, TT : chłodnica. Świdnica, tel. 0601/93-69-48 
AUDI A6 : klimatyzacja kpi. Nysa, tel. 0602/73-73-78, 
0602/74-15-75
AUDI A 6 : felgi aluminiowe 16”, 7-ramienne, z oponami Con
tinental Sport Compact 205 x 55 x R16, 91 W, stan idealny. 
Szprotawa, tel. 0608/33-46-63 
AUDI A6 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A6 : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-9T 
AUDI A6 : klamki wewnętrzne, popielniczki, wywietrznik z 
gniazdem zapalniczki, listwy ozdobne konsoli. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI A6 2000 r., 2500 ccm TDi: kierownica 3-ramienna z 
poduszką powietrza, konsola, sensor i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
AUDI A6 : różne części. Wrocław, tel. 0609/17-03-18 
AUDI A 6 : reflektory, maski, zderzaki, chłodnica, klimatyza
cja, poduszka pow., serwo, taśma, deska rozdz., pasy piro
techniczne, drzwi, szyby, błotniki tylne (sedan, avant), gło
wice, alternatory, pompa wtryskowa, pompa paliwowa, inne 
części. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A6, 1995 r. : błotnik lewy przedni. Lubin, teł. 
0603/21-77-41,0605/07-47-04 
AUDI A6 AVANT, 1995f ,  2500 ccm, TD i: podłużnica pra
wa, zderzak przedni, moduły, tapicerka, skrzynia biegów, 
pompa ABS, szyby, felgi, pompa ham., przedni lewy reflek
tor, zawieszenie przednie, lusterko prawe zewn., drzwi lewe 
przednie, reflektor przedni prawy. Wrocław, tel. 
0605/72-16-03
AUDI A6, 1995 r . : kierunkowskaz lewy -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI A6 ,1996 r.: amortyzatory kpi., 4 szL, tarcze hamul
cowe, klocki przednie kpi., stan b. dobry. Lubin, tel. 
076/846-87-30,0602/17-68-68 
AUDI A6 ,1996 r.: szyberdach. Opole, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A6 AVANT, 1998 r., 2400 ccm, benzyna : zawiesz., 
środek, osprzęt silnika i inne. Lubin, tel.' 0607/12-22-00 
AUDI A6, 1998 r., 2800 ccm : dach, chłodnica, reflektory, 
pas przedni, poduszka pow., konsola, zderzaki, drzwi i inne. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A6 OUATTRO. 1998 r., 2500 ccm, TDI, V6 : maska, 
drzwi, skóra, zawieszenia, poduszki pow. * konsola, lampy 
tylne, klimatyzacja, ława, filtr pow., półosie, skrzynie, ukł. 
wydechowe, komputery, instalacje, zegary i inne. Legnica, 
tel. 0607/54-05-96
AUDI A6,1998 r., 1800 ccm, Tip Tronic: różne części. Świd
nica, tel. 0603/85-48-06
AUDI A€,; 1998 r.: lampy soczewkowe, lampa lewa kseno- 
nowa, lampa tylna lewa (kombi), silniczki lamp, kratki zde
rzaka, wzmocnienie czołowe, zderzaki przednie. Wrocław, 
tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
AUDI A6 AVANT, 1999 r . : dach, drzwi, ćwiartki przednie i 
tylne/zawieszenie, tapicerki, skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, lampy, zderzak tylny, tylna klapa, ramki ozdobne, filtry, 
chłodnice, słupki i inne. Gryfów śl., tel. 0601/48-48-37 
AUDI A6 ,1999 r., 1800 ccm, turbo limuzyna: dach, podłuż
nice, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnę
trze, poduszki pow., szyby, koła, układ kierowniczy, plastiki, 
lampy, zderzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
AUDI A6,1999 r., 2500 ccm, TDI: części mechaniczne, bla
charskie, aluminiowe felgi. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
AUDI A6 .1999 r.: elementy zawieszenia. Piotrowice Małe, 
gm. Prusice, woj. wrocławskie; tel. 071/312-61-55, 
0608/03-83-64 ,
AUDI A6 ,1999 r.: drzwi, elektronika, błotniki. Wrocław, tel. 
0600/88-47-42
AUDI A6, B3, B4: zawieszenia, lampy tylne, przednie, przed
nia maska itp. Wrocław, tel. 0603/30-13-02 
AUDI A8 : sterownik klimatyzacji, - 600 zł. Lubjja, tel. 
0600/19-78-48
AUDI A 8 : szyberdach. Opole, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A8: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A8 nowy model: pokrywa silnika. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64
AUDI A8, 1995 r., 4200 ccm : klimatyzacja. Opole,-tel. 
0607/83-90-46
AUDI A8,1998 r., 2500 ccm, TDI, y6 : wzmocnienie + chłod
nice, obudowa filtra pow., zawieszenia, ława, komputery, 
skrzynia Tiptronic, koła zimowe, skóra, poduszki pow. ♦ kon
sola, RO Concert + zmieniacz, lampy tylne, lusterka i inne. 
Legnica, tel. 0607/54-05-96
AUDI A8, 1998 r., 4200 ccm : silnik kpi., skrzynia biegów 
Tip-Tronic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, 
nagrzewnica, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02
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:  AUTO-ZDERZAK "
AUDTCABIUO, 1996 T:-reflektory soczewkowe. Lubin, teł.
0603/21-77-417860^07-47-04
AUDI 82 : biały kierunkowskaz (montowany w zderzak), -
50 zł. Świdnica, teł. 0602/78-74-12*“w
AUDI S 2 : kierunkowskaz biały w zderzaku - 50 zł. świdrih
ca. tel. 0602/78-74-12
AUDI S 4 : różne części. Zielona Góra, tel. 0503/77-12-69
AUDI S6. 3600 ccm' 4400 : agregat klimatyzacji, pompa
wspomagania, części silnika (4200 ccm). Prochowice, tel.
076/858-47-61,0605/43-54-20
AUDI TT: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60
AUDI V8, 1990 r. : błotniki, zderzak tylny. Wrocław, tel.
0602/23-68-66
AUDI V8,1993 r.: klimatyzacja. Opole, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A4, A6, A8, TT, S4 ,100 C4, 80 B4 : części mecha
niczne do różnych wersji silnikowych, reflektory ksenonowe, 
elementy blacharki (cięte), filtry, klimatyzacja, radia, subwo* 
ofery, chłodnice, felgi aluminiowe, plastiki, wały, skrzynie bie
gów, pompy, skórzana tapicerkâ  poduszki pow. i inne. Olê  
śnica, tel. 0605/68-81-77 •
AUDI, VW, 1600 ćcm, diesel: blok siłnikawraz z dokumen
tacją, - 500 zł. Ręczyn, gm. Zgorzelec, tel. 075/771-80-48 
AUDI, VW, 1600 ccm, diesel: silnik, stan dobry, z dokumen
tacją, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0603/16-12-11 
AUSTIN METRO : zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
AUSTIN MINI METRO, 1983 r.,: przednie zaciski ham., błot
nik lewy, zegary, drzwi i klapa tylna z kluczami, zderzak tyl
ny, amortyzator gazowy tylny, wahacze, belka tylna. Ścina
wa. tel. 076/843-71-11
AUSTIN MINI MORRIS. 1000 ccm : silnik - 750 żł., teł. 
0608/01-00-48
AUTOBUS AUTOSAN H9 : most tylny, wspomaganie kie
rownicy, siedzenia, zbiornik paliwa, tłumik, kolektor wyde
chowy z turbinką, głowica do sprężarki, przełącznik świateł i 
inne. Jelenia Góra, tel. 075/713-00-13 
AUTOBUS TAM 170: głowica silnika, 8 szt. - 60 zł/szt Po
lkowice, tel. 076/847-45-77
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na
części. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53
AVIA : sprężarka, używana, - 100 zł. Brzeg, tel.
0601/50-41-92
AVIA: pompa wody, pompa wtryskowa, sprężarka, -1.400
zł. Kłodzko, tel. 0601/49-69-64
AV1A: przystawka hydrauliki, skrzynia biegów. Wolibórz, tel.
074/872-12-68
AVIA: kontener 4.5 m, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/38-96-62 
AVIAA31,1983 r.: kontener, rama, zawieszenie, most kpi., 
pompa wtryskowa, przekł. kierownicy (nowa) i inne. Wro
cław, tel. 0502/17-75-23
BMW COMPACT: lusterko elektr. reg., prawe i lewe, tylna 
półka, poduszka powietrzna kierowcy z taśmą i sensorem. 
Oława, tel. 0604/85-40-04
BMW 3 : klapa tylna. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0603/71-61-56,0600/13-30-53 
BMW 3: lusterka, reflektory. Legnica, tel. 076/722-85-51 
BMW 3 E-30 : maska, reflektory soczewkowe, błotnik lewy, 
drzwi, szyba przednia, belka zderzaka przedniego. Opole, 
tel. 0605/57-20-65
BMW 3 E-46 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tei. 
0602/77-79-60
BMW 3 COMPACT : oblachowanie, silnik, oclony. Żabice, 
tel. 0607/25-12-98
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3,1988 r., 2000 ccm, 2500 ccm: silniki oclone, skrzy
nia biegów, zawieszenia, elementy blacharki, komputer i inne. 
Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
BMW 3 E-36,1996 r . : konsola, schowek, mechanizm wy
cieraczek przednich, pasy przednie, korek wlewu paliwa. 
Wrodaw. tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
BMW 3,5,1990/99 r .: zawiesz. przednie i tylne, wahacze, 
chłodnice, wentylatory, silnik 1,6 M43 kpi., 2,5124 V na czę
śd, wnętrza i inne. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 3,5,7: różne częśd. Brzeg, tel. 0604/11-39-65 
BMW 3, 5, 7 : skrzynia biegów (automatyczna 5 HP 18), 
skrzynia biegów (manualna, 5-biegowa), alternator oraz osło
na pod silnik. Leszno, tel. 065/534-11-06,0607/34-42-40 
BMW 3,5,7: różne częśd. Poznań, tel. 0601/44-47-61 
BMW 3, 5, 7 nowe modele: różne częśd. Rawicz, tel. 
0602/21-23-02
BMW 3,5,7: częśd blacharki i mechaniczne. Wrodaw, tel. 
0608/66-97-65
BMW 3, 5, 7 : amortyzatory przednie, używane, bez sprę
żyn. Wrodaw, tel. 0503/91-27-23 
BMW 3,5,7,1991/98 r.: maski, drzwi, ćwiartki i inne. Wro
cław, teł. 0603/81-21-10
BMW 316 E-36: kierunkowskazy, szkło reflektora. Wtodaw, 
tel. 071/341-52-47
BMW 316 E-36,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, kompu
tery, liczniki, drzwi, lusterka, konsola, zawieszenia, lampy 
tylne, błotniki tylne, podłużnice, szyby, tapicerki, plastiki i inne. 
Wrodaw. tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
BMW 316 E-21 "REKIN*, 1978/82 r.: alternator, rozrusznik, 
felgi stalowe 13", przednia maska, tłumik końcowy nowy, atra
pa na lampy podwójne, lampa prawa tylna, schowek pasa
żera, maska przednia, dodatkowy zegarek z termometrem, 
rozrusznik, alternator. Wrodaw, tel. 0605/66-11-98 
BMW 316,1980 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, most 
tylny, zawieszenie przednie. Gosławice, teł. 071/317-73-83 
BMW. 316, 1981 r. : części z rozbiórki. Jawor, teł, 
076/870-37-13
BMW 316,1984 r., 524 ccm, turbo D oraz 320: alternator, 
skrzynia biegów, chłodnica, zawieszenie, drzwi, koła, szyby, 
felgi, maski, półosie, fotele, bak, dach i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57

AUTO-DOM ul. Świdnicka 3
tel. 071/311-80-22,0-90 344 891 
Oferuje nowe części: o po i 2097

- oblachowanie i części do sam. zachodnich
- kierunkowskazy, zderzaki, atrapy i inne
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BMW 316,1989 r.: drzwi przednie, lusterka. Duszniki Zdrój, 
tel. 0603/74-62-58
BMW 316,1990 r .: zderzak tylny plastikowy • 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 316,1992 r .: drzwi, szyby, skrzynia biegów, wal, za
wieszenie tylne, klapa tylna, siedzenia, zderzak tylny, most 
tylny, błotnik tylny, drążek kier., silnik 1.6 E, inne części. Le
gnica, tel. 0603/40-64-90
BMW 316,1995 r., 60 tys. km: silnik, skrzynia biegów, elek
tryka, tapicerki, części mechaniczne, liczniki i inne. Szprota
wa, tei. 068/376-32-07
BMW 316 E-36,1995/96 r.: kolumny McPhersona, stan ide
alny, z tarczami i zaciskami ham. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW 316,318 1,1991/98 r.: piasty przednie -120 zł. Wro
cław, tel. 071/361-65-97
BMW 316, 324 E-30 : lusterko lewe, lewarek zmiany bie
gów. Wrodaw, tei; 071/372-22-86 
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa. Wrocław,.tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 E-36,1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, kompu
tery, liczniki, drzwi, lusterka, konsola, zawieszenia, lampy 
tylne, błotniki tylne, podłużnice, szyby, tapicerki, plastiki i inne. 
Wrodaw, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
BMW 318 i : silnik, głowica, przekładnia, wał, most, zawie
szenia, skrzynia biegów, miska olejowa, wahacze, zderzaki, 
lampy, drzwi, szyby, lusterka, el. wnętrza, listwy, plastiki, prze
łączniki, konsola, półosie, chłodnica, elementy silnika 2.4 D. 
Wrodaw, tel. 0605/11-62-99
BMW 318 E-30: blok z tłokami, korbowodami, wałem (16V) 
- 300 zł, sprzęgło -150 zł, sprzęgło visco + wiatrak -130 zł, 
spoiler na klapę tylną + dodatkowe światło stopu -120 zł, 
siłownik sprzęgła, mechanizm zmiany biegów • 40 zł, alter
nator - 50 zł, rozrusznik. Wrocław, tel. 071/353-45-10, 
0503/07-67-61
BMW 318 : zawieszenie przednie, stan b. dobry. Wrodaw, 
tel. 0503/55-18-67
BMW 318 i : wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 0501/98-13-82 
BMW 318 E-21 REKIN, 1978/82 r .: tłumik, alternator, roz
rusznik, schowek pasażera, felgi stalowe 13", przednia ma
ska
BMW 318,1982 r.: skrzynia biegów, maska silnika, lusterka 
z elektr. reguł., wał, most, chłodnica, reflektory i inne. Wro
cław, tel. 330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 318 E-21,1983 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik z osprzę
tem, dokum., skrzynia biegów (5), zegary z obrotościomie- 
rzem, błotniki, drzwi, lampy, amortyzatory tylne, szyby, na
grzewnica. Legnica, tel. 076/858-49-23
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przekładnia kierownicza, stabilizator przedni, wahacze przed
nie i tylne, bębny, resory, tarcze hamulcowe, spoiler przedni 
.BBS’ i inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320, 1982 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 320, 1985 r. : części z rozbiórki.. Jawor, tel. 
076/870-37-13«
BMW 320,1987 r., 2000 ccm: kolektor z wtryskami, instala
cja silnika, komputer, rozrusznik, alternator, inne. Kalisz, tei. 
062/753-09-13
BMW 320 i, 1987 r., 2000 ccm: szyby, lampy, elementy za
wieszenia, listwy, lusterka, inne części z demontażu. Legni
ca, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 >
BMW 320,1990 r. 2-drzwiowy; błotnik tylny lewy, - 200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/11-57-62 
BMW 320,1990 r. 2-drzwiowy: błotnik lewy tylny. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-93-31
BMW 320,1993 r.: różne ćzęśd. Sobótka, tel. 0607/41-69-34 
BMW 320 i, 2000 r.: drzwi lewe przednie bez szyby - 200 zł, 
stan idealny. Prochowice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
BMW 323, 1987 r., 2300 ccm :■ wtryski, ABS, klapa tylna/-  
listwa pod zderzak, silnik wycieraczek, wahacze, most/pół- • 
osie z przegubami, wał, piasty tylne, lusterko, inne. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871 -47-97,0606/36-71-10 
BMW 324 d : silnik, głowica, przekładnia, wał, most, zawie
szenia, skrzynia biegów, miska olejowa, wahacze, zderzaki; 
lampy, drzwi, szyby, lusterka, el. wnętrza, listwy, plastiki; prze
łączniki, konsola, półosie, chłodnica, elementy silnika 2,4 D. 
Wrodaw, teł. 0605/11-62-99
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z 
odprawą celną, skrzynia biegów (5). Modła 75, tel. 
076/817-22-19.0602/88-08-99 
BMW 325 TDS : zawieszenie przednie i tylne, skrzynia bie
gów, zderzak tylny, drzwi tylne, pokrywa bagażnika, próg ze
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BMW 318 E-30,1986 r., wtrysk: silnik -1.000 zł, most - 350 
zł, półosie z przegubami -150 zł, koła, 4 szt. - 50 zł/szt., 
McPhersony. 2 szt. - 200 zł, amortyzatory tylne - 100 zł, 
drzwi -180 zł, szyba przednia -150 zł, przekł. kierownicy - 
200 zł. Wtocław, tel. 0607/48-29-83 
BMW 318,1987 r., 1800 ccm, benzyna 4-drzwiowy: skrzy
nia biegów, deska rozdzielcza, wał, most, drzwi, siedzenia, 
zderzaki, błotniki, lampy i inne częśd. Świebodzice, tel. 
074/854-55-37
BMW 318, 1992 r. : lusterko prawe, maska przednia (co
upe), zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia bie
gów, filtr powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, 
zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318.1992 r., 1800 ccm: silnik w całości lub na częśd, 
skrzynia 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, 
skrzynia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawiesze
nie, felgi aluminiowe 17*, serwo, nagrzewnica, wzmocnie
nie, koła stalowe,ukł. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
BMW 320 E-34, 2000 ccm, 24V : silnik, skrzynia biegów, 
komputery, liczniki, dizwi, dach, lusterka, konsola, zawie
szenia. lampy tylne, błotniki tylne, podłużnice, szyby, tapi
cerki, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
BMW 320 i : silnik, głowica, przekładka, wał, most, zawiej 
szenią, skrzynia biegów, miska olejówa, wahacze, zderzaki,-' 
lampy, drzwi, szyby, lusterka,*!, wnętrza, listwy plastiki, prze- : 
łączniki, konsolą, półosie, ćhłodnica, ełemejtły silnika 5.4 D. 
Wrocław, tel.'06tó/li -62-99 /
BMW 320 E-21^EKlN?T97ff/8? r  : nowy tłumik końcowy  ̂
tylna szyba, szyby lewej strony, kpi, felg stalowych.z opona
mi 13“. prawa, tylna lampa, atrapa na lampy podwójne., tel. 
0605/66-11-98
BMW 320 E-21, 1978/82.r, .rekin’ : tłumik końcowy (nowy), 
szyba tylna-, szyby lewej strony, kpi. felg stalowych 13" (z 
oponami), Jampa tylna prawa, atrapa na podwójne reflekto
ry. ., tel. 0605/66-11-98
BMW 320 E-21,1978/82 r. .rekin*: szyby lewej strony, tłu
mik, szyba tylna. Wrodaw. tel. 0605/66-11-98 .
BMW 320,1980 r. E-21: wał, nagzrewnica, tapicerka, pół
osie, most, zaciski hamulcowe, szyby boczne i tylna, serwo,
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słupkiem lewy, lewa ćwiartka tylna i inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-37
BMW 325: karoseria w całości, drzwi, szyby, felgi aluminio
we, skrzynia biegów (5), silnik, fotele, kanapa tylna, luster
ka, reflektory, zawieszenie przednie i tylne, inne. Wrodaw, 
tel. 0603/44-65-68
BMW 325,1990 r . : zderzak tylny plastikowy - 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 325 TD, 1992 r.: silnik, komputer, most, licznik, kon
sola, filtr pow., chłodnica oleju i wody, silnik, wał, wtryski, 
alternator, komputer, ABS, serwo, most. Chojnów, tel. 
0603/10-97-64
BMW 325 E-36, 1994 r .:-zawieszenie, stabilizator, waha
cze, kolumny McPhersona, zwrotnice, tarcze hamulcowe i 
inne. Szprotawa, tel. 0503/58-52-65 
BMW 325^1995 r., 2500 ccm, TD: chłodnica, osprzęt silni
ka, podłużnica lewa, konsola, drzwi, klapa tylna, zawiesze
nie i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
BMW 328: komputer -400 Zł. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
BMW 5: lusterka, elemęnty lusterek, halogeny. Legnica, tel. 
076/722-85-51 .
BMW 5 E-34 : szyberdach elektryczny. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08 ;
BMW 5 E-34: dach. Wrocław, tel. 0603/32-71 -10 
BMW 5: poduszka pow. pasażera, drzwi kierowcy. Złbtory- 

- ja, lei. 076/877-51-38^609/41-01-57 .
BMW 5, 1984 r. '• różne części: Jelenia Góra. tel. 

. 0609/26-9^78. i  -r  ; , .
BMW 5.1998/00 r.: lampy przednie Xenon, kompletne,'stan 
b. dobry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
BMW 5 E-28,1985 r .: most, zawieszenie tylne, McPherso
ny i inne częśd mechaniczne, Lubin, tel. 0605/52-90*40 
BMW 5, 7 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60 -
BMW 520 i 24V : zderzak przfednf, grill, atrapa, halogen, 
lampa, drzwi, szyby, klamki, plastiki, wentylator, wahacze, 
głowice 2,0 i 24V, miska olejowa, pompa paliwa, pompa wody, 

. przełączniki, elementy wnętrza, listwy. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 520,1985 r.: silnik (2.Ó, 2.7), skrzynia biegów (manu
alna i automatic) oraz inne blacharskie i mechaniczne., tel. 
0502/33-53-43
BMW 520,1990 r., 2Ó00 ccm, wtrysk : częśc tylna nadwo
zia, ABS, układ wtryskowy z komputerem, silnik na części, 
tapicerka, most tylny, zawieszenie tylne i inne, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-41-30,0606/46-56-52 
BMW 520,1990 r .: zderzak tylny, zawieszenia, tapicerka, 
klapa tylna, tylna część nadwozia, skrzynia biegów (5) i inne, 
Lubin, tel. 0605/12-96-07
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, 24V: drzwi, dach, głowi
ca z obudową pompa hamulcowa z ABS, lusterka zewnętrz
ne, półosie, piasty z ABS, skrzynia biegów, wózek. Kłodzko, 
tel. 0601/48-17-69
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V: sprężarka klimatyzacji, 
cewki zapłonu, głowica z wałkami, chłodnica klimatyzacji, 
zawieszenie przednie i inne. Lubin, tei. 0608/65-59-06 
BMW 520,1991 r., 2000 ccm: wszystkie części z demonta
żu, skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
BMW 520 E 34,1991 r., 2000 ccm : silnik, osprzęt, szyby, 
drzwi, dach z szyberdachem, skrzynia biegów, uszczelki, pla
stiki, konsola, akumulator, felgi stalowe, zawieszenie, tłumi
ki, wnętrze, siedzenia, komputer. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ćcm, wtrysk limuzyna: dach, po
dłużnice, błotniki tytne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, 
skrzynia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, 
zawieszenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, 
serwo, ABS i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 5201 E-34,1992 r., 2000 ccm, 24V: skrzynia biegów 
automatyczna 4HP22, dzrwi,.zderzaki, lampy, błotniki tylne, 
klapa, szyby, ćwiartka prawa, belka pod silnik, serwo, pom

pa wspomagania, ABS, przekładnia kierownicza, felgi alu
miniowe Borbet 7.5Jx16 z oponami I*inne. Wrocław, tel. 
0504/87-29-33
BMW 520,1993 r.: wspomaganie, drzwi tylne, szyby, tapi
cerka, zamki. Prochowice, tel. 0608/77-57-63 
BMW 520 E-?9,1998 r. : drzwi prawe przednie, klapa do 
sedana, reflektor prawy. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31 
BMW 520, 525 E-28 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
BMW 520, 525 tds, 1992 r .: wały, mosty, ramy, drzwi, za
wieszenia, klapa tylna, szyba tylna, skrzynie biegów (manu
alne i automatyczne), komputery, pompy klimatyzacji, silnik
2.5 24V na części, nagrzewnica, lusterka i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/734-42-72 •
BMW 520, 525, 530,1993 r . : automatyczna skrzynia bie
gów, lampy, zderzaki, ćwiartki, zawieszenie tylne i przednie, 
zegary, belka pod silnik, szyby, plastiki, wahacze, poduszka 
pow., dach, chłodnice, drzwi, błotniki tylne i inne. Wrocław, 
tel. 0504/95-89-02
BMW 523 i E-39, 1987 r. : klimatyzacja, chłodnica wody, 
dach, drzwi, ukł. wydechowy, skrzynia biegów, inne części. 
Wrocław, tel. 0502/36-12-56
O  BMW 523, 528 E-39,1997/01 r . : maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt.), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzynia biegów, radio ♦ CD, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, PDC, nagrzew
nice, wzmocnienia, wał, elem. plastikowe i inne. 
Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361

BMW 524 TD: drzwi, klapa, maska, zderzak tylny, hak, most 
tylny, zawieszenie tylne, dach, błotniki, reflektory i inne. Kęp
no, tel. 0601/46-32-34
BMW 524 TD : reflektory przednie, głowica, czujnik z wtry
skiem. Wrodaw, tel. 0608/44-32-29 
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 TD, 1991 r., 2400 ccm : silnik na częśd, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, drzwi; tapicerki, deska 
rozdz., komputery i inne. Buszyce, tel. 077/412-83-65, 
0606/18-61-99
BMW 524, 1991 r., turbo D : felgi aluminiowe z oponami, 
ćwiartka przednia, drzwi prawe, dach, szyba«tylna, zawie- 

' szenie tylne, most tylny. Kalisz, tel. 0600/89-46-56 
BMW 525 TDS : rozrusznik, alternator, klapa tylna, pompa 

. klimatyzacji, chłodnica i inne. Kępno, tel. 0601/46-32-34 
BMW 525,2700 ccm, benzyna: przepływomierz powietrza, 
nowy, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
BMW 525,'TDS : miska olejowa, wał korbowy, korbowody, 
pompa olejowa i wodna, obudowa filtra olejowego, - 850 zł. 
Wrocław,.tel. 071/339-96^67,0601/73-30-21 
BMW 525 D : koło zamachowe. Wrodaw. teł. 0603/30-63-29 
BMW 525, 1984 r. >. różne części. Wrocław, teł. 
071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 525 i, 1985/92 r .: silnik, skrzynia biegów, drzwi, szy
by, lampy, fotele, tapicerka, zegary, zawieszenia, webasto, 
most, wahacze, koła 14’  i 15*. felgi aluminiowe Borbet 16*, 
zamki, chłodnica, nadwozie. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
BMW 525,1988 r., 2500 ccm/benzyna: głowica, miska ole
jowa, - 400 zł. Oława, tel. 071/313-68-78,0610/38-30-72 
BMW 525 KOMBI, 1990 r. : różne części. Opole, tel. 
0602/53-17-37
BMW 525, 1990 r . : belka pod silnik, lusterka reg. elektr., 
listwy na drzwi, chłodnica wody. Wrodaw, tel. 0607/82-53-59 
BMW 525,1991 r.: głowica kompletna, 2 szt., komplet fote
li, maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki 
pow. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
BMW 525, 1993 r. : pompa paliwa, • 250 zł. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
BMW 525,1994 r., 2500 ccm, TDS: chłodnica, błotniki, drzwi, 
poduszki pow., dach, tapicerka, szyby, zawieszenia, maska, 
skrzynia biegów (automatic), osprzęt silnika i inne. Zielona 
Góra, tel. 0600/54-93-56
BMW 525 i, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
BMW 525,1995 r .: komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław. tel. 071/339-72-81
BMW 525 tds, 1999 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
most, wał, części blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-99 
BMW 525 E-28,1985 r.: silnik z dokumentacją, komputer, - 
990 zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW 528 : skrzynia biegów, kpi. wydech - 900 zł. Wrodaw, 
tel. 071/398-81-46
BMW 528,1982 r., 146 tys. km, 2800 ccm, benzyna: silnik, 
oclony, stan b. dobry, lampy, lusterka, komputer. Lubin, tel. 
0607/52-28-44

naprawa zderzaków, 
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picerka, silnik 3.8 V6 na części i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-72
BMW 735 i, 3500 ccm,: wszystkie części z rozbiórki. Błotni
ca, tel. 074/817-55-48
BMW 735 i E-32 : błotnik, grill, kierunkowskazy, wentylator, 
listwa przewodów, głowica, obudowa filtra, przepływomierz, 
wałek rozrządu, wahacze, lusterka, miska olejowa, kompu
ter, felgi aluminiowe, inne częśd. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 735,1986 r.: różne ozęśd z demontażu. Jelenia Góra, 
tel. 0607/11-57-62
BMW 735,1987 r., 3500 ccm: wszystkie części z demonta
żu, dach i drzwi, tłumik do 750 iL (wersja przedłużana), skó
rzana tapicerka. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
BMW 735, 1990 r. : katalizator * sonda, - 130 zł. Rogów 
Sobócki, teł; 071/316-37-16
BMW 735,1991 r., 3500 ccm : silnik, automatyczna skrzy
nia biegów, klimatyzator, tapicerka, poduszki pow., i inne. 
Głogów, tel. 0606/47-44-29
BMW 850: nakładki lusterek.Legnica, tel 076/722-85-51 
BMW 850 : elementy blacharki oraz zawieszenia tylnego i 
inne części. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW E-28,1985 r.: alum. felgi z oponami, oryginalne, hak 
z instalacją, drążki kierownicze, wspomaganie, wahacze. Lu
bin, teł. 0605/52-90-40
BMW E-30,1986 r.: fotele, tapicerka, plastiki, zawieszenie, 
drzwi, skrzynia biegów i inne, od 10 zł. Opole, tel. 
077/464-66-56 po godz. 20
BMW E-30,1987 r . : drzwi, szyby, maska, klapa, skrzynia
biegów (5) oraz automatyczna, wahacze, tylny most i inne.
Chojnów, tel. 0602/58-63-39,076/818-12-08
BMW E-34,2400 ccm, turbo D : głowica silnika - 700 zł, blok
silnika - 1.000 zł i inne części. Lubin, tel. 076/841-21-56,
0601/42-28-18
BMW E-34 KOMBI: lampa tylna prawa • 250 zł, lampa na 
klapę -190 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50,0504/98-43-30 
BMW E-34 KOMBI: lampa tylna prawa - 250 zl, lampa lewa 
na klapę tylną - 190 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50, 
0504/98-43-30
BMW E-36 : 2 poduszki pow. oraz sensory., tel. 
0601/79-46-83
BMW E-36: skrzynia biegów. Leszno, tel. 0603/46-80-33 
BMW E-36, 1800 ccm, wtrysk : wahacz lewy, zwrotnica z 
ABS. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
BMW E-36: lampa tylna prawa potrójna - 250 zł, kierunkow
skaz lewy tylny - 30 zł, kierunkowskaz lewy przedni - 25 zł. 
Wrodaw, tel. 071/321-77-50,0504/98-43-30 -
BMW E-36 : poduszka-powietrzna pasażera, wentylator z 
nawiewem, mechanizm wycieraczek, komputer, wahacze tyl
ne, licznik (zegary), zderzak, klapa tylna z lotką inne. Wro
cław, tel. 0608/39-98-34
BMW E-36 : lampa tylna prawa potrójna • 250 żł, migacz 
lewy potrójny - 30 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50, 
0504/98-43-30
BMW E-36 SEDAN, 1994 r. : klapa bagażnika, plastikowe 
elem. wnętrza, tylny .wózek', pompa hamulcowa, instalacja 
elektr., skrzynia biegów, 4 kołpaki, sprężarka klimatyzacji. 
Oława. tel. 0600/92-05-13
BMW E-36,1994 r.: 2 McPhersony, stan idealny, z tarczami 
i zaciskami. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW E-38 : lampa lewa tylna. Krobia, woj. leszczyńskie, 
tel. 0603/55-84-25
BMW E-46,1999 r., 2800 ccm, 24V : komputer silnika. Na
mysłów, woj. opolskie, tel. 0604/89-65-56 
BMW E-46,2000 r.: maska z grillem, lampa prawa, chłodni
ca wody, intercooler (diesel). Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
BMW E-46, 2000 r. : kierunkowskazy przednie i boczne 
(nowe), lampy tylne (nowe). Złotoryja, tel. 076/878-71-21. 
0607/48-01-47

LICZNIKI ELEKTRONICZNE
KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
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BMW 528 i E-28,-1986 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, wał, most drzwi, błotniki, szyby, lampy, zderzaki, pom
pa wodna, siedzenia, deska, tapicerka, tłumiki i inne. Wro
cław, tel. 071/345-55-66 ,r .
BMW 530 E 39,2000 r. X maska silnika, drzwi prawe i lewe, 
felgi aluminiowe 15”, nawigacja oryginalna. Wrocław, tel. 
0503/84-40-14
BMW 535 i, 1985 r., 3500 ccm,: wszystkie części z demon
tażu, blacharskie i mechaniczne, silnik z 1990 r., inne. Wro
daw, tel. 071/781-29-88
BMW 628 CSI : przepływomierz. Jelenia Góra, tel. 
0607/11-57-62
BMW 628 CSI, 1979 r., 180 tys. km: wszystkie części. Zie
lona Góra, tel. 0601/21-98-80
BMW 632, 1980 r. : maska, błotniki, drzwi, szyby, lampy, 
silnik, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 0603/32-35-99 
BMW 7 : lampy tylne, lusterka. Legnica, tei. 076/722-85-51 
BMW 7,1982 r.: automatyczna skrzynia biegów (4) po kapi
talnym remoncie i inne. Nowogrodziec; tel. 0606/36-64-34 
BMW 7,1993 r.: szyberdach. Opole, tel. 0607/83-90-46 
BMW 730, 1990 r. : katalizator + sonda, -130 zł. Rogów 
Sobócki', tel. 071/316-37-16
BMW 730,1990 r., 3000 ccm: błotnik przedni prawy, pokry
wa silnika i bagażnika, chłodnica wody i klimatyzacji, grill, 
lampy, zderzak tylny i przedni. Wrocław, tel. 071/398-77-40, 
0607/72-16-84
BMW 730, 1992 r., 150 tys. km : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, zderzak tylny, hak, nagrzewnica, mosty, fotele pod
grzewane, szyby boczne, inne części. Legnica, tel. 
0502/17-72-22
BMW 730 ,1993 r.: filtr pow., lusterko zewn. prawe i lewe, 
szyberdach, drzwi przednie lewe, zbiorniczek wyrównawczy, 
lusterko zewn. prawe i lewe. klimatyzacja, chłodnica + tunel, 
pompa ham. z serwem, elementy zawieszenia przedniego, 
półosie. Opole. tel. 0603/50-03-51 
BMW 730,1993 r.: klimatyzacja. Opole, tel. 0607/83-90-46 
BMW 730,735,1992 r.: wał, most, rama,'drzwi, zawiesze
nia, klapa, maski, zderzaki, lampy, szyby, lusterka, skrzynie 
biegów (manualne), chłodnioa, klimatyzacja, komputery, ta-

BMW M3 POWER, 1995 r. : felgi oryginalne z oponami, 4 
szt, - 2.000 zł. Legnica, tel. 0502/54-30-22 
BMW Z3 j  maska, kompletna, z grillami, - 600 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 0605/72-16-99 - : . -; W
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm: silnik z dokumen
tacją zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglo
wy, skrzynia biegów (automatic). Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
CADILLAC SEVILLE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER 300 M : automatyczna skrzynia biegów • 3500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/325-84-22,0602/43-63-70 . 
CHRYSLER 300M : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 

. CHRYSLER NEON : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CHRYSLER STRATUS : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
CHRYSLER VISION : różne części mechaniczne, liczniki i 
inne. Wrodaw. tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
CHRYSLER VOYAGER : zawieszenie przednie, amortyza
tory, elemnty tapicerki, różne części. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
CHRYSLER VOYAGER. 1990/00 r . : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, teł. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r. : skrzynia biegów (4) na 
części. Wrocław, tei. 0503/71-04.-20 
CHRYSLER VOYAGER, 1992/95 r .: części mechaniczne i 
blacharskie. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, TD : osprzęt 
silnika, chłodnice, zderzaki, drzwi, poduszki pow., konsola, 
zawieszenie, błotnik, grill. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1996/98 r.: lampa przednia. Wro
cław. teł. 0501/81-36-18
CHRYSLER VOYAGER, GRAND VOYAGER : lusterka. Le
gnica. tel. 076/722-85-51
CITROEN GTI. 1990 r.. 1900 ccm, benzyna, wtrysk •>.silnik 
kpi., sprawny, skrzynia biegów, komputer, instalacja, - 800 
zł. Lubin, tel. 0603/40-53-57
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CITROEN AX, 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy: chłodnica, 
kolumny, gaźnik, błotniki i drzwi prawe, grill, skrzynia bie
gów (4), alternator', rozrusznik, wzmocnienie czołowe, tapi
cerka, wnętrze, kpi. szyb, karoseria, klapa tylna, reflektory, 
lampy tylne, podwozie, oś tylna. Grodków, teł. 0502/29-47-16 
CITROEN A X : boczne szyby, tylna klapa, kęlumny McPher- 
sona kpi., prawy reflektor, przedni kierunkowskaz, zderzaki, 
przedni błotnik i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN A X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, reflekto
ry, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel : głowica, nie uzbrojona. 
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
CITROEN AX, 1200 ccm: silnik i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna : 
błotniki przednie, drzwi przednie, silnik + skrzynia biegów, 
półosie z przegubami, chłodnica, oś tylna, klapa tylna, licz
nik, stacyjka i inne, tanio. Oława, tel. 071/303-39-29, 
0609/35-37-48

KAYABA i inne, do wszystkich aut
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

d a e w o o ]
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KAYABA, SACHS. ALCO
Wrocław, ul. Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 354M 8-97

CITROEN AX, 1989 r., 1100 ccm : różne części z demonta
żu (karoseria bez prawa rejestracji, 5-drzwiowy). Wrocław, 
tel. 071/345-55-79,0603/21-82-76 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel: błotniki przednie, 
zbiornik paliwa, zaciski hamulcowe + klocki, alternator, pompa 
hamulcowa, listwa, ukł. kierowniczy, wentylator chłodnicy, 
nagrzewnica i inne. Jelenia Góra, tel. 0606/18-58-11 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumen
tacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000,1400,1600 ccm: alterna
tor, lampy, zderzaki, mosty, belki, silnik, skrzynie biegów, 
chłodnice, drzwi, szyby, dach, zbiornik paliwa i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57

CITROEN
WARSZTAT-80#-17M 

SKLEP - 8S0-1700 

■ OP97438P

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/36913 88

ul. Kośc iuszk i 181 
tel. 071/372 46 58,

CITROEN BERLINGO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, wahacze, 
zwrotnice, McPhersony, chłodnice, kierunkowskazy, obudo
wa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN BERLINGO : zderzak tylny, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
CITROEN BERLINGO : chłodnica. Wrocław, tel. 
071/364-88-41
CITROEN BERLINGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1406 ccm, wtrysk : ława, 
wspomaganie, wahacze, kolumny McPhersona, półosie, na- 
pinacze, skrzynia, silnik, konsola, instalacja, lewy tylny błot
nik, szyby, nagrzewnica i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96

IMPORTER CZĘŚCI 
DO SAMOCHODÓW

U SA
ponad 1000 numerów części zamiennych

- atrakcyjne ceny
- również sprzedaż wysyłkowa
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CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, sil
nik 1900 ccm. diesel. Prusice, woj. wrocławskie, 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 : lampy zespolone tylne, zderzak tylny, pom
pa hamulcowa, amortyzator przedni • wszystkie po 120 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/847-38-98 
CITROEN B X : lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
CITROEN BX : linka hamulca, nowa, oryginalna, • 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-36-61
CITROEN BX RS, 1985/86 r., 130 tys. km, 1600 ccm,: kla
pa tylna, maska, błotniki, szyby, lampy tylne, reflektory, za
wieszenie przednie i tylne, drzwi uzbrojone, silnik, skrzynia 
biegów, nagrzewnica z dmuchawą wnętrze, deska rozdz. 
Szprotawa, tel. 068/376-34-86,0502/55-27-65 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel : części silnika, 
zawieszenia, półosie, atrapa przednia. Radwanice, tel. 
0602/88-49-71
CITROEN BX, 1988 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, -1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94* .
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, benzyna biały: różne cżę- 
ści blacharskie i mechaniczne. Zielona Góra, tel. 
068/323-54-05,0604/58-60-12 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
elementy zawieszeń i blacharki, szyby i inne. Lubań, tel. 

v 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN C15: grill, chłodnica, zderzak, sprzęgło, rozrusz
nik, skrzynia biegów, - 200 zł. Rolantowice, tel. 071/344-68-89 
do godz.15
CITROEN C15 : błotnik przedni prawy- 80 zł, nakładka pla
stikowa na błotnik prawy- 30 zł, felga- 60 zł, nakładka plasti
kowa na błotnik lewy- 30 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
CITROEN C25,1983/93 r., 2500 ccm, O, TD : skrzynia bie
gów, części silnika, zawieszenia, części blacharki, inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25,1989 r„ 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
przekl. kierownicy, stan b. dobry. Głuszyca, woj. wałbrzy
skie. tel. 0603/65-25-97

CITROEN C25,1992 r„ 2500 ccm, diesel: części mecha
niczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57
O  CITROEN C35,1989 rM 2500 ccnf d ie se l: skrzy

nia biegów oraz rozrusznik, stan b. dobry. Choj
nów, tel. 076/818-17-45,076/818-12-27 84018731 

CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, ele
menty hydrauliki, pompa klimatyzacji • 250 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
CITROEN CX, 1985 r., 2500 ccm, diesel: silnik na części, 
błotniki, skrzynia biegów (5), alternator, chłodnica, fotele, szy
ba przednia i tylna, od 50 zł. Opole, tel. 077/464-66-56 po 
godz. 20
CITROEN CX, 1986 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie. Gromadka, tel. 076/817-24-56,0608/23-26-89 . 
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, grill, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, belka pod silnik, obudowa z wentyla
torami, przekł. kierownicza, belka pod chłodnicę. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 ą 
CITROEN EVASION : maska, drzwi, wzmocnienie przed
nie, chłodnice. Wrocław, tel. 071/344-55-06,0604/50-00-89 
CITROEN JUMPER : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, bfelka pod silnik, wahacze, reflektory, kierunkow
skazy, zderzak, grill, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER: kpi. zawieszenie przednie, podłużnica 
przednia, lewa. Wrocław, tel. 0605/78-66-82 
CITROEN JUMPER, C25, 1999 r„ 47 tys. km 1.9, 2 5 D: 
silniki kompletne, skrzynie biegów, części mechaniczne, pom
py, zawieszenia, rozruszniki, koła, felgi, drzwi, szyby bocz
ne, tylne, elementy blacharki, boki, siedzenia (1, 2, 3-oso- 
bowe), luksusowe i standardowe, lampy. Wrocław, tel. 
071/342-19-70,0601/74-19-45 
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod silnik, belka pod 
chłodnicę, reflektory, obudowa z wentylatorami, przekł. kie
rownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO : pólka tylna. Gromadka, woj. legnickie, 
tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
CITROEN SAXO : maska, - 100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/34-99-53
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa tyl
na, ścianka tylna, lampy tylne, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311 -39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN SAXO, 1998 r.: lampy tylne, lusterko prawe, pół
ka tylna. Gromadka, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
CITROENVISA, 1100 ccm,: różne części z demontażu, pół- 
oś, zderzak tylny, ukł. kierowniczy, skrzynia biegów, nagrzew
nica, pompa hamul., alternator, pompa wody, zawieszenie 
tylne, klapa, maska przednia, drzwi x4, szyba przednia, sil- 
niczek wycieraczek. Krzeszów, tel. 075/742-34-01 
CITROEN VISA, 1979 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
CITROEN VISA GT, 1986 r., 1360 ccm,: maska silnika, iam- 
py, fotele kubełkowe, osprzęt silnika, głowica silnika, chłod
nica - od 10 zł. Kożuchów, tel. 0608/88-75-99 
CITROEN XANTIA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, wahacze, belka pod silnik, 
reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, chłodnice, 
obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1900 ccm : wózek, wahacze, 
półosie, listwa kier., zwrotnice, McPhersony. Smardzów, tel. 
071/398-33-51071/314-38-54 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm, benzyna : osprzęt 
Silnika, skrzynia biegów (5), drzwi, błotniki, szyby, tapicerka, 
kokpit, rozrusznik, półosie, zawieszenie, lampy, lusterka, sta
cyjka i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
CITROEN XM : elementy karoserii, zawieszenia oraz inne. 
Jawor, tel. 076/870-87-51
CITROEN XM : dużo części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
CITROEN XM: maska, błotniki, drzwi, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, wentylato
ry, chłodnice, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65.
CITROEN XM : szyba tylnej klapy. Smardzów, tel.
071/398-33-51,071/314-38-54
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6 : chłodnica cieczy,
reflektory, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, komplet drzwi,
alternator, sterowniki; elementy zawieszenia. Jelenia Góra-,
tel. 0600/34-45-07
CITROEN XM, 1991 r., 170 tys. km, 3000 ccm, katalizator: 
wszystkie części, silnik, skrzynia biegów V6, stan dobry - 
1500 zl, klimatyzacja kpi., lampy przednie i’tylne i inne. Jele
nia Góra(/tel. 075/761-36-19 po godz.16 
CITROEN XM, 1994 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
068/320-44-51
CITROEN XSARA KOMBI : dach, wzmocnienia. Legnica, 
tel: 0605/22-00-82
CITROEN XSARA KOMBI : hak, nowy. Lubin, tel. 
076/847-35-07
CITROEN XSARA PICASSO : maska, drzwi, błotniki, zde
rzaki, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XSARA: maska, wzmocnienie przednie, zderza
ki, lampy, chłodnice. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
CITROEN XSARA, 1997 r. nowe: reflektor -.250 zł, chłodni
ca - 700 zł. Wrocław, tel. 071/364-88-41

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
Z D E R Z A K I - L A M P Y  
A T R A P Y  - N APR AW A  
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

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

KUPON -10% RABATU

CITROEN XSARA, 1999 r., 1800 ccm, wtrysk : poduszka 
pow. kierowcy i pasażera, kolektor ssący., tel. 0604/60-81-13 
CITROEN ZX : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN Z X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, reflek
tory, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm : silnik, sprzęgło, alterna
tor, zawieszenie przednie, półosie oraz rozrusznik. Leszno, 
teł. 065/529-34-28
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN, PEUGEOT, 1800 ccm, 1.900 diesel: blok silnika 
i wał napędowy, • 450 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
DACIA: rozrusznik, alternator, gaźnik, głowice, szyba tylna, 
szyby boczne (3 szt.), zestaw zegarów. Opole, *WI. 
077/455-37-88
DACIA : chłodnica wody, zbiorniczek do śpryskiwaczy, re
flektory, półosie, silnik, lampy tylne, szyby, atrapa, akumula
tor, lusterka. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
DACIA 1310 : rozrusznik, alternator, aparat zapłonowy, do
cisk sprzęgła, piasty przednie, układ kierowniczy, szyby i inne. 
Wrocław, tel. 071/321-26-62

KLIMATYZACJA
serwis

CHŁODNICE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 
N O W E  I U Ż Y W A N E  

S P R Z E D A Ż , N A P R A W A

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

DACIA: różne części. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DACIA 1310 KOMBI, 1991 r . : różne części. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
DAEWOO ESPERO : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
DAEWOO ESPERO : klapa tylna kompl., lampy tylne. Mo- 
jesz 42, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, teł. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 1800 ccm, diesel, benzyna : 
silnik z dokumentacją, skrzynia biegów, części mechanicz
ne i elektryczne, zawieszenia, części karoserii i inne. Jele
nia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
DAEWOO ESPERO, 1998 r.: aplikacja tylna, tarcze hamul
cowe, nowe, łożysko oporowe, pierścienie tłokowe, wałek 
rozrządu, popychacze hydrauliczne, zamek bagażnika. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95

[Amortyzatory^
‘ ^OP012473

DAEWOO ESPERO, 1998 r. : zderzak tylny, błotnik tylny, 
drzwi lewe przednie i tylne, błotniki lewe, - 4.000 zl. Wro
cław. tel. 0605/26-64-91
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r.: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS od 1997 r.: zegarek kompletny na deskę 
rozdzielczą, oryginalny. Brzeg, tel. 0601/43-74-14 
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy: drzwi przednie, lewe, kpi. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO LANOS : atrapa -100 zł, drzwi tylne lewe -100 
zł, zderzak tylny • 100 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
DAEWOO LANOS, 1600 ccm, 16V: dach, drzwi, prawy bok, 
zawieszenia, silnik i inne. Wrocław, tel. 0504/91-71-16 
DAEWOO LANOS: maska, chłodnica, wentylator, lusterka, 
reflektor, wzmocnienie czołowe górne i dolne (nowe), zde
rzak przedni i tylny, drzwi tylne prawe, błotniki przednie. Wro
cław, teł. 071/337-13-13
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki/Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r.,: lampy, drzwi, przed
nia szyba, tylny most i inne. Gęsice, gm. Domaniów, tel. 
0504/91-89-81
DAEWOO LANOS, 1998 r. i  plastiki wnętrza, szyby, drzwi, 
błotniki, klapa tylna, komputer. Wrocław, tel. 0607/47-81-83 
DAEWOO LANOS, 1998 r„ 1500 ccm, SX : drzwi prawe 
tylne, szyby, błotnik tylny, głowica, komputer, fotel, kołpaki,. 
półka tylna sedan, tapicerka wnętrza. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, półosie, drzwi, błotniki, dach, lampy 
tylne, pas przedni, zawieszenia, lusterka, felgi, ukł. wyde
chowy i inne., Chojnów, tel. 0608/77-04-66 
DAEWOO LANOS, 1999 r.: błotnik przedni lewy, krata wlo
tu pow., drzwi tylne prawe. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
DAEWOO LANOS, 1999 r .: zderzak przedni i tylny, reflek
tor lewy, felga, błotnik, drążek kierowniczy, kompletny, ma
ska silnika, listwa pod lewy reflektor, drzwi tylne, lewe. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO LANOS, 2001 r.: poszycie zderzaka przedniego* 
lakierowane, nowe, komplet kołpaków 14*, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0603/78-92-71
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błot
niki, chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie 
boczne, reflektory i inne.., tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-77-40 ‘
DAEWOO LANOS, NUBIRA II : nowe owiewki drzwiowe, 
listwy boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 
9-17
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia, stan b. dobry - 40
zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel.
0603/85-13-62
DAEWOO LEGANZA, 1999 r.: reflektor prawy, drążek kie
rowniczy, kompletny. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO MATIZ: felgi stalowe, opony zimowe. Koźminek, 
woj. kaliskie, tel. 0600/46-41-33

DAEWOO MATIZ: drzwi od 50 do 350 zł, maska 50 zł, tapi
cerka, drzwi 100 zł, lusterko 100 zł, podnośniki szyb, zamki, 
klamki. Legnica, tel. 0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: kpi. drzwi, kpi. klapa tylna, lusterka, wó
zek, wahacze, półosie, zwrtonice, McPhersony, listwa kier. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54

DAF 400,2500 ccm, diesel: silnik, głowica. Głuchołazy, tel. 
077/439-56-61 po godz. 15
DAF 400,1988/98 r., 2500 ccm~ diesel, Peugeot: skrzynia 
biegów (5) i Inne. Zielona Góra, tel. 068/321-32-96; 
068/325-35-95
DAIHATSU APPLAUSE, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: błot
nik prawy przedni, drzwi prawe (przód i tył), atrapa przed
nia. Wrocław, teł. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, turbo D : silnik oclony, z dokumen
tacją, kompletny, - 2.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14, 
0601/78-23-69
DAIHATSU CHARADE : prawie wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1985 r .: skrzynia biegów, chłodni
ca, drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE. 1985/94 r., 1000 ccm, benzyna: sil
nik, skrzynia biegów, oblachowanie, lampy, zawieszenia i inne 
części z demontażu. Złotoryja, teł. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
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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 Wrocław

SKUP-SPRZED AŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

DAEWOO MATIZ, 1999 r .: drzwi, maski, klapy, zawiesze
nie, lampy, dachy, ćwiartki, konsole, liczniki, zderzaki, felgi, 
skrzynia biegów, części silników, rozruszniki, alternatory, 
fotele, plastiki, tapicerki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: Zderzak przedni tylny, reflektor 
lewy, łożyska koła tylnego, amortyzatory. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAEWOO MATIZ, 2000 r.: drzwi, maski, klapy, dachy, ćwiart
ki, konsola, liczniki, koła, felgi, tapicerki, szyby, głowice, skrzy
nia biegów, rozrusznik, alternator, oś, zawieszenie, fotele. 
Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
071/357-41-67
DAEWOO NEXIA: zderzaki, lampy, błotniki, maska, atrapa, 
kierunkowskaz. Wrocław, tel. 0502/29-43-24 
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r.: drzwi tylne lewe i przed
nie prawe, błotnik przedni lewy. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
DAEWOO NEXIA, 1999 r.: reflektor prawy, silniczek kroko
wy, nowy, siłowniki pokrywy bagażnika, pasy bezpieczeń
stwa przednie, kierunkowskaz tylny. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINOU

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

DAEWOO NUBIRA: drzwi, Zderzaki, lampy, klapa tylna. Lu
bin, tel. 0502/63-02-35
DAEWOO NUBIRA : wózki, wahacze, zwrtonice. McPher
sony, półosie, listwy kier., stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO NUBIRA II: atrapa w masce, stan idealny-120. 
zł, reflektor prawy, stan idealny- 200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
DAEWOO NUBIRA : drzwi tylne prawe, srebrne. Wrocław, 
tel. 071/785-77-09,0605/73-60-96 
DAEWOO NUBIRA : zderzak tylny i przedni, reflektor, ma
ska silnika, chłodnica z wentylatorem, drzwi, błotniki przed
nie i tylne lewe. Wrocław, tel. 071/337-13-13 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r .: wahacz przedni, prawy, zde
rzak przedni, reflektor prawy, filtr, klimatyzacja, drzwi tylne, 
prawe, przekaźniki, bezpieczniki, felga, amortyzator tylny, 
lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95

NAPRAWA KOMPUTEROW

wyłączanie immobilizeraę
FIAT, RENAULT, VWI INNE I 

Wrocław, tel. 0-602 318 411 -

DAEWOO TICO : błotniki, belka pod zderzak, drzwi prawe, 
skrzynia biegów (5) z półosiami, lampa tylna prawa. Lęgni-' 
ca, tel. 0606/68-30-86
DAEWOO TICO : maska przednia. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
DAEWOO TICO : zderzak tylny (czarny) • 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-26-63
DAEWOO TICO : zderzak tylny - 70 zL Wrocław, tel. 
071/361-06-81 wewn. 127,0602/88-09-79 
DAEWOO TICO: maska, błotniki przednie, chłodnica, wen
tylator, drzwi, reflektor, lusterko zewn., felga i inne. Wrocław, 
tel. 071/337-13-13
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1997 r. : skrzynia, błotniki, drzwi, belka 
pod zderzak, lampa tylna. Legnica, tel. 076/866-42-70 po 
godz.20
DAEWOO TICO, 1998 r., 800 ccm: drzwi, maski, oś, klapy, 
ćwiartki, dachy, lampy, konsole, koła, felgi, tapicerki, liczni
ki, głowice, skrzynia biegów, szyby, zawieszenie, wahacze,, 
rozrusznik, alternator, plastiki i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
DAEWOO TICO, 1998 r . : skrzynia biegów, McPhersony, 
kolumna kierownicy, gaźnik. środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
DAEWOO TICO, 1999 r. : zderzak, pokrywa bagażnika, 
amortyzatory, błotnik przedni, prawy, drzwi tylne, lewe i przed
nie, prawe, felga, przegub półosi, lusterko prawe, pompa 
paliwa, cylinder hamulca, prawy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO TICO, 1999/00 r . : drzwi, lampy, zderzaki, ma
ska, chłodnica, szyby, dach, silnik, zawieszenie, ćwiartki 
przednie, tłumik, konsola, siedzenia, zbiornik paliwa, głowi
ca, alternator, rozrusznik, gaźnik, klapa tylna, cały tył, koła, 
skrzynia.biegów, akumulator, inne części. Świebodzice, tel. 
074/854-16-97,0602/60-64-96 
DAEWOO TICO, MATIZ, LANOS : drzwi, zderzaki, lampy, 
klapy tylne. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
DAEWOO MATIZ, LANOS, NEXIA, NUBIRA: różne części 
z demontażu. Niemcy, tel. 0049/17-44-96-98-61 Wschowa, 
0605/91-88-41

DAIHATSU CHARADE, 1986 r., diesel: różne części: Jele
nia Góra, tel. 0603/61-40-97
DAIHATSU CHARADE, 1986 r„ 1000 ccm, diesel: wałek 
rozrządu do skrzyni + uszczelniacze, tarcze ham., nowe i 
używane, lusterko lewe, docisk sprzęgła, uszczelka miski i 
pokrywy zaworów, prowadnice zaworów. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
DAIHATSU CHARADE, 1987/94 r., 1000 ccm : drzwi kpi.; 
szyby, błotniki, klapa bagażnika, zawieszenia kpi., kolumny 
McPhersona, lampy, alternator, rozrusznik, ukł. hamulcowy, 
elementy blacharki do 5-drzwiowego i inne. Wrocław, tel. 
0503/36-60-05
DAIHATSU CHARADE, 1992 r„ 1000 ccm, diesel: kolektor 
ssący, tarcze + klocki hamulcowe, nowe, siłowniki klapy, wa
łek rozrządu/docisk sprzęgła, części do skrzyni + uszczel
niacze. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 838 ccm, benzyna: silnik, za
wieszenia, drzwi, stacyjka, drzwi, plastiki i inne. Legnica, tel.

‘ 0603/67-61-05 
FIAT 125p: hak hol., alternator, półki pod deskę rozdz. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
FIAT 125p: silnik, kpl.dokumentacja - 200 zł, skrzynia bie
gów (5) - 250 zł,, skrzynia biegów (4) -100 zł, most, resory,. 
drzwi, alternator, rozrusznik, wał napędowy, chłodnica, gaź- 

«nik, moduł zapł., koła, felgi, maska, klapa, klapa tylna • 100 
zł, nadwozie tylne. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/857-46-30
FIAT 125p: resory (zestawy na przyczepki) - 200 zł/szt. Bu- 
kowice, gm. Krośnice, tel. 0601/19-89-07 
FIAT 125p : drzwi (nowe), zawieszenie przednie, skrzynia 
biegów (4). Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31 
FIAT 125p: blok silnika, hak, nadkola tylne, plastiki, póloś, 
gaźnik, zderzak tylny, licznik, chłodnica, szyba tylna, zawo
ry głowicy, tłoki (II szlif). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p : różne części z demontażu. Legnica, tel.. 
076/722-85-51
FIAT 1,25p : silnik, skrzynia biegów, inne części. Legnica, 
tel. 0602/80-40-13
FIAT 125p : instalacja elektryczna - 50 zl, szyba tylna - 20 
zł. Leszno, tel. 0601/09-51-86 
FIAT 125p : szyba przednia • 30 zł, tylna - 20 zł, okrągłe 
zegary - 50 zl, skrzynia biegów 141 Poloneza - 80 zł. Procho
wice, woj. legnickie, tel. 0607/37-54-81 
FIAT 125p : błotniki przednie i tylne prawe, nadkola zewn. 
tylne lewe i prawe, przednia szyba. Szewce k. Wrocławia, 
tel. 071/310-72-66
FIAT 125p FSO : rozrusznik, nowy • 180 zł, nagrzewnica, 
nowa, z obudową - 50 zł, alternator - 50 zł, wentylator chłod
nicy, skrzynia biegów (4). Świebodzice, tel. 074/854-30-80 
po godz. 16,853-71 -40 do godz. 15 
FIAT 125p : okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa 
wody, przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, ob
rotomierz, pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie 
z podłużnicami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski; al
ternator. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p FSO : chłodnica miedziana, prawie nowa -100 
zł, koło z oponą Stomil - 40 zł, akumulator 2-letńi 60 Ah - 70 
zl. Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
FIAT 125p : sworznie, słupki drzwiowe, teleskopy, pompy, 
silniczek wycieraczek, obudowa sprzęgła, zwrotnice i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT 125p: most tylny, wał, drzwi, maska, chłodnica, różne 
części. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
FIAT 125p: wahacze, tarcze ham., serwo, pompa ham., pom
pa oleju, zbiornik paliwa, lampy, pasy bezwł. Wrocław, tel. 
071/354-21-43
FIAT 125p: szyba tylna, • 30 zl. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 125p : różne części. Zduny, woj. kaliskie, tel. 
0608/51-07-12
FIAT 125p, 1982 r:: silnik 1500 ccm po remoncie, skrzynia 
biegów (4), stan idealny i wiele innych części. Długopole 
Zdrój, tel. 074/813-90-54
FIAT 125p PICK-UP, 1985 r .: wszystkie części, nadbudów
ka, cena od 10 do 80 zł. Wrocław, tel. 071/342-45-44, 
0609/15-60-17
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km, 150ftccm, benzyna: silnik, 
po remoncie, stan b. dobry, kompl. - 440 zł, most tylny kompl.
-170 zł, rozrusznik, prawie nowy • 50 zł, akumulator, na. 
gwarancji • 70 zł, fotele, cały kompl., bardzo ładne, czarne, 
ze skaji - 50 zł, drzwi - 35 zł/szt., wał napędowy - 40 zł ma
ska przednia i tylna - 30 zł, skrzynia biegów (5) -180. zł oraz 
inne, Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1987 r.: fotele • 50 zł, akumulator - 40 zl, szyby, 
spoilery, rozrusznik, zegary i inne części z demontażu. Lu
bin, tel. 0601/48-15-43
FIAT 125p, 1987 r .: silnik, skrzynia biegów. - 500 zl. Wiń
sko. tel. 071/389-95-14
FIAT 126p : różne części drobne. Bolesławiec, tel. 
075/734-82-57
FIAT 126p: silnik z alternatorem, kpl.dokumentacja - 250 zl, 
skrzynia biegów, po remoncie kapitalnym - 220 zł, rozrusz
nik • 45 zl, alternator -110 zł, prądnica - 40 zł. wahacze, 
resor, drzwi, stacyjka, maska, klapa, szyby, piasty, koła, opo
ny, zwrotnice i inne. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/857-46-30
FIAT 126p FL, 50 tys. km, 650 ccm : silnik z osprzętem i 
inne. Bukowa Śl. k. Namysłowa, tel. 077/419-19-35
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FIAT 126p : alternator -1.30 zł, głowica (650 ccm) - 50 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
FIAT 126p: hak, zderzak. Jawor, tel. 076/870-74-96 
RAT 126p : różne części. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
FIAT 126p: fotele lotnicze -160 zł. Jordanów śl., woj. wro
cławskie, tel. 0604/30-18-81
FIAT 126p : różne części. Jordanów Śl., woj. wrocławskie, 
tel. 0604/30-18-81
FIAT 126p : drzwi lewe i prawe - 60 zł, skrzynia biegów • 
180 zl, lampy przednie • 30 zł, tył -15 zł, pasy bezwładno
ściowe • 35 zł, alternator, resor, amortyzatory, zawieszenie 
(nowy typ). Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
FIAT 126p : żarówki H4, stan b. dobry,- 30 zł. Lutorriia, tel. 
0605/93-94-26
FIAT 126p: silnik. Lwówek Śląski, tel. 0608/33-84-97 
FIAT 126p e l: siedzenie. Milicz, tel. 071/384-22-27 
FIAT 126p : alternator, skrzynia biegów, głowica, rozrusz
nik, szeroka deska, inne. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
FIAT 126p, 650 ccm,: alternator-100 zł, skrzynia biegów- 
120 zł, szyby- 50 zł, drzwi- 50 zł/szt., silnik-150 zł, maska 
przednia i tylna- 50 zł, koła starego typu z nowymi oponami- 
20 zł/szt., rozrusznik- 40 zł. Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty 
Wrocł., tel. 0609/54-61-89
RAT 126p: silnik z alternatorem, po remoncie, skrzynia bie
gów, - 450 zł. Nysa, tel, 0609/15-59-00 
FIAT 126p, 1500 ccm: silnik kpi., alternator-300 zł, skrzy
nia biegów - 120 zł, kpi.dokumentacja. Opole, tel. 
0601/46-16-29
FIAT 126p: silnik 650 ccm - 200 zł, skrzynia biegów -100 zł, 
szyba przednia - 30 zł, szyba tylna - 20 zł. Prochowice, tel. 
0607/37-54-81
RAT 126p: silnik kompl. -120 żł, rozrusznik - 40 zł, prądni
ca z wentylatorem - 40 zł, balka tylna, nowa - 30 zł. Prze
mków, tel. 076/832-05-33
FIAT 126p FL : skrzynia biegów, stan dobry -180 zł, skrzy
nia biegów na części - 70 zł, listwa kierownicza -130 zł, 
kierownica gruba • 40 zł, części silnika, zderzaki, wąskie koła, 
bak, aparat zapłonu. Ratowice, woj. wrocławskie, tel. 
0606/42-15-39
FIAT 126p, 650 ccm : silnik kompletny, skrzynia biegów i 
inne. Sienice, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-98-82 
FIAT 126p : zawieszenie nowy typ, 4 felgi, - 210 zł. Sobót
ka, tel. 071/390-35-98,0606/42-17-83 
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, przednie zawieszenie, 
resor przedni na gwarancji, tylne wahacze, lampy, rozrusz
nik, prądnica, inne. Strzegom, teł. 074/855-42-09 
FIAT 126p: skrzynia biegów, silnik, alternator, lotnicze fote
le, inne części. Strzelin, tel. 0601/05-79-09 po godz. 19 
FIAT 126p : różne części z demontażu. Strzelin, tel. 
071/392-38-23,0607/47-39-51 
FIAT 126p: szyby z uszczelkami -150 zł, pokrywa bagażni
ka - 50 zł, kolumną kier. z przekładnią - 80 zł, pompa hamul
cowa • 50 zł. Szprotawa, tel. 068/376-70-38 
FIAT 126p : skrzynia biegów. Środa Śląska, tel. 
071/317-47-03
FIAT 126p: urządzenie inwalidzkie, docisk, tarcza sprzęgła, 
pompa paliwa, rozrząd, cewka, łożyska, • 300 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-93-06
FIAT 126p : silnik, zderzaki, inne. Świdnica, tel. 
074/853-19-00
FIAT 126p: drzwi, szyby, maska, koła, opony, resor, belka, 
klapa, zbiornik paliwa, duży licznik i mały, alternator, roz
rusznik, prądnica, głowica, zderzaki, wahacze, bębny, kie
rownica, dywany, lampy, koło zamachowe, pasy, silniczek 
wycieraczek. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p: rozrusznik na linkę, nowy, • 70 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-30-80 po godz. 16,853-71-40 do godz. 15 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik - 220 zł (możliwość sprawdze
nia i montażu), skrzynia biegów • 130 zł, alternator -150 zł, 
rozrusznik (nowy typ) -100 zł, fotele lotnicze - 70 zł, koła z 
oponami, nadwozie, stan dobry - 300 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 126p BIS: różne części. Wałbrzych, tel. 0603/61-41-04 
FIAT 126p: silnik kpi. -180 zł, wahacze - 40 zł, resor -15 źł, 
szyby -10 zł, rozrusznik • 30 zł i inne części. Włoszakowice, 
tel. 0607/65-53-84
FIAT 126p: drzwi uzbrojone, nowe • 100 zł/szt., podsufitki,
3 szt. - 50 zł. Wojcieszyn, tel. 076/877-58-77
FIAT 126p : różne części. Wolbiórz, tel. 074/872-21-21,
0604/59-66-94
FIAT 126p nowe: łożyska, pedały, zamki, półosie, wahacze, 
kpi. kierunkowskazów i linek, licznik starego typu, przewody 
hamulcowe, zwrotnice, aparat zapłonowy, uszczelki, tarcza 
sprzęgła, przeguby, poduszka silnika, przewody hamulcowe 
i inne drobne. Wrocław, tel. 372-64-11 rano i wieczorem 
FIAT 126p : drzwi, szyby,zderzaki, silnik, alternator, tanio. 
Wrocław, teł. 071/343-16-93
FIAT 126p: skrzynia biegów, zderzak tylny, sprzęgło, zbior
nik, nowy zegar, rozrusznik, lampy. Wrocław, tel. 
071/345-68-78
FIAT 126p: skrzynia biegów, przekładnia kierownicza, zde
rzaki. zbiornik paliwa i inne. Wrocław, teł: 071/328-97-45, 
0600/69-04-38
FIAT 126p : klapa tylna ■- 30 zł, belka - 20 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
FIAT 126p : tłoki, cylindry, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0607/47-61-73 f
FIAT 126p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, 
wahacz tylny lewy, wahacz przedni z  bębnem, belka ze zde
rzakiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, 
lusterka chromowane,'hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny 
tylne, zbiornik paliwa belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p : skrzynia biegów, tarcza + docisk sprzęgła, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
FIAT 126p: głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, 
wał korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zde
rzaki, kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p FL : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0503/32-22-42
FIAT 126p: zwrotnica lewa starego typu, piasty kół, licznik, 
.dostawka" skrzyni biegów, bendix, koła zębate i inne. Wro
cław. tel. 071/372-22-86
FIAT 126p : bagażnik dachowy - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/327-41-28
FIAT 126p: nowe koła 13* -100 zl, zderzak szeroki - 30 zł, 
wahacze • 30 zł, resor - 20 zł, pokrywa bagażnika i silnika • 
25 zł, szyby • 20 zł, kanapa materiał. - 20 zł, dywaniki, sprę
żyny, akumulator, kierownica, pasy, piasty, przeł. zespolony, 
mech. wycieraczek. Wrocław, teł. 361-95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p : skrzynia biegów, zwrotnice po regeneracji, re
sor, wahacze, prądnica. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p : drzwi, alternator, szyby, skrzynia biegów, za
wieszenie, fotele wysokie, szeroki licznik, klapy, dywany,, 
belka. Wrocław, tel. 0503/59-86-70 
FIAT 126p: rozrusznik na linkę - 45 zł, zwrotnice po regene
racji - 40-50 zł, aparat zapłonu - 35 zł, bębny hamulcowe - 
10 zł, piasty z osłonami - 20 zł, teleskopy -15 zł, zderzaki 
metalowe -15 zł. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
FIAT 126p : alternator -150 zł, skrzynia biegów -130 zł, 
silnik 650 ccm- 250 zł, wahacze • 25 zł/szt., drzwi - 50 zł, 
gażnik - 30 zł, docisk • 30 zł, resor • 40 zł, kolumna kierowni
cy - 40 zł, szyba - 30 zł, lampy -10 zł, opony - 35 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54

FIAT 126p: wszystkie części. Wrocław, teł. 071/344-42-42, 
0608/15-16-34
FIAT 126p: fotele rozkładane, 2 szt, • 160 zł; Wrocław, tel. 
071/321-21-91
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze 
spoilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i 
tylne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, 
blenda tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repe- 
returki drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p BIS : silnik w częściach, skrzynia biegów, resor, 
zwrotnice, wahacze, koła, szyby, drzwi, maska bagażnika, 
klapa tylna, siedzenia lotnicze, chłodnica, nagrzewnica, dmu; 
chawa, licznik, kierownica, przełączniki świateł, przekł. kie
rownicy, lampy. Wrocław, tel. 071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p: silnik, .na chodzie", stan b. dobry - 600 zł, skrzy
nia biegów, maska, klapa, zawieszenie, alternator, pełna do
kumentacja. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
FIAT 126p, 650 ccm: skrzynia biegów - 100 zł. głowica - 50 
zł. Zdzieszowice, tel. 0606/89-56-27 
FIAT 126p BIS : wentylator chłodnicy, węże wodne, czujnik 
wentylatora chłodnicy, instalacja elektryczna i inne. Zielona 
Góra, tel. 068/323-4(M)7
FIAT 426p, 1983 r., 650 ccm : silnik * skrzynia biegów, .na 
chodzie", z dokumentacją, - 300 zł. Marcinów 8/3, gm. Kłodz
ko, woj. wałbrzyskie
FIAT 126p, 1986 r . : różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
FIAT 126p, 1987 r .: różne części, skrzynia biegów, z mon
tażem - 250 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 0601/16-88-17 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, szero
ka deska, maska, drzwi, szyby, wahacze, felgi, rozrusznik, 
gażnik, aparat zapłonu, wszystkie części z demontażu. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm : szyba tylna ogrzewana - 50 
zł, maska przednia - 25 zł, maska tylna - 20 zł, belka tylna - 
20 zł, kierownica - 20 zł, prądnica - 15 zł/szt., zwrotnice z 
bębnami - 20 zł. Wrocław, tel. 071/343-56-69 
FIAT 126p, 1988 r. : skrzynia biegów, silnik w częściach,, 
drzwi, zawieszenia, felgi i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
FIAT 126p, 1988 r., 600 ccm : drzwi, koła, maska, silnik, 
zderzaki i inne. Oława, tel. 071/313-02-87 
FIAT 126p, 1989 r .: zawieszenie (przód i tył) - 90 zł, szyba 
przednia - 25 zł, lampy przednie - 30 zł, kierownica - 20 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p, 1989 r . : skrzynia biegów, drzwi, klaoa tylna, 
hak, części silnika, dach, wahacz, bębny, felgi. Świdnica, 
tel. 074/853-15-04
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm: skrzynia biegów, alterna
tor, głowica, rozrusznik, gażnik, koła, licznik, stacyjka, dmu
chawa, konsola środkowa, przekł. kierownicy listwowa, inne. 
Oława, teł. 071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1990 r . : skrzynia biegów, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p, 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, alternator, szeroka deska rozdzielcza, głowica, roz
rusznik na kluczyk i na linkę, zawieszenie, koła, szyby, tapi- 

„ cerka, tłumik, inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r.: skrzynia biegów, uszkodzone łożysko 3 
biegu - 50 zł, reflektory przednie - 10 zł., tel. 071/341-73-18 
FIAT 126p BIS, 1991 r., 700 ccm, : alternator, instalacja, 
koła, klapa tylna z szybą ogrzewaną, belka tylna, szyby, 
wahacze, wentylator chłodnicy, tłoki, korbowody, rozrząd i

CZĘŚCI UŻYWANE 
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ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ opo«436 

tel. 071/311-54-12 w godz. 9-17,0-608417 604

FIAT 132 ARGENTA : klapa tylną, gażnik, sprzęgło. Wro- , 
cław.tel. 0601/76-64-36
FIAT BRAVA, 1200 ccm, 16V : osprzęt silnika, kpL zawie
szenia, kołpaki, wahacze, prawe lusterko, sonda, lewa pól- 
oś, kolektory, wzmocnienie górne, nagrzewnica, pasy, Ser
wo, możl. wysyłki.., tel. 0603/10-18-70 
FIAT BRAVA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
FIAT BRAVA, 1600 ccm, 16V: centralka wtrysku. Wrocław, 
tel. 0608/35-06-71
FIAT BRAVA : komplet kołpaków -100 zł lub zamfenię na 
kołpaki do Fiata Palio, Sieny. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT BRAVA : felgi aluminiowe z oponami Pirelli P-6000, 
195 x 55 x 15“. nowe, 4 sztuki, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83
FIAT BRAVA, 1996 r . : nagrzewnica do wersji bez klimaty
zacji, pasy tylne, napinacz przedni prawy. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,06.05/66-11-92 
RAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V : wózek, wahacze, 
półosie, zwrotnice, listwa kier., McPhersońy, kpi. drzwi, lu
sterka, deska, plastiki, licznik, tylna oś, 2 poduszki pow. * 
sensor, głowica, osprzęt silnika i inne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT BRAVA, 1998 r.: zderzak przedni, maska, błotnik lewy, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica. Wrocław, teł. 
0501/14-76-90
FIAT BRAVA, BRAVO : części mechaniczne i blacharskie. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0503/82-80-98 
FIAT BRAVA, BRAVO 1,4, 1,6, 1,9 HDi: wózki, wahacze, 
zwrotnice, półosie, McPhersońy, listwy kier., kpi. drzwi, pla
stiki, deska rozdz., poduszki pow. 2 szt. ♦ sensor, tylne osie, 
kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT BRAVA, BRAVO : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT BRAVO, 1600 ccm : skrzynia biegów. Leszno, tel. 
0603/46-80-33
FIAT BRAVO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
FIAT BRAVO : komplet kołpaków -100 zł lub zamienię na 
kołpaki do Fiata Palio, Sieny. Wrocław, tel. 0501/70-81 -92 
FIAT BRAVO, 1984/01 r.: skrzynie biegów manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT BRAVO, 1998 r., 1600 ccm, 16V oraz Brava: centralka 
wtrysku, nowa, nie kodowana, kupiona w serwisie Fiata. Wro
cław. tel. 0608/35-06-71
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT CINOUECENTO: nadwozie przednie i tylne oraz inne 
części z demontażu. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
FIAT CINOUECENTO : inst. gazowa, ważna do 2008 r. - 
500 zł. Lubnów, tel. 074/819-91-41 
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80

K L E J E N IE  L A M P  - Z D E R Z A K Ó W , 
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inne, konsola, nawiew powietrza, pedały i inne. Ratowice, 
gm. Czernica Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1991 r. : silnik, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/30-42-31
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, hak, 
zderzaki,^zyby, resor, zawieszenie przednie, wahacze, bęb
ny, lampy, felgi, opony, klapa i inne. Piława Górna, woj. wał
brzyskie, tel. 0602/45-25-95
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, ele
menty zawieszenia, fotele lotnicze, silnik z 2000 r„ inne czę
ści z demontażu. Strzegom, tel. 074/858-67-05, 
0605/40-97-66 -
FIAT 126p FL, 1995 r., 650 ćcm : skrzynia biegów, stan b. 
dobry • 270 zł, alternator z blachą -160 zł, głowica, stan b. 
dobry -100 zł, koła, rozrusznik. Oława, tel. 0608/83-33-58 
FIAT 126p el, 1997;r.: skrzynia biegów, klapa tylna, szyby, 
wahacze, zderzaki, układ kierowniczy, dmuchawa, głowice, 
rozrusznik, akumulatory, felgi bęzdętkowe, alternator i inne. 
Piława Górna,-woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47.
FIAT 126p e1,1997 r., 7 tys. km : koła Z oponami Dębica, 
mało używany. Złoty Stok, tek 074/817-54-18.
FIAT 126p EL, t998 r.: przód i tył od Eleganta, -1.700 z ł.., 
tel. 0600/35-83*90 '
FIAT 126p, 1999 r.: alternator -110 zł, kolumna kierownicy 
listwowa - 100 zł/szt., stan b. dobry. Kłodzko, tel. 
074/867-47-03
RAT 126p, 1999 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy-. 
nia biegów, silnik, głowica, szyby, koła, zawieszenie, przekł. 
kierownicy i inne. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 
0603/59-06-62
FIAT 126p, 2000 r .: skrzynia biegów, drzwi i inne części z 
demontażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127: silnik, skrzynia biegów i inne - od 10 zł. Legnica, 
tel. 0608/36-84-57
FIAT 127,1981 r.: półosie z przegubami, rozrusznik, szyby 
boczne, atrapa przednia, tłoki, wał korbowy, miska olejowa, 
licznik/trójnik od głowicy. Wrocław, tel. 333-82-02 po godz. 
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FIAT 127,1982 r., 38 tys. km, 1050 ccm : silnik, skrzynia 
biegów (5), stan b. dobry • 500 zł, wszystkie części z roz
biórki. Gorzów Wlkp., tel. 095/736-87-78 
FIAT 127, 132 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
FIAT 128 SPORT: nowa maska, błotnik przedni, drzwi, szy
by, lampy, silnik, skrzynia biegów, inne części. Wrodaw, tel. 
071/322-15-69
FIAT 1311.4 TC, 1.6 TC, 1.5 E: wszystkie części z rozbiór
ki. Ścinawka średnia, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131 MIRAFIORI: skrzynia biegów, most. Wrocław, tel. 
071/368-82-05
FIAT 131 MIRAFIORI, 1979/83 r. 1.6 OHVC11.4 OHC: skrzy
nia biegów (4) - 80 zł, wentylator chłodnicy - 50 zł, alternator 
- 60 zl, błotnik lewy przedni, nowy - 90 zł, szyba tylna ogrze
wana • 100 zł, nagrzewnica - 50 zł, elementy ukł. kierowni
czego i zawieszenia, ukł. wydechowy. Świebodzice, tel. 
074/854-30-80 po godz. 16,853-71-40 do godz. 15 
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 ARGŚENTA 1.4 TC; 1.6TC. 1.5 E: wszystkie części 
z rozbiórki, ścinawka średnia, tel. 0603/97-66-21

FIAT CINOUECENTO 700-900 ccm: silnik z dokumentacją, 
różne części silnika, skrzyni biegów, obudowy skrzyni, za
wieszenia, gażnik Aisan i Weber, alternator, rozrusznik, sie
dzenia do vana, kolumna kier. (listwowa), drzwi, moduły, 
czujniki, instalacje i inne. Świdnica, tel. 0607/86-82-92 
FIAT CINOUECENTO SPORTING : tarcza sprzęgła, nowa, 
- 120 zł. Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz. 16, 
853-71-40 do godz. 15
FIAT CINOUECENTO : amortyzatory, poduszka amortyza
tora przedniego, poduszka silnika, czujnik obrotów, silnik wen
tylatora. Wałbrzych, tel. 074/848-53-49 po godz. 17 
FIAT CINOUECENTO i  różne części. Wiązów, tel. 
071/393-14-49,0605/05-95-26 
FIAT CINOUECENTO : klapa silnika. Wrocław, teł. 
071/328-97-45,0600/69-04-38 
FIAT CINOUECENTO : kolumny McPersona kpi. - 100 zł, 
rozrusznik • 80 zł, alternator • 100 zł, wahacz - 50 zł, obudo
wa filtra pow. - 40 zł, pompa paliwa • 30 zł, lampa tylna - 40 
zł, mechanizm wycieraczek - 70 zł. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
FIAT CINOUECENTO: zderzak tylny • 100 zł, klapa tylna - 
50 zl, błotnik przedni prawy - 30 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przed
nie, lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik da
chowy, listwy boczne, zegarek, owiewki, spoilef tylny, zde
rzaki, przeguby, wahacze, rozrusznik, półką, amortyzatory, 
korek paliwa, lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
FIAT CINOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tu
nel, listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zam
ka, kirunkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 
071/372-40-86 w godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO : błotnik lewyŁ nagrzewnica, rozrusz
nik, alternator, wahacze, piasty, tarcze, półosie, sprężyny, 
szybki boczne, przeł. przy kierownicy, kierunkowskazy, śiln. 
wycieraczek, zbiorniczki, części i osprzęt silnika, skrzynia 
biegów, lusterko prawe, sprzęgło i inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : alternator, lampa tylna, 
lewa, lampa kierunkowskazu, prawy przód. Wrocław, teł. 
0601/72-24-92
FIAT CINOUECENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnie
nie czołowe, błotniki, maska, prźekł. kierownicy, wahacze, 
zaciski ham., przeguby, półka tylna, siedzenia tylne, pasy 
bezwł., zderzaki, lusterka, listwy boczne, sprzęgło, chłodni
ca, sonda Lambda, inne. Wrocław, tel. 0607/41̂ 52-06 
FIAT CJNOUECENTO : klapa silnika. Wrocław, teł. 
071/328-97-45,0600/69-04-38 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm : skrzynia biegów • 250 zł, 
głowica kpi. - 500 zł, półosie - 100 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-44-16,0600/66-62-55 
FIAT CINOUECENTO: reflektor przedni prawy, - 70 zł. Wro
cław, tel. 0609/59-01-54
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba 
tylna. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r. : klapa tylna, lekko uszko
dzony narożnik - 45 zł, zderzak tylny - 30 zł, hak nowy, fa
bryczny, z odkręcaną główką, cena -100 zł i inne. Świdnica, 
tel. 074/853-15-04

. FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r.,-7.00.ccm, benzyna: skrzy
nia biegów z półosiami łub bezjjegnica, jel.0602/23-11 -56 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, Yfecm* benzy
na : skrzynia biegów, stan idealny z półosiami lub bez: Le
gnica, tel. 0606/68-30-86
FIAT COUPE, 1997 r., 2Ó00 ccm, Ti: silnik, tylna część nad
wozia, tylne zawieszenie. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FIAT COUPE, 1998 r.: maska silnika, drzwi, szyby, błotniki, 
zderzaki, zawieszenia i inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
FIAT CROMA : różne części z demontażu. Oleśnica, tel. 
0609/51-31-05
FIAT CROMA: ukł. kierowniczy. Parzyce, tel. 075/736-32-37 
FIAT CROMA : drzwi, klapa tylna. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-54-33 po godz-15,0601/79-30-54 
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA: wzmocnienie przednie, drzwi, atrapa, błotni
ki. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
FIAT CROMA, 1984/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: 2 wałki rozrzą- ’ 
du, aparat zapłonowy, kolektor ssący paliwa. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
FIAT CROMA, 1990 r., 63 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: silnik, 
z dokumentacją albo bez, skrzynia biegów, półosie, Compu
ter, głowica, inne. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TD i: różne części. Kłodzko, tel. 
0609/40-25-65
FIAT DUCATO BUS : lampa tylna lewa, wahacz przedni,
piasta. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: pompa wtryskowa Bosch,
pompy olejowe. Kłodzko, tel. 074/647-34*12
RAT DUCATO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
FIAT DUCATO, 2500 ccm, D i TD : wał korbowy, głowica i
inne części do silnika. Opole, tel. 0602/64-61-72.
FIAT DUCATO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,608/41-76-04
FIAT DUCATO : skrzynia biegów, stan b. dobry. Środa ślą
ska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
FIAT DUCATO : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-10,0604/62-70-89 
FIAT DUCATO reflektor prawy, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,0601/55-20-51 
FIAT DUCATO: silnik. Zielona Góra, tel. 068/388-12-67 (fax), 
0602/46-64-38
FIAT DUCATO, 1986 r .: skrzynia biegów, w całości lub na 
części, - 550 zł. Kunice, tel. 076/857-04-30,0605/73-53-30 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk : wzmocnienie 
czołowe, chłodnica, lampy tylne, zderzaki tylne, resory, pół- 
oś i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm. diesel: głowica - 800 zł, 
pompa paliwa - 600 zł, blok silnika z dokumentacją - 600 zł, 
tłoki z pierścieniami • 160 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 
0607/82-58-55
FIAT DUCATO, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel: sil
nik - stan dobry, blok silnika, alternator, sprzęgło, korbowo
dy, zawory, nadwozie na kołach i inne. Jarocin, tel. 
062/505-41-58
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik, na części. 
Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, faks/538-03-33 
FIAT DUCATO, 1988 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel: sil
nik kpi., bez skrzyni biegów, z osprzętem, w całości lub na 
części. Lwówek Śląski, tel. 0609/41 -29-24 
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, po remon
cie kapitalnym, kompletny, na części. Lubin, tel. 
076/844-60-83
FIAT DUCATO, 1989/92 r .: skrzynia biegów (5) do silnika 
2500 ccm turbo diesel. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika i 
skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
FIAT DUCATO. 1992.r„ 2500 ccm, diesel: silnik, komplet
ny, oclony, - 3.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : części silnika, 
wał, tłoki, głowica, pompa wtryskowa itd. Głogów, tel. 
0601/18-67-66,0609/16-48-72 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : głowica, stan b. 
dobry - 720 zł. Modła, tel. 0600/52-57-36 
FIAT DUCATO, 1992 r.: amortyzatory tylne (nowe) - 300 zł, 
przekł. kierownicy hydrauliczna - 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
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FIAT PALIO, 1500 ccm : drzwi, błotniki, maska, klapa, zde
rzaki, oświetlenie, uzbrojenie drzwi lewych. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PALIO WEEKEND : zderzak tylny - 250 zł, zderzak 
przedni • 250 zł, reflektor prawy. - 80 zł, kierunkowskaz pra
wy - 40 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
FIAT PALIO : pokrywa bagażnika bez szyby, szyby drzwi 
tylnych prawych * osprzęt. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, 1999 r.: zderzak. Groblice, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/88-49-71
FIAT PALIO, SIENA, 1999 r„ 1600 ccm : wózek, wahacze, 
półosie, zwrtonice, McPhersońy, listwa kier., stabilizator. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51.071/314-38-54 
FIAT PANDA : reflektor prawy, z żółtym kierunkowskazem. 
Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
FIAT PANDA, 1980 r., 900 ccm, : wszystkie części z de
montażu. Wrocław, tel. 0501/97-17-59 
FIAT PANDA, 1985 r., 60 tys. km: części. Zielona Góra, tel. 
0601/21-98-80
FIAT PANDA, 1992 r., 750 ccm : silnik i inne części. Żary, 
tel. 0608/35-00-89
FIAT PANDA, TEMPRA, UNO : lampy tylne, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT PUNTO II. 1200 ccm : drzwi kierowcy, instalacja el., 
elem. plastikowe, tapicerki, osprzęt silnika, 2 x wspomaga
nie, kołpaki, tylna lewa lampa, lewa półoś, lusterka, możl. 
wysyłki.., tel. 0603/10-18-70
FIAT PUNTO : drzwi, maski, klapy, szyby, fotele, zawiesze
nie przednie i tylne, lampy, koła, alternator, rozrusznik, pla
stiki, ̂ krzynia biegów. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FIAT PUNTO: części blacharki, drzwi, klapy, wnętrze, prze
guby, koła, komputer, inne części z demontażu. Grodków, 
woj. opolskie, tel. 0608/74-02-04 
FIAT PUNTO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT PUNTO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 
9-17,608/41-76-04
FIAT PUNTO 1,55/65/75: wózki, wahacze, zwrtonice, listwy 
kier., półosie, McPhersońy, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT PUNTO: nagrzewnica, podłużnia, kołyska, dach, tylne 
ćwiartki, tylne lampy, tylna belka, tylny zderzak i inne. Strze
gom, tel. 0607/04-07-78
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FIAT DUCATO, 1995 r„ 89 tys. km, 190D cćm. turbo D : 
silnik na części, kompletna dokumentacja. Kłodzko, tel. 
0601/57-54-44
FIAT DUCATO, 1996 r..2500 ccm, diesel: silnik. Lubań, tel. 
0607/65-83-28
FIAT DUCATO, 1996 r.: oś tylna kpi., wahacze. Nowa Ruda,
tel. 074/872-11-71,0602/83-93-52
FIAT DUCATO, 1998 r., 2500 ccm, turbo D Peugeot Boxer,
Citroen Jumper: wózki, wahacze, zwrtonice, półosie, McPher-
sony, drzwi kpi., do niskiego, tylna oś kpi. Smardzów, tel.
071/398-33-51,071/314-38-54
FIAT DUCATO, 1999 r. 2.5 TD, 2.8 TDi: głowice kompletne,
uszkodzone 2 zawory, - 900zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29
FIAT DUCATO, 1999 r., 2800 ccm, diesel: silnik, skrzynia
biegów. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04
FIAT DUCATO, 1999 r.: silnik (2.8 D, przebieg 18 tys. km),
bez osprzętu oraz silniki fabrycznie nowe (2.5 T01,2.8 TDI),
głowice, skrżyhie biegów, części mechaniczne, rozrusznik.
pompy, zawieszenia, lampy, drzwi, elementy blacharskie,
boki, siedzenia ( i, 2. 3-osobowe). Wrocław, tel.
071/342-19-70,0601/74-19-45
FIAT DUCATÓ, 1999 r. : maski, reflektory, skrzynie biegów,
silnik 2.8 ITD, dach „maxi* (Wys. 1.4 m), boki. Zielona Góra, t
tel. 0503/37-45-51
FIAT FIORINO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT MAREA: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41-76-04
FIAT MAREA: kpi. drzwi, wózek, wahacze, półosie, zwrot
nice, McPhersońy. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071(314-38-54
FIAT MAREA : komplet kołpaków -100 zł lub zamienię na 
kołpaki do Fiata Palio, Sieny. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT MAREA : felgi aluminiowe ż  oponami Pirelli P-6000, 
195 x 55 x T5, nowe, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0501/60-91-83 
FIAT MAREA: zderzak przedni. Złotoryja, tek 076/878-40-75, 
0604/38-13-40 .
FIAT MULTIPLA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51

FIAT PUNTO: sportowe zawieszenie, - 700 zł lub zamienię 
na felgi aluminiowe. Strzegom, tel. 0607/04-07-78 
FIAT PUNTO, 1100 ccm : tarcza sprzęgła, noWa, -120 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-30-80 po godz. 16,853-71-40 do 
godz. 15
FIAT PUNTO 1.1-1.2: sonda Lambda, przegub, przekł. kie
rownicza, pompa hamulcowa, reflektor prawy, korpus prze- 
pustnicy. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, reflektory, kierunkowskazy-Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO: reflektory, zderzak, kierunkowskazy, wzmoc
nienie, belka pod chłodnicę, błotniki. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
FIAT PUNTO : błotnik przedni, prawy, wentylator z obudo
wą, kierunkowskaz przedni, prawy, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0601/72-24-92
FIAT PUNTO, 1995 r.: błotniki przednie, chłodnica, -100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-54-80 
FIAT PUNTO, 1996 r.: poduszka pow., sensor. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm : tył nadwozia (3-drzwio- 
wy), głowica, czujniki, amortyzatory, oś tylna, fotele, szyber
dach, klamki, zamki, sprzęgło, rozrusznik, klapa tylna, wkład 
lusterka lewego, pasy tylne, pompa paliwa, zbiornik paliwa, 
lampa tylna prawa, zderzak tylny, felgi 13*. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0601/41-23-29.
FIAT PUNTO 75, 1996 r. : ćwiartka przednia lewa, lampy 
tylne, szyby, lusterka, wahacze tylne, kolumna kierownicy, 
siedzenia, wszystkie części, plastiki, uszczelki, zamki, klamki, 
cewka, dmuchawa, rozrusznik, licznik, zwrotnice, amortyza
tory i inne. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
FIAT PUNTO, 1997 r.: lampa przednia prawa. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
FIAT PUNTO, 1998 r  : ukł. kierowniczy, kolumny McPher- ’ 
sona, wahacze, amortyzatory, zwrotnice. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FIAT PUNTO II, 1999 r. 3-drzwiowy: dach z podsufitką, szy
ba lewa., tel. 0604/60-81-13

19.06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 49



RAT tUNTO II, 2ÓÓ0r. '1,2-1,9 TDi, 3- i 5-drzwTowy': zwrot- 
nice, półosie, kpi. drzwi, listwa kiec., McRbersony. wahaczd, 

; klapa wina, kpi., maska tylna,osie, dach'; plastiki. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FtAT PUNTOII, 2000 r.: drzwi lewe (5-drzwiowy). Wrodaw, 

- tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77.
FIAT REGATA: skrzynia biegów, • 100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-26-09,0606/11-95-69 
FIAT REGATA 1.4 TC, 1.6 T C ,1.5 E: wszystkie częśd z 
rozbiórki, ścinawka Średnia, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA: pokrywa silnika • 120 zł, klapa tylna - 50 zł, 
inne. Wrodaw, tel. 0600/62-77-07 
FIAT REGATA, 1984/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT REGATA, 1985 r. 1500,1600.1700 ccm diesel: wszyst
kie części z rozbiórki. Ścinawka średnia, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0603/97-66-21
FIAT REGATA, 1986 r., diesel: słlnik, skrzynia biegów, pół
osie, zawieszenia, zderzaki, drzwi, siedzenia, szyby, lampy, 
pokrywy i inne. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-98 
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do OT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT RITMO : różne części z demontażu. Legnica, tel. 
076/722-85-51
FIAT RITMO, diesel: różne częśd, głowica (do 1,3 E). Sto
szowice, lei. 074/818-11-39
FIAT RITMO: wszystkie części. Wrocław, tel. 071/332-76-08 
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-42
FIAT RITMO, 1981 r.: silnik ♦ skrzynia biegów (4), stan ide
alny, inne części, - 800 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/70-60-27 
FIAT RITMO, 1986 r., 1700 ccm, diesel oraz Regata: głowi
ca uzbrojona, stan idealny, + części z rozbiórki silnika, • 500 
zł. Gliwice, tel. 032/232-19-17 
FIAT RITMO, 1988 r:, diesel: wszystkie części z rozbiórki. 
Wrocław, tel. 0600/42-96-91
FIAT SCUDO : tapicerka drzwi przednich, chłodnica uszko
dzona. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SCUDO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy, atrapy. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,608/41-76-04 .
FIAT SCUDO: kpi. oś tylna: Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT SCUDO, 1999 r., 19 tys. km, 1900 ccm: części silnika, 
głowica, tłoki, wał, maska itp. Głogów, tel. 0601/18-67-66, 
0609/16-48-72
FIAT SEICENTO : maska silnika, drzwi, błotniki, zderzaki. 
Lubin, tel. 0502/63-02-35 -
FIAT SEICENTO : części blacharskie i mechaniczne. Po
znań, tel. 0607/64-42-98
FIAT SEICENTO: różne części. Wiązów, tel. 071/393-14-49, 
0605/05-95-26
FIAT SEICENTO: zderzak przedni, wentylator, reflektor pra
wy z kierunkowskazem. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler tylny, blenda, lampy. Wrodaw, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO, 900 ccm : zderzak tylny do lakierowania, 
fotele przednie, licznik, częśd silnika, moduły, alternator, roz
rusznik, gażnik, lampy, plastiki i przełączniki, wnętrze, ele
menty zawieszenia, nagrzewnica, kierownica, pasy, katali
zator, tłumik końcowy, lusterka, skrzyń sprzęgło i inne. Wro
cław, tel. 0600/66-31-05
FIAT SEICENTO SPORTING : lampy, błotnik, zderzaki, za
wieszenie ze szpilkami Abarth. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO: lampy, zderzaki, błotniki, podłużnica pra
wa, chłodnica, fotel prawy, zawieszenie, bagażnik dachowy, 
ukł. wydechowy, liczniki, przełączniki, listwy ozdobne, szyby 
boczne, osprzęt silnika. Wrocław, tel. 071/396-35-76, 
0601/78-42-20
FIAT SEICENTO: lampy przednie i tylne, wzmocnienie czo
łowe, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, kierunkowska
zy białe, przekł. kierownicy, wahacze, zaciski ham., zwrotni
ce, przeguby, pasy przednie i tylne, zderzaki, felgi, listwy 
boczne, komputery, inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 1988/99 r. : drzwi lewe, fotele, konsola, 
silnik 900 ccm, przekładnia kier., koła, McPhersony, waha
cze, zwrotnice, przełączniki, przód, alternator, rozrusznik, 
wahacze tylne, sprężyny, amortyzatory, błotnik lewy przedni 
i tylny. Świebodzice, lei. 074/854-16-97.0602/60-64-96 
FIAT SEICENTO, 1999 r. : zderzak tylny, kierownica, ko
lumna kierownicy. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91 -08 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 900 ccm : skrzynie biegów z 
półosiami, - 850 zł. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
FIAT SIENA: lampy przednie. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT SIENA, 1500 ccm: drzwi, błotniki, maska, klapa, zde
rzaki, oświetlenie, uzbrojenie drzwi lewych. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT SIENA, PALIO, 1.2-1.61,16V : części mechaniczne i 
blacharskie, poduszka pow., elem. plastikowe, kpi. głowice, 
osprzęt silnika, kola + kołpaki, nagrzewnica i dużo innych, 
możliwość wysyłki.., tel.■ 0603/10-18-70 
FIAT TEMPRA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,608/41-76-04
FIAT TEMPRA: amortyzatory, sprężyny tylne, łożysko tylne 
z piastą, bębny hamulcowe, szczęki, skrzynia biegów (1.9 
TD) - 400 zł. Wrodaw. tel. 071/352-64-28,0601/19-27-71 
FIAT TEMPRA: silnik, oclony, zawieszenie, blachy, zderza
ki. Wrodaw, tel. 071/359-10-64 
FIAT TEMPRA: drzwi kpi. Kazimierz Kołodziej, 65-100 Zie
lona Góra, ul. Strumykowa 21b/4 
FIAT TEMPRA, 1984/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław* tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT TEMPRA, 1990 r., TDI: pompa wtryskowa. Prochowi
ce, tel. 076/858-47-61,0605/49-54-20 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1900 ccm, diesel: głowica - 400 zł, 
wał korbowy nominalny - 400 zł, korbowody - 50 zł/szt., pom
pa wspom. kier. - 150 zł. Wrodaw, tel. 071/398-77-40, 
0607/72-16-84
FIAT TEMPRA, 1992 r.: lampy przednie i tylne, ukł. kierow
niczy kpi., maska przednia, klapa tylna do sedana i kombi, 
drzwi przednie i tylne, rozruszniki, alternatory, zawieszenie 
przednie i tylne, skrzynia biegów (5), plastiki, komputery i 
inne, Prusice, woj. wrocławskie, tel.' 071/312-60-25'po 
godz.21,0607/74-36-15
FIAT TEMPRA, TIPO, 1995 r .: ukł. kierowniczy, wahacze, 
zwrotnice, amortyzatory, tarcze hamulcowe, sprężyny, zaci
ski hamulcowe, wahacze tylne. Wrodaw, tel. 0603/55-31-83 
FIAT TIP01.6,2.0: komputery. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
FIAT TIPO : drzwi, maska, błotniki, dach, zderzaki, oświe
tlenie, lusterka, plastiki, skrzynia biegów, części mechanicz
ne. Oleśnica, tek 071/314-98-47 
FIAT TIPO : maska przednia, -150 zł. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 0609/49-86-62
FIAT TIPO : komplet siedzeń ♦ wykładzina - 300 zł, silni- 
czek do wycieraczek -100 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-25

FIAT TIPO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie. Siechnice k. Wrocławia, tel. .071/311-54-13 w godz. 9-17, 
608/41.»76r04
FIAT TIPO : lusterko lewe • 80 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-51-49
FIAT TIPO: wszystkie części. Wilkowice., tel. 065/534-11-53 
FIAT TIPO : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86 
FIAT TIPO : maska silnika z wygłuszeniem, błotniki przed
nie. Wrodaw. tel. 0601/73-97-72 
FIAT TIPO, 1400 ccm do 1994 r.: reflektor prawy. Wrocław, 
tel. 0608/35-06-71'
,FIAT TIPO : atrapa. Wrodaw, tel. 071/372-22-86 
FIAT TIPO: przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, 
tel. 071/357-59-92
FIAT TIPO : przekładnia kierownicza, 2 szt. Wrocław, tel. 
336-70-66 wewn.187
FIAT TIPO : silnik, oclony, zawieszenie, blachy, zderzaki. 
Wrodaw, tel. 071/359-10-64
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk: rozrusznik, alternator, głowi
ca, filtr powietrza, docisk sprzęgła i tarcze, skrzynia biegów, 
półosie, piasty, zwrotnice, komputer, czujnik położenia, ser
wo, pompa hamulcowa, el. palwa, klapa tylna, drzwi przed
nie lewe i inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1984/01 r .: skrzynie biegów manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: różne części. Le
gnica, tel. 0602/83-80-92
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtry
skowa TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1989/96 r., 1900 ccm: tłoki, korbowody, pompa 
olejowa. Strzelin, tel. 071/392-32-02 po godz. 20, 
0602/57-20-40
FIAT TIPO, 1990 r. : silnik oclony, kolumny McPhersona, 
półosie, zawieszenie tylne, przełączniki i inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk : skrzynia biegów - 
500 zł, kolumny McPhersona • 120 zł/szt. i inne. Bolesła
wiec, tel. 0501/46-61-20
FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia bie
gów, belka silnika, piasty przednie z zaciskami, stabilizator, 
wahacze, ściana przednia z lampami, klamki, półosie, ma
ska silnika, zderzak tylny, kierownica, teleskopy tylne, de
ska digital i inne części. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
FIAT TIPO, 1990 r .: zderzak tylny -100 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0603/74-62-58
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk : silnik oclony, zde
rzak, maska, chłodnica, reflektory, wzmocnienie czołowe, 
szyba przednia, Opole, tel. 0605/57-20-65 
FIAT TIPO, 1990 r.: lampy tylne, lusterko, pompa wtrysko
wa do silnika TDI. Prochowice, tei. 076/858-47-61, 
0605/49-54-20
FIAT TIPO, 1990 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
głowica, drzwi, inne. Wrocław, tel. 071/341-64-61, 
0608/25-02-11 - .
FIAT TIPO, 1991 r., 1900 ccm, diesel: głowica • 400 zł, wał 
korbowy nominalny - 400 zł, korbowody - 50 zł/szt., pompa 
wspom. kier. - 150 zł. Wrocław, tel. 071/398-77-40, 
0607/72-16-84
FIAT TIPO, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: różne częśd (prawie 
komplet). Wrodaw, tel. 071/355-12-20 
FIAT TIPO, 1991 r., 1600 ccm : silnik i inne z demontażu. 
Żary, tel. 0604/82-38-55
FIAT TIPO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : głowica, półosie, 
rozrusznik, wycieraczka tylna, stacyjka, przełączniki, iiczrjjk, 
drzwi, zderzak tylny, podsufitka, nagrzewnica, szyba tylna. 
Kłodzko, tef. 074/868-78-91
FIAT TIPO, 1992 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
FIAT TIPO, 1993 r . : drzwi, błotniki tylne, wahacze, piasty, 
sprężyny, zaciski, licznik, konsola, tapicerka, nagrzewnica, 
siln. wycieraczek, kaseta zmiany biegów, tłumik środkowy, 
cewka zapłonowa, pompa ham., serwo, plastiki wnętrza, 
zbiorniczki, sprzęgło, częśd silnika belka, zawieszenia i inne. 
Wrodaw, tel. 0600/66-31-05
FIAT TIPO, TEMPRA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT TIPO, TEMPRA : różne częśd z demontażu. Oleśni
ca, tel. 0609/51-31-05
FIAT TIPO, TEMPRA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : części 
silnika. Żary, tel. 0605/59-03-89 
FIAT ULYSSE : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT ULYSSE: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy, atrapy. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,608/41-76-04 
FIAT UNO: klapa tylna z szybą. Kłodzko, tel. 0605/35-71-92 
FIAT UNO. 1700 ccm, diesel: wał korbowy, tłoki, korbowo
dy, koło zamachowe, koła rozrządu i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
FIAT UNO : reflektory, zderzaki. Lubin, tel. 0502/63-02-35
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu
pow. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FIAT UNO : różne części z demontażu. Oleśnica, tel.
0609/51-31-05
FIAT UNO, 1000 ccm : docisk sprzęgła, automat rozruszni
ka1. Wałbrzych, tel. 074/848-53-49 po godz. 17 
FIAT UNO: silnik 1000 ccm, 1500 ccm i inne części. Wilko
wice, tel. 065/534-11-53
FIAT UNO : różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1000 ccm, benzyna : reflektor lewy, lampa kie
runkowskazu. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO, 1984/01 r . : skrzynie biegów manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15
FIAT UNO, 1984/96 r. : drzwi, szyby, fotele, zawieszenia, 
dach (5-drzwiowy), ćwiartki, silnik 1.3 E. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccrę, diesel: drzwi przednie, klapa
bagażnika, pompa wtryskowa, rozrusznik, korbowody i inne.
Lubin, tel. 076/749-75-46 po godz.21
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm: wszystkie części. Trzebnica,
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41
FIAT UNO, 1986 r., 1700 ccm, diesel: z rozbiórki. Legnica,
tel. 0503/98-00-25
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm : wszystkie części. Gorzów, 
tel. 0502/04-86-44
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, diesel : skrzynia biegów, 
osprzęt silnika, .dwururka' nowa, silnik na części (z doku
mentacją), przekaźnik podgrzewania świec. Namysłów, tel. 
077/410-32-40 lub, 0608/28-78-40 
FIAT UNO, 1987 r. : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1987 r., 903 ccm: silnik, kompletna dokumenta
cja, skrzynia biegów (5) kpi., zawieszenie przednie, lampy, 
błotniki, maska, szyby, amortyzatory tylne, nagrzewnica, 
drzwi, zamki, klamki i inne. Legnica, tel. 076/858-49-23 
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm : aparat zapłonu - 80 zł, cew
ka zapłonu • 50 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
chłodnica, tylne szybki, zderzak przedni i tylny, błotniki, wnę
trze welurowe, konsola Digital, głowica, tarcza, sprzęgła z

dociskiem, alternator, rozrusznik, lusterka, gażnik, korektor, 
listwa kierownicza, słupki. Prudnik, tel. 077/437-61-30'‘ ~ 
FIAT UNO, 1989 r. oraz. Panda, poj. 900 Cćm, 1000 ccm, 
1300 ccm: silnik '♦ osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, 
maska, lampy, koła, drzwi, szyby, półosie, mosty, chłodnica, 
bak, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT UNO, 1989 r .; nadkola przednie - 40 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-35-68
FIAT UNO, 1989 r. 3 i 5-drzwiowy: bagażnik dachowy, - 40 
zł. Wrodaw, tel. 071/357-35-68 
FIAT UNO, 1989/99 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocłąw, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1990 r . : silnik 900,1100,1400 ccm oraz inne 
części z demontażu. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/73-12-22.
FIAT UNO, 1990 r. : zderzak tylny, <■ 150 zł. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
FIAT UNO, 1990 r. 3-drzwiowy: różne części Z demontażu. 
Nowogrodziec, tei. 0601/92-97-29 
RAT UNO, 1992 r., 1100 ccm: docisk sprzęgła -70 zł, lam
pa tylna • 80 zł, szyby, ukł. kierowniczy - 200 zł, zbiornik 
paliwa -100 zł, podszybie - 30 Zł, cylinderki - 30 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-19-91,0602/89-20-52 
FIAT UNO, 1992 r.: maska, reflektory, szyba przednia i inne. 
Opole, tel. 0605/57-20-65
FIAT UNO, 1992 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm: silnik z dokumentacją, skrzy
nia biegów, częśd karoserii, części mechaniczne, elektrycz
ne i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-06,0607/40-34-26 
FIAT UNO, 1993 r. : silnik, na części, drzwi tylne prawe, 
reflektor przedni, inne. Wrocław, tel. 0503/99-55-55 
FIAT UNO, 1993/99 r., 1000 ccm: komputer, nowy, na gwa
rancji, chłodnica • 50 zł, reflektol lewy - 90 zł, wzmocnienie 
czołowe - 80 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
FIAT UNO, 1994/95 r., 1700 ccm, diesel: wał korbowy z 
panewkami, tłoki, korbowody, koło rozrządu, podstawa pompy 
wtryskowej. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r .: wszystkie części z demontażu lub cały 
samochód, uszkodzony przód. Wrocław, tei. 0601/71 -69-78 
FIAT UNO, 1998 r., 1000 ccm 3-drzwiowy: komputer, mono 
wtrysk, rozrusznik, alternator, tarcza sprzęgła, docisk, szy
by boczne, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
FIAT UNO, 1999 r. : błotnik prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT UNO, 1999 r., benzyna: skrzynia biegów z półosiami. 
Legnica, tel. 0602/23-11-56
FIAT UNO, 1999 r .: skrzynia biegów (5), kpi., idealna. Le
gnica, tel. 076/866-42-70 po godz.20 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD: silnik 2.91,2.01 DOHC, skrzynia biegów (manualna) 
do 2.01 DOHC. Świdnica, tel. 0606/64-76-81 
FORD, 1990 r. : silniki oclone (1.1, 1.4, 1.6). Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD CARGO, 1981 r.: most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16", przekł. kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD CARGO, 1990 r.: most tylny, silnik, skrzynia biegów 
(8), skrzynia ład. oplandekowana, wym. 6.40 x 2.50, z hy- 
droklapą, • 2.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-28-48 
FORD COURIER, 1981/01 r.skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18 .
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 RS, 16V : różne części. Jelenia Góra, tel.
0609/26-96-78
FORD ESCORT KOMBI : uchwyt maski, tapicerka drzwi,
centralny zamek, siedzenia, belka zawieszenia przedniego.
Jerzmanice Zdrój, tel. 076/878-18-64
FORD ESCORT: spoiler na tylną klapę, atrakcyjny wygląd,
- 250 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-18,0604/07-30-64
FORD ESCORT, 100 tys. km, diesel: silnik, stan b. dobry.
Kłodzko, tel. 074/867-85-23.074/867-81-05
FORD ESCORT: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów, -
400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94
FORD ESCORT, 110 tys. km, 1600 ccm, diesel : silnik z
1988 r., kompletny, nieuzbrojony, - 1.400 zł. Malczyce, tel.
071/317-97-81,0603/79-63-94
FORD ESCORT : komputer, moduł zapłonu. Nowa Ruda,
tel. 074/872-58-14
FORD ESCORT : silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
FORD ESCORT starszy model: różne części z'demontażu. 
Przeworno, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD ESCORT : silniki 1300 ccm, 1400 ccm, 1600 ccm i 
inne części. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
FORD ESCORT : zaciski, konsola na biegi, obudowa na
grzewnicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka 
między podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, wo
rek na biegi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 ^
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT 94,1800 ccm, 16V 3-drzwiowy: tłumik, zbior
nik paliwa, zderzak tylny, nagrzewnica, wahacze, stabiliza
tor tylny, tarcze, klocki ham., szyby boczne, fotele przednie, 
konsola, pasy bezwładnościowe, listwa kierownica. Wrocław, 
tel. 0604/36-35-30
FORD ESCORT : silnik 1.6 D, 1.8 D. Zagrodno, tel. 
076/877-42-86
FORD ESCORT, 1800 ccm, 16V : komputer silnika, belka 
pod silnik z wahaczami, skrzynia biegów. Złotoryja, tel. 
076/878-37-90,0608/23-97-08 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, udoku
mentowane pochodzenie. Źabice, tel. 0607/25-12-98 
FORD ESCORT, 1977 r. : maski, szyby. Nowa Ruda, tel. 
0609/39-51-67
FORD ĘSCORT, 1980/86 r., 1300 ccm, benzyna CVH : sil
nik cały (sprawny, możliwość zarejestrowania). Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/90 r . : różne części z rozbiórki (bla
charka, zawieszenia, inne). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93

FORD ESCORT, 1981 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: części 
mechaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, 
skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
FORD ESCORT, 1981/01 r . : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 cćm 3-drzwiowy: szyby, drzwi, 
maska, dach, części mechaniczne, osprzęt, skrzynia biegów. 
Borów, woj. wrocławskie, tel.. 0601/16-88-17 
FORD ESCORT, 1983/89 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lam
py, lusterka, alternatory, rozruszniki. Środa śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/91 r., 1300 ccm oraz 1600 ccm, 1800 
ccmD: silnik, zawieszenie, chłodnica, maski, mosty, półosie, 
belki, drzwi, szyby, lampy, dach, koła, bak i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
FORD ESCORT, 1984 r.: reflektory - 50 zł/szt. Dzierżoniów, 
tel. 0600/31-98-35
FORD ESCORT, 1984 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1984 r.: reflektory - 40 zł/szL Dzierżoniów, 
tel. 0600/31-98-35
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa, kierunkow
skazy białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk : 
silnik • 1300 zł, skrzynia biegów (5) - 200 zł, rozrusznik - 50 
zł, alternator - 80 zł, inne. Szprotawa, tel. 0607/51-52-57 
FORD ESCORT, 1984 r .: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD ESCORT, 1985 r. 5-drzwiowy: błotnik tylny lewy. Świd
nica, tel. 074/852-45-26,0605/24-77-53 
FORD ESCORT CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, XR3i : 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), części mechaniczne i 
blacharskie, drzwi, szyby, lampy, elem. tapicerki i  inne. Ża
gań, tel. 0603/25-97-08
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r.: dach, szyby, błotnik tyl
ny, silnik, skrzynia biegów (5) i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD ESCORT, 1986/90 r.: rozruszniki, alternatory, tarcze 
+ dociski sprzęgła, poduszki pow., półosie, elementy zawie
szenia i wnętrza, drzwi, maski, lusterka, chłodnica 1.3 E, 
półka tylna, hak, lampa tylna prawa, nagrzewnice, szyby 
boczne, silnik 1.6 XR3, bębny, piasty i inne. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94
FORD ESCORT, 1986/90 r„ 1600 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (5), alternator, rozrusznik i inne części z demontażu. 
Lubin, tel. 0609/27-59-82
FORD ESCORT XR3I, CABRIO, 1987 r. biały: nadwozie na 
kołach ze skórzanym dachem, uszkodzony tył i inne. Brzeg, 
tel. 077/412-39-94
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na części, przełącznik świateł, prawa, tylna lampa. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm: tapicerka, konsola, licz
nik, lusterka, drzwi tylne. Świdnica, tel. 074/853-61-70 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., 
uzbrojony, - 1.400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, 
skrzynia biegów (5). Strzelin, tel. 071/392-21-85 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, diesel: skrzynia 
biegów (5), silnik,'drzwi, maska silnika, reflektory, ukl. wy
dechowy, półosie, chłodnica, zbiornik paliwa, klapa tylna, za
wieszenie tylne, felgi aluminiowe i inne. Wojcieszów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1988 r.. 1600 ccm, diesel: głowica kpi., 
stan b. dobry, skrzynia biegów 151 - 300 zł/szt. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99
FORD ESCORT, 1988 r,, 1400 ccm, 1600, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwio
wy: kolektor ssący, drzwi, klapa tylna ze spoilerem, skrzynia 
biegów (5), zderzak tylny, chłodnica, nagrzewnica, błotniki 
przednie, szyberdach i inne z rozbiórki. Jelenia Góra, tel. 
0609/29-00-48
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator,'filtr powietrza, tłoki, koło 
zamachowe, wtryskiwacze, przełączniki. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, półosie, 
amortyzatory, rozrusznik, alternator, drzwi, klapa tylna, lam
py, chłodnica, wentylator, kaseta zmiany biegów i inne. Le
gnica, tel. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 ’
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., 1600 ccm, diesel: silnik, półosie, 
kolumny McPhersona, tylne zawieszenie, drzwi, tylna klapa, 
lampy przednie i tylne, wzmocnienie przednie, górne i dol
ne. Prochowice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: silnik na częśd, 
stan b. dobry, skrzynia biegów (5), zawieszenia, fotele, ele
menty blacharki, felgi aluminiowe, inne. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13,878-51-96
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.: silniki o poj. 1.8D i 1.6D, skrzynia 
biegów, zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, 
tel. 075/721-17-75
FORD ESCORT, 1990 r., 190Ó ccm, benzyna wer. amery
kańska: głowica, zderzak przedni, McPhersony. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna wersja amery
kańska: wszystkie części. Szczepanów, tel. 071/317-49-73 
FORD ESCORT, 1990/93 r.: podszybie, szyba drzwiowa tyl
na lewa. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
FORD ESCORT, 1991 r ; : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 95 tys. km, 1600 ccm, : 
kompletny tył, tapicerka, elementy mechaniczne i blachar
skie. Zielona Góraj tel. 0604/64-38-91 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, E F i: zaciski hamulco
we, zbiornik paliwa, tylny zderzak, serwo, moduły rozruszni
ka, filtr powietrza. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, dieseł: części blachar
ki i mechaniczne, używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991/94 r.: drzwi przednie, kierunkowskaz, 
zderzak tylny (kombi). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, diesel: ma
ska, błotniki, kolumny McPhersona, .ława”, tylna oś, ABS, 
konsola, tapicerka welurowa, drzwi, szyby, klapa, półosie, 
dach (z szyberdachem i relingami). Lubin, tel. 0604/12-29-97 
FORD ESCORT, 1992 r .: różne części z demontażu. Kar
pacz, tel. 0608/77-16-89
FORD ESCORT, 1992 r .: komputer - 400 zł. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: alternator • 100 
zł, tapicerka do kombi -15 zł/szt., dmuchawa - 35 zł, siedze
nia przednie - 30 zł/szt., tylne dzielone -100 zł, centralne 
zamki - 35 zł/szt., belka zawieszenia przednia - 85 zł, prze
łączniki, plastiki wnętrza od 10 zł. Jerzmanice Zdrój, tel. 
076/878-18-64

FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: ukł./nonowtry- 
sku oraz drzwi. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/49-54-20
FORD ESCORT, 1992 r.,'1300 ccm, 1400, 1600, DOHC ; 
skrzynia biegów (5), silnik, drzwi, szyby, reflektory, zawie
szenie przednie, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa, klapa tyl
na, przekł. kierownicy, zderzaki, szyberdach i inne. Wojcie
szów, tel. 0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: silnik bez głowi
cy, - 850 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 - 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, 
głowica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, 
tapicerka drzwi, amortyzator przedni, błotniki przednie, lam
pa tylna, szyba drzwiowa lewa. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD ESCORT, 1993 r.: skrzynia biegów (5), -.400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-75-75
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 cćm, diesel: kpi. silnik. Kłodz
ko, tel. 0601/57-54-44
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1995 r .: maska, ukł. kier., .kołyska” pod 
silnik. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r „ : zderzak tylny, nowy. Wro
cław, tel. 071/329-59-93,0607/28-52-38 
FORD ESCORT, 1995/00 r .: błotniki, reflektory, chłodnice, 
halogeny, plastiki, filtry, lusterka i inne. Siechnice k. Wrocła
wia, tel. 0606/81-92-01
FORD ESCORT, 1996 r.: drzwi, zderzak tylny, skrzynia bie
gów (5)E. Jelenia Góra, tel. 075/643-85-89 
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: pompa wtry
skowa, pompa olejowa, pompa paliwa, pompa wspomaga
nia, rozrusznik, belka tylna. Polanica Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD ESCORT, 1996 r .: maska silnika, błotnik lewy. Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
FORD ESCORT, 1997 r .: reflektor prawy. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, ZETEC: obudowa filtra 
powietrza, zderzaki przednie i tylne, ścianka tylna nowa do 
kombi, okular tylny nowy do hatchbacka, błotniki przednie, 
lampy tylne, drzwi, progi oryginalne (nowe). Lubin, tel. 
0601/42-28-54
FORD ESCORT, 1998 r .: drzwi przednie prawe. Wrodaw, 
tel. 071/396-36-33
FORD ESCORT, 1998 r., 4 tys. km, 1800 ccm: fotel kierow
cy, zbiornik paliwa, miska oleju, wał, tłoki, sprzęgło, elektr. 
zamki, przednie pasy, osłona zegarów, belka, poduszki. Wro
cław, tel. 071/360-11-08
FORD ESCORT, FIESTA 80 i 90 r., 90 i 60 tys km, 1.1 E, 1.4 
E : silniki oraz skrzynie biegów (5), kompletne. Kłoda, gm. 
Leszno, tel. 0601/91-97-74,0501/77-03-81 
FORD ESCORT, FIESTA: siłhik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik ńa części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r .: różne częśd. Wrocław, 
tel. 071/312-53-41
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, PUMA: części me
chaniczne, wysyłka pocztą. Nowy Tomyśl, tel. 0608/25-96-47 
FORD ESCORT, FIESTA, ORION. 1600 ccm, diesel: głowi
ce, blok silnika, Wał, korbowody, pompa oleju, wtryskiwa
cze, kolektory ssące i wydechowe, rozrząd. Strąkowa, tel. 
074/816-88-27 po godz. 18
FORD ESCORT, SIERRA : różne części, osprzęt silnika. 
Wołów, tel. 071/389-65-86
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczniki 1980-20001: 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzak i, ch łodn ice, b lachy itp. 
„REG-PLAST", Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81012791

FORD FIESTA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD FIESTA: silnik. 1250 Zetec, ćwiartka prawa,; klimaty
zacja. Pleszew, tel. 0502/55-97-32 
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm, 1300 ccm i inne częśd. 
Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
FORD FIESTA : rozrusznik, alternator, dach' zawieszenie 
przednie, wspomaganie, zbiorniczki i inne. Wrocław, tel. 
0603/07-66-72 J
FORD FIESTA, 1979 r.: aparat zapłonu, pompa paliwa, pom
pa wodna, alternator, zderzak przedni plastikowy. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-85-09,074/871-47-97 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel. półosie, waha
cze, McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, 
szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do 
różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1981 r. : wentylator chłodnicy, rozrusznik, 
atrapa przednia, lampa tylna prawa, kierunkowskaz lewy, lin
ka sprzęgła, szyba drzwi prawa, klamki, zbiornik paliwa, 
uszczelka pod głowicę. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-19-47
FORD FIESTA, 1981/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD FIESTA, 1986 r., 150 tys. km, 1100 ccm: silnik spraw
ny, cena -150 zł, skrzynia biegów (5) • 150 zł. Lubin, tel. 
076/846-61-00
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika (z. 
dokumentacją), głowica kpi. Oława, tel. 071/313-36.-57 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik z dokumentacją. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1987 r.: nadwozie, bez zawieszenia, stan 
dobry, bez prawa rejestracji. - 380 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-44-13
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy: klapa 
tylna, zbiornik paliwa, skrzynia biegów (5), głowica, chłodni
ca, zderzak, drzwi prawe i inne. Lwówek śląski, tel. 
075/782-23-29
FORD FIESTA, 1987 r . : reflektor prawy (nowy). Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: części mecha
niczne i blacharka. Wrodaw, tel. 071/389-08-30 
FORD FIESTA, 1989/96 r.: maska, błotniki, kierunkowska
zy, reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wro
cław, tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r . : klapa tylna z szybą. Kłodzko, tel. 
0605/35-71-92
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, chłodnica, 90% czę
śd. Wałbrzych, tel. 074/046-49-57 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna: części silnika, 
mono wtrysk -120 zł, cewka - 40 zł, katalizator • 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD FIESTA. 1991 r.: komputer, sonda Lambda, amorty
zatory przednie, lusterko lewe, nadkola plastikowe. Kalisz, 
tel. 062/752-02-02 -
FORD FIESTA, 1991 r.: lampa tylna prawa. Kamieniec Ząbk.. 
tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk : gażnik na czę
ści, serwo, moduły, wentylator chłodnicy, przekładnia kierow
nicza, przełącznik świateł, silniczki reflektorów, sonda. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1992 r .: drzwi przednie lewe. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r. : lampy tylne. Bierutów, tel. 
071/314-67-72
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FORD FIESTA, 1992 r. lampy tylne. Gromadka, tel. 
0603/71-6.1-$6, .0600/13-30-53 
FORD FIESTA, 1992 r .: szyba czołowa, klapa tylna, lampy 
tylne, spoilery RS. Opole, tel. 0601/71-67-25 . .
FORD FIESTA, 1992 r., 80 tys. kmr 1000 ccm 3-drzwiow.y: 
silnik ze skrzynią biegów, części mechaniczne, wnętrze, ob- 
Jachowanie. Wrocław, tel. 071/398-81-46 
FORD FIESTA, 1993 r.,: wszystkie części z rozbiórki. Opo
le. tel. 0607/21-00-70
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm : różne części. Legnica, 
tel. 0601/84-47-45
FORD FIESTA, 1996 r.: przedni zderzak, felgi stalowe 13*. 
Chojnów, tel. 0602/58-63-39
FORD FIESTA, 1996/00 r., 130Ó ccm, wtrysk, diesel i poj. 
1800 ccm: wahacze, stabilizatory, piasty, docisk hamulca, 
podpora silnika, sanie, ukl. kierowniczy, serwo, silniczek 
wycieraczek, drzwi prawe, lusterka, komputer, plastiki. Zło
toryja, tel. 076/878-57-39,0604/85-41-36 
FORD FIESTA, 1997 r.: zderzak przedni, stan idealny - 150 
zł. Wrocław, tel. 071/329-72-77 
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm: komputer, półosie z prze
gubami, plastiki, zbiornik paliwa, pompa paliwa, szyby i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
FORD FIESTA, 1997.r.: tył nadwozia, belka tylna, zbiornik 
paliwa. Kalisz, tel. 0502/55-89-57 
FORD FIESTA, 1997 r. : lampy przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD FIESTA, 1997 r. : zderzak. Wrocław, tel. 
071/311-76-55
FORD FIESTA, 1997 r., 40 tys. km, 1300 ccm: maska -150 
zł, drzwi -150 zł, kolumna McPhersona -150 zł, lampy przed
nie • 80 zł, grill • 50 zł, półka przednia -100 zł, podłużnica 
prawa z błotnikiem • 150 zł, zderzak przedni - 80 zl. Wro
cław, tel. 0601/69-63-39
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, ENDURA: amortyzatory 
tylne, McPhersony, wahacz lewy, sprzęgło z dociskiem, prze
łączniki. Jawor, tel. 0609/65-29-93 
FORD FIESTA, 1998 r. ,1100 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-99 
FORD FIESTA, 1998 r . : reflektory, błotniki, zderzaki, ma
ska, zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
FORD FIESTA, 1999 r .: kpi. koła na felgach aluminiowych 
13" z nakrętkami, prawie nowe, - 1.300 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1999 r .: błotnik przedni lewy (nowy). Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FORD FIESTA, 2000 r . : różne części. Zielona Góra, tel. 
0609/35-20-01
FORD FIESTA, ESCORT: różne części z demontażu. Niem
cy, tel. 0049/17-44-96-98-61 Wschowa. 0605/91-88-41 
FORD FIESTA, ORION, TAUNUS : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna : częći 
używane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS : zderzaki, lampy, chłodnica wody i klimaty
zacji. Lubin, tel. 0608/0.1 -49-64 
FORD FOCUS: zderzak tylny. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
FORD FOCUS 3, 5-drzwiowy: zderzak tylny. Świdnica śl., 
tel. 0602/80-49-36
FORD FOCUS : reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS KOMBI : roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
FORD FOCUS: zderzak przedni z-ęhromami, reflektory. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
FORD FOCUS, 1400 ccm.: osprzęt silnika, szyby i inne. Wro
cław, tel. 0603/21-18-42
FORD FOCUS, 1981/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD FOCUS, 2000 r . : ćwiartka przednia prawa, zderzak 
przedni. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14,0502/30-08-56 
FORD FOCUS, 2000 r. : zderzak. Wojkowice, tel. 
071/311-76-55
FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY : roleta bagażnika, siatka grodziowa. Wro
cław, teł. 0608/30-61-42
FORD GRANADA, 2100 ccm, diesel: głowica silnika, • 300 
zł. Gryfów śl., tel. 075/781-29-05 
FORD GRANADA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD GRANADA, 1981 r.: różne części z demontażu. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
FORD K A : reflektory przednie, nowe - 300 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/781-65-08,0502/40-08-94 
FORD KA, 1981/01 r.: skrzynie biegów manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 
w godz. 8-18
FORD MERCURY : silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
FORD MONDEO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD MONDEO KOMBI : roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
0603/30-61-42
FORD MONDEO, 1993/00 r.: błotniki, reflektory, filtry, zde
rzaki, lusterka i inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
0606/81-92-01
FORD MONDEO, 1993/96 r., 1800 ccm, 16V : dach, głowi
ca, .łapy” pod silnik, osprzęt silnika, konsola, boczki, fotele, 
skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r.: blacha poszycia drzwi 
kierowcy, oryginalna, -150 zł. Wrocław, tel. 341-52-47 
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konso
la, fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy za
wieszenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, pół- 
oś. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm : silnik, skrzy
nia biegów, podłużnice, fotele, ćwiartki, dach, zawieszenia, 
szyby i inne. Sulechów, tel. 0607/35-00-23 
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 1800 ccm, 16V : klapa 
tylna, błotniki tylne, zawieszenie tylne, drzwi prawej strony, 
wahacze, tapicerka, osprzęt silnika, serwo, katalizator i inne. 
Jawor. tel. 0609/65-29-93
FORD MONDEO, 1995 r. : ćwiartka prawa. Kłodzko, tel. 
0605/35-71-92
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r.: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
FORD MONDEO, 1995 r. : przedni zderzak, przedni lewy 
błotnik. Nysa, tel. 077/431-08-54,0502/93-30-16 
FORD MONDEO, 1995 r., 1600 ccm, ZETEC : alternator, 
fotele, zbiornik paliwa, szyby do drzwi, prawy słupek, me
chanizm wycieraczek, licznik, kolektory, zbiorniczki, linki, obu
dowa filtra powietrza i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
FORD MONDEO, 1995 r . : wózek, McPhersony, wahacze, 
stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, 16V 5-drzwiowy: błot
niki tylne, progi ze słupkami, skrzynia biegów automatic -
2.500 zł. Legnica, tel. 0607/71-97-13 
FORD MONDEO, 1996 r .: zderzak przedni, błotnik przedni 
lewy. Nysa, tel. 077/431-08*54,0502/93-30-16

FORD MONDEO SEDAN, 1996 r., 1800 ccm, 16V : silnik ♦ 
osprzęt, ćwiartki i inne, • 1.800 żl. Wrocław, tel. 0603/81-21-10 
FORD MONDEO, 1998 r.r 1800 ccm, 16V, benzyna : głowi
ca, półosie, koło zapasowe. Legnica, tel. 0602/76:33 0̂0 
FORD MONDEO, 1998 r . : ćwiartka przednia prawa. Wro
cław, tel. 071/348-27-52,0601/85-28-83 -
FORD ORION : lampy tylne. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0603/71-61-56,0600/13-30-53 
FORD ORION, 1981/01 r .: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD ORION, 1985 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ORION, 1989/90 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko. tel. 0606/46-16-93
FORD ORION, 1993 r . : lampy tylne, ukl. monowtrysku do 
silnika 1.4i, drzwi, wentylator; nadkole. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/49-54-20 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, drzwi, mosty, belki, 
półosie, chłodnica, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1994 r., 2000 ccm: różne elementy blacharki 
i mechaniczne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
FORD PROBE, 1995 r., 2000 ccm, DOHC, 24V: silnik, za
wieszenia, drzwi, błotniki, szyby, ścianka tylna, klapa tylna, 
dach, osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
FORD PROBE. 1996 r. : podsufitka, felgi aluminiowe 17" 
(gwiazdy) oraz nadkola plastikowe. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/91-87-56
FORD PROBE, 1999 r . : listwa kierownicza (pasuje także 
do wersji z silnikiem turbo), • 200 zł. Kalisz, tel. 0608/83-72-16 
FORD PUMA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD PUMA : maska silnika, - 170 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel : silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, drzwi. Głuchołazy, tel. 077/439-56-61 
FORD SCORPIO, 2900 ccm, 24V: silnik. Krobia, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/55-84-25 
FORD SCORPIO : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD SCORPIO: różne części z.rozbiórki, silniki, skrzynie, 
ABS, elektryka, elementy blacharskie, cena od 10 zł. Pę- 
cherzew, tel. 063/214-10-21,0609/59-27-48 
FORD SCORPIO starszy model: różne części z demontażu. 
Przeworno, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
0503/15-94-79,0607/83-03-27 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : most tylny, sprężyny przed
nie. Wrocław, tel. 0603/30-63-29 
FORD SCORPIO : silnik. Zielona Góra, tel. 068/388-12-67 
(fax), 0602/46-64-38
FORD SCORPIO, 1981/01 r .: skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
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 . : drzwi kpi. ♦ zawieszenie tylne. 
Złotoryja, tel. 0605/85-58-00
FORD SCORPIO, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna: maska, drzwi, 
błotniki przednie, kierunkowskazy, chłodnica z wentylatorem, 
lusterka, pompa ABS, komputer ABŚ i inne komputery, wał 
napędowy, zawieszenie tylne, most tylny, półosie, ukł. wy
dechowy kpi., tłumik środkowy, elementy wnętrza i inne czę
ści. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD SCORPIO, 1987 r., 2900 ccm: różne części. Wolsz
tyn, tel. 068/384-22-24
FORD SCORPIO, 1987 r„ 2000 ccm, OHC : silnik z doku
mentacją • 520 zł, głowica - 260 zł, reflektor • 80 zł, grill - 30 
zł, zbiorniczki - 10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/781-65-08, 
0502/40-08-94
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benżyna : skrzynia 
biegów (automatic), sprzęgło, rozrusznik, wał. Nysa, tel. 
0608/79.-98-58
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, V6: silnik oclony, skrzy
nia biegów, elementy zawieszeń, lampy, lusterka, drzwi, kla
pa tylna. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, automatic, maska, koła, szyby, karoseria, wnę
trze auta, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 .ccm : różne części z de
montażu oprócz blacharki i silnika. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/74-62-58
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : wał korbowy, 
tłoki, rozrusznik, pompa wody, wskaźniki, stabilizator, podusz
ki silnika, przełączniki, kolo zamachowe. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : różne części z 
demontażu. Kożuchów, tel. 0605/46-61-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : kolektor ssą
cy i wydechowy kpi., sonda Lambda, przepływomierz pow., 
belka pod silnik Sierra 21,89 r. Legnica, tel. 076/852-57-28, 
0604/14-67-71 '

FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : chłodnica ide
alna, lampy przednie, skrzynia biegów (5), pompa, wspoma
ganie, ukł. kierów., plastiki i inne. Legnica, tel. 076/721 -54-80 
FORD SCORPIO, 1989 r. : szyberdach. Opole, tel. 
0607/83-90-46
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, E F i: silnik,-skrzynia 
automatic (2400 i,-2900 i), półosie, tylny most, przełączniki, 
drzwi, tylna klapa z szybą, pompa paliwa, tylne lampy, tapi
cerka i inne. Prochowice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54, 
076/858-51-95 dom
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : błotniki 
przednie i tylne, silnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, szy
by, drzwi, zawieszenia, most tylny i inne z demontażu. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), 
silnik, szyby, przekł. kierownicy, zbiornik paliwa, głowica, 
maska silnika, klapa tylna, reflektory, chłodnica, siedzenia, 
zderzaki. Wojcieszów, tel. 075/751-2301,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km 2.0 i, 2.8 V6: wszyst
kie części z rozbiórki, drzwi, maska, blachy, klimatyzacja, 
tapicerka skórzana, komputery, skrzynia biegów (5) 2.0,2.8 
V6, skrzynia biegów (automatic) V6. Wołów, tel. 
071/389-33-15 po godz. 16
FORD SCORPIO, 1990 r., 2900 ccm,, 2000 DOHC: zawie
szenie tylne, lampy, lusterka, tapicerka, konsola, most, wał 
napędowy, komputery, kierownica i inne części z rozbiórki, 
elementy blacharki i plastiki. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe, komputer wtry
sku, lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski 
ham. przednie. Wrocław, tel. 0603/22-85-77

FORD SCORPIO, 1990 r., 2.4,2.9 E : elementy zawieszeń, 
'drzwi, szyby, chłodnice, lampy, maski,,elementy silników, pla
stiki i "inne. Wrocław, tel. 0602/24-91 -27 
FORD SCORPIO, 1991 r . : różne części. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
FORD SCORPIO, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
benzyna : drzwi tylne, zbiornik paliwa, wahacze, belka pod 
silnik, głowica, elementy silnika, karoseria tylna, dach z szy- 
berdachem, listwa wspomagania, tarcze i zaciski hamulco
we, sprężyny, komputery i inne. Wrocław, tel. 0501/52-01-10 
FORD SCORPIO, 1991/93 r., 2900 ccm : drzwi, elementy 
zawieszeń, rozrusznik, komputer, instal. elektr., przełączni
ki, licznik, el. otwier. szyby, el. reguł, foteli tylnych, filtr po
wietrza, klimatyzacja, pasy, przekł. kierownicy i inne. Wro
cław, tel. 0600/66-31-05
FORD SCORPIO, 1991/95 r . : klapa tylna bagażnika (fa
brycznie nowa, z Niemiec). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD SCORPIO, 1992 r., 79 tys. km, 2000 ćcm, benzyna: 
silnik, skrzynia biegów, most tylny, plastiki przednie, Stacyj
ka + pilot i inne części, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/855-20-2.1, 
0503/70-67-17
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk: silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. reguł, 
z podgrzewaniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy 
przednie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tyl
ne, hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier z elek
trozaworem, podnośniki el. szyb tylnych i przednich., bocz
ne szyby do kombi,- Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r.: dach. kpi. wnętrze, de
ska rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły 
elektryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : silnik, skrzy
nia biegów, przednie i tylne zawieszenie, tylny zderzak, lam
py, półosie, lusterka, tapicerka, osprzęt do silnika, szyby, roz
rusznik, głowica, zbiornik paliwa, wał, felgi aluminiowe 15*. 
Głogów, tel. 0601/30-46-98,0604/26-47-33 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2900 ccm : różne części. Strze- 
szów, woj. wrocławskie, tel. 0600/23-26-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2900 ccm, benzyna: kie
runkowskazy przednie (białe), klapa tylna z szybą ogrzewa
ną, pompa ABS, wspomaganie kier. z zaworem redukcyj
nym, hak, skrzynia biegów automatic, listwy ozdobne - sze
rokie, tarcze ham. przednie i tylne, sprężyny tylne, kompu
tery do silnika 2.9i. Wrocław, tel. 0604/68-71 -95 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V 6 : głowice, wtryski, 
kolektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Siechnice,-tel. 
0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, 2900, V6, ben
zyna : skrzynia biegów (5), silnik, głowica, zawieszenia, drzwi, 
konsola, szyby, przekł. kierownicy, hak, błotniki i inne. Woj
cieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r.: poduszki pow.. McPher- 
son lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdziel
cza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużni- 
cą, drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1997 r., 2300 ccm, benzyna : różne czę
ści. Dolsk, woj. poznańskie, tel. 0607/04-56-67 
FORD SCORPIO, SIERRA. 1989 r., 2000 ccm : gaźnik - 
100 zł, moduł -. 150 zł. Lubań, tel. 075/721-51-28, 
0607/33-72-07
FORD SIERRA. 2000 ccm: komputery, wał pędny (automa
tic). Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD SIERRA, 2000 ccm : głowica, gaźnik, sprzęgło, mi
ska olejowa, pompa paliwa, koło zamachowe, inne. Kłodz
ko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
FORD SIERRA, 2000 ccm: teleskop lewy • 100 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-38-40
FORD SIERRA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD SIERRA: benzyna, diesel, różne części z demonta
żu, ei. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, za- 
wiesz., drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, stacyjka, 
zamki, el. 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, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
FORD SIERRA starszy model: różne części z demontażu. 
Przeworno, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD SIERRA, 2000 ccm: zderzak przedni, maska, skrzy
nia biegów (5), silnik, reflektory przednie i tylne. Strzelce 
Opolskie, tel. 0603/04-23-53
FORD SIERRA: chłodnica, rozrusznik, alternator, aparat za
płonowy, reflektory (podwójne) i inne • 100 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/844-72-15
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel : silnik, części silnika, 
skrzynia biegów, wszystkie części z rozbiórki. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FORD SIERRA KOMBI, 2000 ccm : dach, ćwiartki przód, 
zawieszenia, drzwi i inne. Ziębice, tel. 074/819-08-87, 
0600/57-51-85

FORD SIERRA KOMBI: drzwi (komplet), klapa tylna z szy
bą, most tylny, sanie pod silnik, ukł. kierowniczy i inne czę
ści. Złotoryja, teł. 076/878-37-90,0608/23-97-08 
FORD SIERRA, 2000 ccm: skrzynia biegów 151 (2.0 OHC) - 
400 zł, skrzynia biegów 151 (2.0 DOHC) - 400 zł, skrzynia 
biegów automatic, 3-stopniowa • 300 zł. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99
FORD SIERRA, 1981/01 r. : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD SIERRA, 1982/92 r.: dużo części z demontażu (bla
charka, zawieszenia, inne). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD SIERRA, 1983 r.: reflektory przednie - 70 żł/szt. Wro
cław , tel. 0504/82-70-68
FORD SIERRA. 1983 r.. 220 tys. km, 2300 ccm, diesel : 
silnik, z dokumentacją, -1.500 zł. Żary, teł. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/84 r., 2300 ccm, diesel: tylna i przed
nia klapa, drzwi, elementy tapicerki, drobne części, 2 koła 
kpi. Mietków, tel. 071/316-82-05 
FORD SIERRA, 1983/87 r.: drzwi do modelu 5-drzwiowego 
- 50 zł/szt., klapa tylna -100 zł, skrzynia biegów (4) - -150 zł, 
lampy - 50 zl, kolumna kierownicza - 60 zł, wał napędowy * 
50 zł, tylny most -100 zł. Bielawa, tel, 0607/69-25-72 
FORD SIERRA, 1984 r. ‘ drzwi (4 szt.). stacyjka, lusterko 
lewe. Piława Górna. woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5), przekł. kierownicza, rozrusznik, drzwi, maska, 
lampy, amortyzatory i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18

FORD SIERRA, 1985 r̂  .1800.cęm, turbo D : wałek, rozrzą
du, turbina. Głuchołazy, tel. 077/439-56-61 
FORD SIERRA, 1985/90 r., 1600 ccm oraz 1800 ccm, 2000 
ccm, 2300 ccm: półosie, chłodnica, zawieszenie, lampy* ma
ska, drzwi, wnętrze, elementy blacharki, zbiornik paliwa, koła, 
siedzenia, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SIERRA, 1985/91 r. : lampy, błotniki, szyby, drzwi, 
nadwozie, lampy, most, zawieszenia, tapicerka, wnętrze, 
elektronika EFI, klapy tylne, chłodnica, zamki, klamki, po
duszki, konsola. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA, 1986 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD SIERRA, 1986 r. : klapa tylna, zderzak tylny, hak, 
skrzynia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. 
kierownicza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., 
lampa przednia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, 
sprzęgło, rozrusznik, lusterka el. reguł., podszybie plastiko
we - zewnętrzne. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna,: tylna część 
nadwozia, drzwi, rozrusznik, przekł. kierownicy, kolumna kie
rownicy, zawieszenie tylne i inne. Bolesławiec, tel. 
0607/15-10-44
FORD SIERRA, 1986 r.: drzwi - komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpi., listwa kier. bez wspoma
gania • 100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne - 40 
zł/szt. Lubin, woj. legnickie, tel. 0603/18-21 5̂7 
FORD SIERRA, 1986 r .: reflektory przednie, atrapa. Wro
cław, tel. 0504/82-70-68
FORD SIERRA. 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986/88 r . : lusterko lewe, listwa na zde
rzak, szczęki hamulcowe, lampy. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/92 r., 2000 ccm, benzyna 2300 
ccm D: silnik, skrzynia biegów, blachy, tapicerka, szyby, kon
sola i inne. Głogów, tel. 076/834-64-92 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne, 
elektryczne, zawieszenia i inne. Jelenia-Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1987 r.: reflektory czołowe - 70 zł/szt., lampa 
tylna • 30 zł/szt. Kłodzko, {el. 074/868-75-94 
FORD SIERRA. 1987 r., 2000 ccm, benzyna , 2300 ccm D: 
silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, szyby, przekł. kie
rownicy, maska silnika, klapa tylna, reflektory, chłodnica, 
tapicerka i inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 
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FORD SIERRA, 1987/93 r .: maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 
kombi: silnik, skrzynia biegów, most tylny, wahacze, amorty
zatory, maska, stacyjka, błotniki, szyby, drzwi, klapa tylna, 
zderzaki i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
FORD SIERRA, 1988 r.̂  2000 ccm, benzyna: różne części. 
Nowa Ruda, tel. 076/872-44-11 x 
FORD SIERRA, 1988 r .: maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
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FORD SIERRA. 1988 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, OHC: silnik 
z dokumentacją, bez osprzętu, p, 1.600'zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17.
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r. 5-drzwiowy : skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, most, wal, szyby, tapicerka, błotniki, 
maska, lampy, lusterka, zderzaki, dach, ścianka tylna, 
wzmocnienie czołowe, stacyjka i inne. Legnica, teł. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
FORD SIERRA, 1988 r.: różne części z rozbiórki. PruSiće k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzy
nia biegów, elementy zawieszeń, lampy, lusterka, komputer, 
szyby, elementy blacharki i inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FORD SIERRA, 1989 r., 1800 ccm, 2000, 2300, diesel : 
skrzynia biegów (5), drzwi, klapa tylna, półosie, most tylny, 
przekł. kierownicy, zbiornik paliwa, rozrusznik i inne. Woj
cieszów, tel. 0601/96-06-14
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FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6: silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i 
inne. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 
15,0601/79-30-54
FORD SIERRA, SCORPIO : nowy wał pędny, kompletny, -
.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-54-80
FORD TAUNUS : różne części z demontażu. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
FORD TAUNUS : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD TAUNUS : chłodnica, alternator, rozrusznik, szyby, 
maski. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67 
FORD TAUNUS, 1982 r. : drzwi, 4 szt., maska przednia, 
klapa tylna, most tylny, skrzynia biegów (4), zawieszenie 
przednie, sprężyny tylne, lampy przednie, nagrzewnica, apa
rat zapłonu, tarcza * docisk sprzęgła. Jelenia Góra, tel. 
0608/18-45-68
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS, 1993 r., 3200 ccm : różne części. Marcin
kowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 ,
FORD TAURUS, MERCURY, WINDSTAR, 1998 r., 3800 ccm, 
benzyna: chłodnica wody i klimatyzacji, rozrusznik, rury wy
dechowe kpi. z katalizatorami i sondami Lambda, razem lub 
osobno. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: alternator z vacum pom
pą. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD TRANSIT, 2500 ccm : silnik; Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT : kierownica z poduszką powietrzną, ta
śma, sensor. Oława, tel. 071/303-89-80 
FORD TRANSIT : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/665-28-18,0602/51-01-76 
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów i inne części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
FORD TRANSIT : przednia część karoserii, drzwi, zawie
szenie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 1977/85 r. : most tylny, piasty przednie, 
zawieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia 
biegów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, 
wał pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, 
chłodnica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r.: silnik, most, zawieszenie, bla
chy, skrzynia biegów, plastiki, wał napędowy, pompa wtry
skowa, koła itp., używane, ceny od 10 zl. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01,0501/22-90-39.
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel: silnik .na cho
dzie*, z osprzętem, most tylny, skrzynia biegów i inne, bla
charka do remontu. Kłodzko, tel. 0604/92-16-22 
FORD TRANSIT, 1980/93 r . : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1981/01 r.: skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
FORD TRANSIT, 1984 r., 2400 ccm, diesel: silnik, komplet
na dokumentacja - 800 zł, skrzynia biegów (4), uszkodzona 
pochwa • 500 zł. Biała Prudnicka, gm. Prudnik, tel. 
0502/56-27-69
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pęd
ny długi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni bie
gów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedała
mi, uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych części mecha
nicznych i-blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/95 r.: maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1988 r. krótki, niski: nadwozie nieuzbrojo
ne, stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1988/91 r., 2000 ccm, benzyna: silnik na 
części - 400 zł, most • 800 zł, rozrusznik, gaźnik, nagrzewa- 
nica, silniczek wycieraczek, zderzak, licznik, lampa przed
nia lewa, inst. elektryczna, grill, docisk sprzęgła. Głogów, 
tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm: części silnika, części 
zawieszenia, zbiornik paliwa, wał napędowy, wiązki elektrycz
ne, felgi, drzwi przednie prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, -
1.400 zł. Wrocław, teł. 0604/68-71-95
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FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC 
: szyby, drzwi lewe, zawieszenie tylne z mostem, komputer, 
serwo, pompa hamulcowa, zaciski, kierownica, stacyjka, 
przełączniki pod kierownicę, nagrzewnica, filtr powietrza, ka
roseria na części, kpi. dokumentacja i inne. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm,: wszystkie czę
ści, z silnikiem i skrzynią biegów, stan b, dobry. Wrocław, 
tel. 0605/21-59-13
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : zawieszenie 
tylne, most, wał napędowy, półosie, skrzynia biegów, tarcze 
hamulcowe, sprężyny, drzwi, tapicerka, konsola, lusterka i 
inne części z rozbiórki. Świdnica, tel. 074/853-61 -70 
FORD SIERRA, 1990 r., 70 tys. km, 2000 ccm,: pulpit, skrzy
nia biegów, maska przednia, pas przedni, belka, pasy, tapi
cerka, drzwi. Wrocław, tel. 071/360-11-08 .
FORD SIERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : misa ole
jowa, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : ko
lektory, zawiesz., most, felgi, wzmocnienie przednie, kierun
kowskazy, grill, drzwi, szyby, klapa tylna, tylne lampy i inne. 
Legnica, tel. 0501/56-63-28
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : lewy reflektor, 
filtr powietrza, wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabiliza
tor, belka silnika, zwrotnica, zaciski hamulcowe, górne 
wzmocnienie czołowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, 2000 benzyna: 
różne części. Radwanice, tel. 071/311 -76-55.
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia bie
gów (1.8 TD), drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, 
nagrzewnica, lusterka, grill, lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC : silnik oclony - 1.800 zł. skrzynia biegów - 350 zł. 
drzwi. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r-.: różne części używane. Wro
cław, tej. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, 1994 r.-r silnik (1990 r.), skrzynia biegów i 
inne części. Wrocław, tel. 071/373-70-28,0609/23-82-06 
FORD SIERRA KOMBI,'1996 r.: klapa tylna z szybą, • 100 
zł. Jawor, tel. 076/870-49-11,0605/10-45-64 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r . : części używane. Wro
cław. tel. 071/348-42-16

FORD TRANSIT, 1990 r.: drzwi tylne, niskie - 200 zł/szt. lub 
300 zł/kpi. Jawor. tel. 076/870-49-11,0605/10-45-64 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: różne części 
mechaniczne i blacharskie, zawieszenia na 6 szpilek, most 
tylny, koła bliźniacze. Bolesławiec, tel. 0607/47-46-13, 
0600/17-27-25 ‘ '
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyż
szona, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wro
cław, tel. 0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: silnik na czę
ści, skrzynia biegów, most tylny wzmocniony, alternator, vacu 
pompa, resory, koła, hak, drzwi maks. podwyższone i inne 
części. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, głowica, mosty tylne, zawieszenia, wspomaganie kier., 
lampy, pompa wtryskowa Bosch i Lucas, alternator, rozrusz
nik, chłodnica, wtryski, wały, blachy karoserii. Wrocław, tel. 
071/313-38-80
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: wahacze, amor
tyzatory, ława, most na części. Brody, woj. zielonogórskie, 
tel. 0600/61-24-64
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.: zderzak przedni r 100 zł, hak ho
lowniczy z odpinaną główką • 150 zł. felgi, 2 szt. • 50 zł/szt., 
opony Dębica, nowe, na gwarancji, 2 szt. • 100 zł/szt. Wał
brzych, tel. 074/842-54-80
FORD TRANSIT, 1994 r., 48 tys. km: Wał napędowy, z pod
porą, dł. około 2 m, stan b. dobry. Milicz, tel. 071/384-22-36 
FORD TRANSIT. 1994 r. : osprzęt silnika wzmocnionego (80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, 
ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpl. ĵompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + 

v stacyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, tele
skopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1994 r .: kanapa 3-osobowa. rozkładana, 
z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa, - 500 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-09-68 wieczorem
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R ed -F o rd  o fe ru je :
• UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT

• REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻ o 
NA MIEJSCU, Z GW ARANCJĄ

Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi. 
Nasz nowy adres:

Wrocław, ul. Otyńska 8 /
(okolice ul. Strzegomskiej i PAFAWAGU)/ 
tel. 071/357-23-47, 357-49-74 .
0-607 123 286, 0-603 031 701 
pon.-pt. 8-17, sob. 8-14 /  v

FORD TRANSIT, 1995 r .: resory tylne - 450 zł, alternator, 
deska rozdzielcza - 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa 
(Bosch), zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, tarcza 
hamulcowa, serwo, chłodnica nagrzewnicy. Wrocław, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1995 r., turbo D ,: poduszki .pow. zamie
nię. Wrocław, tel. 0606/43-27-31 
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, maski, 
klapy, zawieszenie, konsola, liczniki, tapicerki, lampy, po
duszki pow., wały, głowica, pompy, boki i inne. Dzierżoniów, 
tel. 0604/39-03-23
FORD TRANSIT, 1996 r.: różne części, siedzenia, tapicer
ka, dach (maxi), drzwi tylne (maxi), boczne przesuwane. 
Otmuchów, tel. 077/431-47-71,0608/07-44-26 
FORD TRANSIT, 1996 r. : zderzak przedni, - 70 zł. Wro
cław, tel. 071/351-52-37
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, TD i: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, most napędowy, blacharka. Lubań, tel. 
0607/65-83-28
FORD TRANSIT, 1997 r.: wózki, wahacze, zwrtonice, sprę
żyny, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314 38-54
FORD TRANSIT, 1997 r.: lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1998 r.: fotele 2 i 3-osobowe z zagłówka
mi. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
FORD TRANSIT, 1998 r. : lusterka, stan idealny • 200 Zł, 
resory tylne - 850 zł/para, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TDi: części me
chaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1995/99 r., 3800 ccm, V6 : drzwi lewe, 
prawe (przesuwne), wzmocnienia zderzaków, zawieszenia, 
maglownica, plastiki, zegary, pompa wspomagania, ABS kpi., 
inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne 
-150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
GAZ: wał korbowy, nominalny, nowy, z panewkami - 300 zł, 
pierścienie - 50 zł, zawory - 50 zł. Zdzieszowice, woj. opol
skie. tel. 0606/89-56-27
GAZ 69 : most przedni i tylny, reduktor, skrzynia biegów,
resory, błotniki przednie. Legnica, tel. 076/862-00-95
HANOMAG F-45 : wszystkie części z demontażu. Zielona
Góra, tel. 068/320-28-25 prosić Bronka
HANOMAG F-45, F-55 : różne części. Kiełczów, tel..
071/398-83-03,0604/32-79-29
HANOMAG F-55 : wszystkie części z demontażu. Zielona
Góra, tel. 068/320-28-25 prosić Bronka
HANOMAG F-75 : wszystkie części z demontażu. Zielona
Góra, tel. 068/320-28-25 prosić Bronka
HONDA : fotele sportowe, łamane, stan b. dobry. Chojnów,
tel. 076/877-36-55 po godz. 20
HONDA : lusterka do różnych modeli. Legnica, tel.
076/722-85-51
HONDA, 1979 r., 1229 ccm, benzyna : silnik, kpl.dokumen- 
tacja • 250 zł, skrzynia biegów, felgi, drzwi, wszystkie części 
z rozbiórki. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-30
HONDA ACCORD, 1985 r. silnik • 550 zł, skrzynia biegów - 
250 zł, amortyzatory - 80 zł i inne części. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0608/18-44-83
HONDA ACCORD, 1987 r. 3-drzwiowy: różne części z roz
biórki. Chojnów, tel. 0608/45-82-31 
HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie 
części. Wrocław, tel. 071/369-27-93 
HONDA ACCORD, 1988 r.: przekładnia kierownicy oraz do 
Hondy Ćivic (1995 r.), Nissana Sunny, Fiata Uno, Opla Cor- 
sy. Świdnica, tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
HONDA ACCORD, 1989 r .: zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989 r.: silnik ze skrzynią biegów, auto
mat, 1.8, pompa klimatyzacji, chłodnica, lampy, szyby i inne. 
Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 • _.
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 cciip, benzyna: różne czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 V  : błotniki, maska, pas przedni, 
drzwi, klapa tylna, lampy, zderzaki, zawieszenie tylne i przed
nie. Wrocław, tel. 071/359-17-89 
HONDA ACCORD, 1992 r .: Części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
HONDA ACCORD, 1993 r.: zderzak tylny i przedni -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA ACCORD, 1994 r.: drzwi przednie i tylne w dobrym 
stanie, bez szyb. Przylep, tel. 0605/78-51-69 
HONDA ACCORD, 1995 r. uzbrojenie drzwi: centralne zam
ki, listwy, uszczelki, el. sterowanie szyb i inne. Zielona Góra, 
tel. 0601/21-98-80
HONDA ACCORD, 1995 r .: amortyzatory przednie i tylne, 
oryginalne, japońskie, klapa tylna, lampy. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
HONDAACCORD, 1995 r.: piasta, błotniki, drzwi, elementy 
zawieszenia, zderzaki, amortyzatory, alternator, rozrusznik. 
Wrocław, tel. 071/359-17-89 po godz. 17 
HONDAACCORD KOMBI, 1998 r.: różne części. Oleśnica, 
telr071/315-40-51
HONDAACCORD, CM C  COUPE, 2200 ccm : silnik. Wro
cław, tel. 0502/26-27-37
HONDA CIVIC, 1984/91 r. : różne części. Gorzów Wlkp., 
tel. 0605/13-42-89
HONDA CIVIC, 1985 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5), 
amortyzatory, zawieszenia. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
HONDA CIVIC, 1986 r. : części ż rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA CM C GL, 1986 r., 1500 ccm : rozrusznik, gażnik, 
prawe lusterko. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
HONDA CMC, 1987 r.: błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, ma
ska silnika, pas przedni, klocki i szczęki hamulcowe. Wro
cław, tel. 071/359-17-89
HONDA CMC, 1988 r., 1300 ccm : zawieszenia, elementy 
blacharki! środa śląska, tel. 0605/15-34-17 
HONDA CMC, 1988/92 r., 1400 ccm, benzyna: osprzęt sil
nika i skrzyni biegów, części silnika oraz skrzyni biegów. 
Moszna, tel. 077/466-96-91,0602/15-59-64

HONDA CMC, 1989 r., 1600 ccm, 16V : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601(89-10-61 
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm, benzyna : silnik odony, 
zawieszenia, drzwi, lampy, klapa tylna i inne. L0bai\, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
HONDA CMC, 1990 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów i 
inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
HONDA CM C  SEDAN, 1991 r , 1600 ćcm, ,16V: części me-, 
chaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
HONDA CMC, 1991/95 r.: zderzak przedni. Trzebnica, tel. 
071/312-62-39
HONDA CMC, 1992 r., 1400 ccm : komputer pokładowy - 
300 zł. Modła, woj. legnickie, tel. 0600/52-57-36 
HONDA CMC, 1992/95 r .: drzwi tylne lewe (sedan)*. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
HONDA CM C  SEDAN, 1993 r„ 1500 ccm, 16V,: drzwi tyl
ne, kolumna kierownicy, lampa tylna, komputer, inst. elektr., 
amortyzatory, sprężyny, klamki, zamki, czujnik paliwa. Na
mysłów. tel. 077/410-43-75
HONDA CM C SEDAN, 1994 r., 1500 ccm : lampy tylne, 
przewody napięcia. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05, 
0607/40-77-23
HONDA CMC, 1995 r.: zderzak tylny -150 zł. Wrocław, tel. 
071/781-80-74,0601/74-01-25 
HONDA CMC, 1995 r.: drzwi, maska, lampy, zderzaki, za-, 
wieszenie przednie, skrzynia biegów, rozrusznik, alternator, 
półosie, inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
HONDA CM C SEDAN, 1995/99 r. : błotniki lewy i prawy 
oraz tylna ścianka, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/384-72-04 
HONDA CMC, 1996 r . : klimatyzacja kpi. Otmuchów, tel. 
077/431-47-71,0608/07-44-26 
HONDA CMC, 1996 r .: lampa tylna strona lewa, oryginal
na, nowa • 350 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
HONDA CM C  SEDAN, 1996/01 r., 1500 ccm : chłodnica 
wody i klimatyzacji. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
HONDA CMC, 1996/99 r.: zderzak tylny i przedni -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, półosie, progi, drzwi, zegary, konsola, ta
picerka, lampy, pasy, sensor, plastiki, zawieszenie tylne, zde
rzaki, zbiornik paliwa, ukł. wydechowy, felgi aluminiowe i inne. 
Lubin, tel. 0603/50-41-98
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HONDA C M C  COUPE, 1997 r., 1500 ccm : klimatyzacja. 
Opole, tel. 0607/83-90-46
HONDA CM C, 1998 r . : zderzak przedni i grill, - 300 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-14-26
HONDA CM C, 1999 r .: zderzak tylny -150 zł. Świdnica 
Śl., tel. 0602/80-49-36
HONDA CIVIC, 1999 r. : zderzak. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
HONDA CM C, 1999 r . : maska przednia -150 zł, błotnik 

'lewy przedni, zderzak przedni i tylny. Wrocław, tel. 
071/349-23-05
HONDA CONCERTO: zbiornik paliwa i pompa, fotel pasa
żera, kanapa tylna z oparciem. Świdnica ś l., tel. 
0602/80-49-36
HONDA CONCERTO, 1990 r .: drzwi, szyby, skrzynia bie: 
gów, zawieszenie przednie i tylne, tapicerki z drewnem, 
dach, silnik 1.4 na części, zbiorniczki, rozrusznik, drążek 
kier., inne części. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
HONDA CONCERTO, 1991 r., 1500 ccm. wtrysk : komplet 
części. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
HONDA CONCERTO. 1994 r.: McPherson, zaciski hamul
cowe, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1994 r . : silnik 1500 ccm, skrzynie 
biegów, zawieszenia i inne części z demontażu, Brenno, 
teł. 065/549-42-72
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TD i: wszystkie 
części używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX : silnik .na chodzie*, z osprzętem. Kłodzko, 
tel. 0604/92-16-22
HONDA CRX, 1986 r .: drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1989 r., 1600 Ccm, 16V : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
HONDA CRX, 1989 r . : błotnik tylny prawy. Zielona Góra, 
tel. 0604/86-18-25
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: części z rozbiórki. 
Sobótka, tel. 071/316-35-91,0504/92-38-68 
HONDA CRX, 1992 r., 1600 ccm, 16V: części mechanicz
ne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
HONDA PRELUDE : zderzak - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, 16V: silnik na czę
ści - 1.000 zł lub demontaż poszczególnych części, Nowa 
Ruda, tel. 0607/82-58-55
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm: szyberdach, amor
tyzatory tylne, belka zawieszenie tylnego, podszybie, drzwi 
lewe, podłużnica prawa, moduły, pompa ABS, klimatyza
cja, przełącznik kierunkowskazów, rozrusznik, alternator. 
Namysłów, tel. 0502/43-45-04 
HONDA PRELUDE, 1993 r. : klimatyzacja, szyberdach. 
Opole, tel..0607/83-90-46
HONDA SHUTTLE, 1986 r.,: wszystkie części z demonta
żu. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 . 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych 
i blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zde
rzaki, drzwi, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
HYUNDAI ACCENT: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HYUNDAI ATOS : lusterko. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
HYUNDAI EXCEl, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, roz
rusznik, amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy bla
charki, dach, tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa Tylna; 
stacyjka, ściana tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HYUNDAI LANTRA. 1990/94 r., 1500 ccm : silniki, skrzy
nie biegów, zawieszenia, oblachowanie, lampy i inne czę
ści. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI LANTRA, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, roz
rusznik, amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy bla
charki, dach. tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna,

stacyjka, ściana tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI LANTRA, 1991 r .: głowica, rozrusznik, alterna
tor, zderzak, komputer, błotniki przednie, maska silnika, gaź- 
nik, półosie, fotele. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
HYUNDAI PONY : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HYUNDAI PONY. 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, roz
rusznik, amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy bla
charki, dach, tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, 
stacyjka, ściana tylna, lampy i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
HYUNDAI PONY, 1991/94 r., 1500 ccm : silniki, skrzynie 
biegów, zawieszenia, oblachowanie, lampy i inne. Złotory
ja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI PONY, EXCEL, LANTRA, S-COUPE, 1991 r., 
1500 ccm katalizator: silnik, skrzynia biegów (5) automa
tic, zawieszenia, amortyzatory, wahacze, półosie, rozrusz
nik, alternator, drzwi, lampy, stacyjka, klapy, szyby, tapi
cerka, kokpit, podłużnice, tłumiki, dach, zderzaki, lusterka, 
błotniki, maska, ścianka. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
HYUNDAI S-COUPE, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, półosie, roz
rusznik, amortyzatory, błotniki, szyby, drzwi, elementy bla
charki, dach, tapicerka, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, 
stacyjka, ściana tylna, lampy i inne. Legnića, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, koła, atrapy, 
głowice, bloczki, wały pędne i inne z rozbiórki. Nowa Sól, 
tel. 0503/09-53-12
ISUZU BUS, 1986 r„ diesel,: karoseria, zawieszenia, drzwi
i inne. Torzym, tel. 0601/91-37-58
ISUZU, 1992 r., 1500 ccm, diesel: silnik, -1.400 zł. Bytom
Odrzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU MIDI: lusterka boczne, zderzak przedni. Legnica,
tel. 0602/83-80-92
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, 
siedzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, pompa 
wtryskowa, most tylny, zawieszenie przednie, zbiornik pa
liwa, plastiki. Nowa Sól, tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
ISUZU MIDI, TROOPER : dużo części, różnfe pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, sil
niki 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 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
ISUZU TROOPER. 1987 r.. 2200 ccm, turbo D : części z 
rozbiórki. Brody, woj. zielonogórskie, tel. 0600/61-24-64 
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2.0, 2.3, 2.6 I : dach, drzwi, 
zawieszenia, skrzynia biegów, silnik, koła, kokpit, rama, 
wały napędowe, tylne błotniki, półosie i inne. Oława, tel. 
0604/78-93-74
ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, turbo D : różne czę
ści, cena od 10 zł. Gołuchów, tel. 062/761-75-78, 
0602/83-11-55
IVECO, 2500 ccm, D i TD : wał korbowy, głowica i inne 
części do silnika. Opole, tel. 0602/64-61-72 
IVECO EUROCARGO : most tylny, kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51.071/314-38-54 
IVECO TURBODAILY : zawieszenie przednie, tylne osie, 
skrzynia biegów, ściany grodziowe, filtry pow., chłodnice. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
IVECO : skrzynia biegów, chłodnica, pompa wspomaga- 
nia. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32. 0603/82-24-69 
IVECO DAILY :zbiomik paliwa 90I, nowy -, • 900 zł. Wro
cław, tel. 071/785-96-42 do godz.17,0601/77-52-24 
IVECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów •
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
IVECO DAILY, 1994 r., 2500 ccm, TD : chłodnica, części 
silnika, maska, drzwi, lusterka, zawieszenia, lampy, szyby 
i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
IVECO DAILY, 1999 r. 2.5, 2.8 TDI: silniki kompletne, fa
brycznie nowe, bez przebiegu, na paletach, kompletna do
kumentacja. Wrocław, tel. 071/342-19-70,0601/74-19-45 
IVECO 35-10 : układ kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki 
skrętne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
IVECO 70-10,70-12,1989 r., 110 tys. km, 4600 ccm, turbo 

"D : silnik ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, oclo
ny, możliwość sprawdzenia i montażu, - 5.000 zł. Milicz, 
tel. 0608/48-77-29,0606/44-66-83 
IVECO 75-14 EUROCARGO : różne części. Kłodzko, tel. 
0609/40-25-65
IVECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
IVECO MAGIRUS :. rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887 1̂9-19 po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
JAGUAR XJ6, 1984 r , 4200. ccm, :. elementy blacharki, 
drzwi, klapy, błotniki, zawieszenie przednie i tylne, silnik-z 
dokumentacją, chłodnice i inne. Różanki, teł. 
095/731-16-47,0608/70-69-15 
JEEP CHEROKEE : lampa lewa tylna, - 200 zł. Legnica, 
tel. 0604/35-58-96
JEEP CHEROKEE, 1988 r .: centralny zamek, boczki pla
stikowe, nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tyl
nych, wkłady do zamków, błotnik przedni, szyby tylne bocz
ne, podszybie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE : różne części. Wrocław, tel. 
0603/48-45-74
JEEP GRAND CHEROKEE : różne części mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
JEEP GRAND CHEROKEE : podstawa pod akumulator, 
orurowanie. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r. : kolumna z kie
rownicą, szyby tylneboczne, amortyzatory, wał napędowy, 
licznik, elem. konsoli, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor 
prawy, przekładnia kier., wahacze, serwo, pompa, alterna
tor, drążki. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1994 r., 5200 ccm : rozrusz
nik. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r.: przedni zderzak. Wro
cław, tel. 0606/44-73-62
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., V8 : części przodu, 
zawieszenia, 2 prawych drzwi, poduszki powietrzne. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
JEEP WRANGLER, CHEROKEE : różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0609/26-96-78
JELCZ, SW-680 : blok silnika, sprężarka, pompa wtrysko
wa, korbowody, plandeka. Bukowiec, tel. 075/718-29-40 
JELCZ: kolumna kier., oś przednia, -100 zł. Dzierżoniów, 
tel, 074/837-80-39
JELCZ: silnik, głowica, siłownik wywrotu, skrzynia biegów, 
przystawka wywrotu, pompy, drążki reakcyjne, resor, drąż
ki kier., most tylny, inne. Kłodzko, tel. 074/868-78-12, 
0603/23-31-82
JELCZ : kabina, silnik, skrzynia biegów, most tylny z pia
stami, oś przednia z piastami, tachograf i inne. Rawicz, 
tel. 065/545-40-44,0607/44-35-54 
JELCZ: pompa wody, chłodnica oleju, korbowody. Wołów, 
tel. 0602/33-58-92

JE LC Z : chłodnica, siedzenie kierowcy, rozpieraki hamul
ca, pedał ham. Wrocław, tel. 071 /355-31 -12,0605/07-77-88 
JELCZ : pompa wspomagania, no.wa. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
JELCZ : most tylny, oś przednia, skrzypią biegów, siłow
nik, stelaż, resory, zaczep, pompa wodna i inne. Zielona 
Góra, teł. 068/320-41-08,0605/65-49-15 
JELCZ 315: silnik i skrzynia biegów po kapitalnym remon
cie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21,0602/84-92-94 
JELCZ 315 : pióra resora, docisk, krzyżówki, półosie, pia
sta, wałek, sprzęgło, uszczelki -głowicy. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
JELCZ 316 : rozrusznik • 300 zł, zbiornik paliwa -150 zł, 
alternator - 150 zł, akumulatory - 300 zł, głowica - 500 zl, 
chłodnica - 300 zł, skrzynia biegów - 700 zł, pompa wtry
skowa - 500 zł, nagrzewnica -100 zł i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-33-04
JELCZ 317 ciągnik siodłowy: rama, stan dobry, - 1.000 zł.
Miękinią, tel. 071/317-80-76 do godz. 16
JELCZ 317 : most tylny Raba. Modła, tel. 076/817-22-19,
0602/88-08-99
JELCZ 317 3W, 1980 r., turbo : silnik, skrzynia biegów, 
most z 1989 r., wywrót 3W, szyby i inne. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
JELCZ 325 : nowy stelaż opończy (rurkowy) z odeskowa
niem, bez plandeki, - 300 zł. Milicz, tel. 0607/23-61 -09 
JELCZ 325: kompletny most i oś, rama, skrzynia ładunko
wa (wywrotka na boki), kabina - 2 szt., tarcze sprzęgła, 
silnik do remontu, skrzynia biegów (5) na części, wał kor
bowy II do szlifu. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-32
KAMAZ: mosty kpi., skrzynia biegów z połówkami, rama, 
kabina, pompy wtryskowe, pompy wspomagania, sprężar
ki, głowice, obudowy filtrów. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-32
KAMAZ : przednia oś (po regeneracji), szyby do drzwi, 
skrzynia biegów z półbiegami (niekompletna). Wrocław, tel. 
0601/71-51-65
KAMAZ : półosie, łożyska piast, zawór główny, krzyżaki, 
chłodnica, sworzeń zwrotnicy. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
KAMAZ 5511 : kpi. silnik bez wału - od 100 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/39-47-22
KAMAZ 5511 wywrotka: wkład mostu środkowego, 48 zę
bów, kompl, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0503/75-43-31 . 
KAMAZ 5511 : opona nowa (.kostka’ ), 900x20, - 160 zl 
Wrocław, tel. 071/348-08-18
KIA BESTA, 1998 r., 2200 ccm, diesel : różne części. 
Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-60-05 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA: błotniki, drzwi, lampy, wahacze, rozrusznik, 
alternator, zderzaki, inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
KIA SHUMA : błotniki, drzwi, lampy, wahacze, rozrusznik, 
alternator, zderzaki, inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
KIA SHUMA, 1998 r .: maska - 300 zł, lampy • 200 zł/szt., 
błotnik prawy -150 zł, ścianka przednja • 450 zł, poduszka 
pow. • 850 zł, McPhersońy - 300 zł/szt., półosie - 200 zł/szt., 
drzwi - 300 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
KOPARKA BIAŁORUŚ typ rolniczy: listwa do obrotu, kom
pletna. nowa • 600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80:16 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilają
ca, tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, 
pierścienie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11 -59-68 
KOPARKA NOBAS 631,632: łańcuchy, nowe, 2 szt. Opo
le, tel. 077/474-89-66
KOPARKA NOBAS 1212 : sprężarka, pompa wtryskowa, 
sprzęgło jazdy, koła zębate, kostki sterujące, okładziny. Wał
brzych, tel. 0604/11-59-68
KOPARKA OSTRÓWEK : dwa rozdzielacze, kolumna kie
rownicza z kierownicą nowego typu - 500 zł/szt. Góra, tel. 
065/544-13-06
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162 : ramiona przednie
i tylne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., możl. faktura
VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA P501 : rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo,
hamulce, pompa otejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel.
0604/11-59-68
KOPARKA STALINIEC Ś-103M: koła napinające (2 szt.) - 
500 zł. Opole, tel. 077/474-89-66 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, 
skrzynia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
LADA 2105: wszystkie części oprócz silnika. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
LADA 2103 : wał napędowy, fabrycznie nowy, kpi. - 200 zł, 
tarcze ham. z piastami, nowe - 60 zl/kpi. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
LADA, 1500 ccm : skrzynia biegów (4), techn. sprawna, 
prod. włoskiej, - 80 zł. Świebodzice, tel. 074/853-71-40 do 
15
LADA 2105, 2107 : wzmocnienie czołowe, nowe. Wał-, 
brzych, tel. 074/831-05-43 wieczorem 
LADA 2106: lampa prawa tylna, łożysko oporowe, łożyska 
kół. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
LADA 2107, 2105 : wszystkie części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78 -
LADA 2103,2105,1983 r., 1500 ccm : silnik, zawieszenie, 
mosty, belki, skrzynia biegów, lampy, dach chłodnica, szy
by, maska, drzwi, koła, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
LADA 2107, 1989 r. : drzwi tylne prawe, serwo, pompa 
paliwa, klapa tylna, lampy tylne, zaciski .hamulcowe, wał 
napędowy, podsufitka, akumulator. Piława Górna, woj. wał
brzyskie, tel. 0602/60-19-47
LADA NIVA : skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, błotni
ki, szyby, lampy, zderzaki, siedzenia, tapicerka, tłumiki, 
inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
LADA SAMARA : głowica 1300 ccm, deska rozdzielcza, 
silnik wycieraczek, moduł elektroniczny, rozrusznik, cewki 
zapł., aparat zapł., szczęki hąmulc., obudowa filtra, silnik 
na części. Oława, tel. 071/303-08-48 
LADA SAMARA : łożysko oporowe. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
LADA SAMARA: skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, błot
niki, szyby, lampy, zderzaki, siedzenia, tapicerka, tłumiki, 
inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
LADA SAMARA: pokrywa silnika • 120 zł, zbiornik paliwa 
- 50 zł, belka tylna - 100 żł, inne. Wrocław, tel. 
0600/62-77-07
LADA SAMARA, 1987/96 r .: wszystkie części z rozbiórki, 
błotniki przednie iJylne, pas tylny, drzwi prawe i szyby, al
ternator, zawieszenie przednie i części silnika. Kalisz, teł. 
062/762-17-08
LADA SAMARA, 1992 r.,: drzwi lewe, kolumny McPher
sona, piasty, bębny tylne, tapicerka, alternator, uszczelki 
drzwi, szyby, bagażnik, wentylator, zbiornik paliwa, moduł 
gaźnika, półosie, inst. el., listwa przekładni kier., ściana 
przednia. Gromadka, tel. 076/817-23-32 
LANCIA DEDRA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA DEDRA : maska silnika, - 250 zł. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
LANCIA DEDRA, 1900 ccm, turbo D : silnik oclony, z do
kumentacją, kompletny, ♦ zawieszenia. Sobótka, tel. 
071/316-22-14,0601/78-23-69

LANCIA DELTA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 m 
LANCIA DELTA: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0605/94-04-36 ,
LANCIA DELTA, 1986/99 r. : drzwi, maski, błotniki, zde
rzaki, reflektory, części i osprzęt silnika, elementy tapicer
ki wnętrza, amortyzatory, sprężyny, tuleje metalo- 
wo-gumowe przednich i tylnych wahaczy, felgi stalowe i 
aluminiowe, 14-16", inne drobne części. Wrocław, tel. 
0502/29-21 -51
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA: różne części z demontażu. Ole
śnica, tel. 0609/51-31-05
LANCIA PRISMA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA PRISMA, 1985 r., 156 tys. km : części. Zielona 
Góra. tel. 0601/21-98-80
LANCIA THEMA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA THEMA : różne części z demontażu. Oleśnica, 
tel. 0609/51-31-05
LANCIA THEMA, 1986 r„ 2500 ccm, turbo D : lampy, drzwi, 
maski, atrapa, zawieszenia^ blok silnika, skrzynia biegów, 
deska rozdz. i inne. Wrocław, teł. 0601/06-29-91 
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: lusterko pra
we elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna -100 zł/szt., 
drzwi lewe tylne -100 zł, klapa tylna -100 zł, stacyjka - 80 
zł, zderzak tylny - 80 zł, półosie - 60 zł/szt., chłodnica z 
wentylatorem -120 zł, przepływomierz, komputer, moduł 
wtrysku -120 zł, pompa oleju, wspomagania i wodna i inne. 
Wrocław, tel. 071/339-24-98 
LANCIA Y 10 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA ZETA : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LAND ROVER : pólka tylna (szara), - 400 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
LAND ROVER FREELANDER : różne części. Świdnica, 
tel. 0604/09-25-86
LANDROVER DISCOVER: maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LEXUS : reflektory. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LIAZ: przystawki skrzyni biegów, pompy hydrauliczne, ko
lumna kierownicy, turbo, kompresor, wał korbowy, komplet 
naprawczy, elementy skrzyni biegów (9 i 10), rozrusznik, 
siłownik wywrotu i hamulca, możliwość wysyłki. Jelenia 
Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
LIAZ 100, 110, 111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty 
przednie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, 
chłodnice, itd., możl. faktura VAT. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
LIAZ 100,110 : silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawie
szenie przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, 
tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110 : silniki, skrzynie biegów, mosty i inne. Ratno 
Dolne, tel. 0603/63-12-95
LIAZ : chłodnica, bębny, spoilery, resory, pompa wtrysko
wa, koła, felgi, most tylny, docisk, siłowniki, ośprzednia, 
inne. Wrocław, tel. 071/349-23-65,0502/55-96-64 
LUBLIN | agregat chłodniczy, izoterma. Rawicz, tel. 
065/546-25-55,0608/51-48-13 
LUBLIN 3372 : kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, 
zbiornik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne ele
menty wnętrza. Wrocław, tel. 341-64-61, 0608/25-02-11 
LUBLIN, 1996 r. \ silnik z dokumentacją, most, układ wy
dechowy, alternator, resor, ścianka przednia, konstrukcja 
kabiny, zawieszenie, rama, felgi, zbiornik, filtr powietrza, 
błotnik prawy, drzwi prawe, sprzęgło. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
LUBLIN, 1997 r., 2400 ccm, diesel: nadstawka głowicy z 
wałkiem rozrządu, stan b. dobry, • 420 zł. Lubin, tel. 
076/840-88-68 w godz. 8-17
LUBLIN 3584,1999 r.,: nadwozie kompletne z wyposaże
niem, długie, wysokie, stan idealny, -11.000 zł. Warka, tel. 
048/667-39-39
LUBLIN lll, 1999 r., 2400 ccm, turbo D z resory, osprzęt 
silnika, zawieszenie, rama, most, wał, koła, drzwi. Wafc 
brzych, tel. 074/846-49-58
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alter
nator, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, 
licznik, kierownica, wal napędowy do 3.5 tony, wydech, lam: 
py tylne, amortyzatory, rama, kabina uszkodzona, fotele, 
wnętrże, turbosprężarka, wspomaganie. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
ŁADOWARKA Ł-200 : opony, 2 szt. • 1.100 zł/szt. Legni
ca, tel. 076/854-39-71
ŁADOWARKA Ł-34 : różne części. Kłodzko, tel. 
074/867-96-34
MAN 19.240,1977 r., 13000 ccm : pompa Wspomagania, 
do silnika leżącego. Prochowice, tel. 0600/91-64-22 
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 KOMBI : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323 : lusterka, lampy tylne. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
lampy, zderzak tylny i przędni, chłodnica, zawieszenie, prze
kładnia kier., drzwi tylne prawe, maska, klapa tylna, ser- 
wo, rozrusznik, komputer silnika i inne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MAZDA 323: lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 323, 1980 r. : różne części. Przewóz, tel. 
068/375-10-74
MAZDA 323,1982 r . : przednia maska, kolumny McPher
sona. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8 - 16, 
0605/92-83-14
MAZDA 323, 1982 r., 1300 ccm : lewa, przednia lampa, 
tylne lampy, alternator, atrapa. Podgórzyn, tel. 
075/762-11-52
MAZDA 323,1983 r.: różne części z demontażu. Legnica, 
tel. 0609/37-03-51
MAZDA 323,1984 r., 1500 ccm: głowica kpi. i inne części. 
Świdnica, tel. 074/856-80-66,0607/38-99-75 
MAZDA 323, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów (5), drzwi, zderzaki, klapy, zawieszenie. 
Legnica, tel. 0605/85-58-00
MAZDA 323 F, 1988/92 r. : silnik, głowice, skrzynie bie
gów, osprzęt silników, szyby, lampy, felgi aluminiowe 14”, 
felgi stalowe z zimowymi oponami, zderzaki, części bla
charki, zawieszenia, półosie, piasty kół, części plastikowe 
wnętrza, fotele i inne. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 323 KOMBI, 1989 r. : części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
MAZDA 323,1989 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z udoku
mentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, zawieszenia, 
części karoserii, mechanicze, elektryczne i inne. Jelenia 
Góra. tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 323 GT, 1989/92 r., 1800 Cćm: lampy tylne/amor
tyzatory tylne, zawieszenie tylne z tarczami. Wałbrzych, 
tel. 0602/43-03-24
MAZDA 323 F, 1990 r., 1300 ccm, 16V : głowica, wałek 
rozrządu, klocki hamulcowe, nowe. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
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MAZDA 323 F, 1990/91 r . : drzwi prawe, serwo, kęnsola, 
zegary, dmuchawa,' przełączniki,.lusterko wewnętrzne. 
Kłodzko, tel. 0601/48-17-69
MAZDA 323,1991 x. i  amortyzatory, tarcze i klocki hamul
cowe, uszczelki drźwi, zawory ssące i wydechowe, pasy 
bezpieczeństwa, regulator napięcia. Oleśnica, tel. 
07,1/314-35-95
MAZDA 323,1991 r., 1600 ccm : skrzynia biegów, kolum
na kierownicy, komputer, pompa wspomagania ukł. kierow
niczego. Środa śląska, tel. 0605/15-34-17
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie* 

szenia tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felgi aluminiowe, drzwi, chłód* 
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen* 
tylatory, progi. Świdnica, tel. 0604/82*66*90, 
0607/64*52*82 87025371

MAZDA 323, 1997 r. : drzwi, zderzaki. Lubin, tel. 
0502/63-02-35
MAZDA 323 F, 1999 r. : maska silnika. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
MAZDA 323, 323F, 626, MX*3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. 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 : różne części, błotniki, lampy, plastiki, pod
zespoły mechaniczne, silnik (2000 ccm). Brzeg, tel. 
0606/17-80-15
MAZDA 626 : lusterka, lampy tylne. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, ben
zyna, zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia 
biegów. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MAZDA 626 : komputer. Wrocław, teł. 071/372-22-86 
MAZDA 626, 1983/87 r. : różne części. Przeworno, tel. 
074/810-31-68,0603/87-02-77

MAZDA 626 i 323 F od 1979 do 1992 r. 
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MAZDA 626,1984 r.: różne części. Małomice, gm. Żagań, 
tel. 068/376-96-45, 376-52-52 
MAZDA 626,1984/86 r., 2000 ccm, diesel: różne części z 
demontażu. Stefanowice 8, tel. 074/858-50-02, 
0600/36-13-01
MAZDA 626, 1985 r. : różne części. Raciborowice, tel. 
076/818-96-39,0503/51-08-36 
MAZDA 626,1985/90 r., 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy : 
silnik z dokumentacją, skrzynia biegów, części mechanicz
ne i elektryczne, zawiszenia, elementy karoserii i inne. Je
lenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5) • 350 zł, klapa tylna • 70 zł, szyba tylna ogrzewana
- 70 zł, serwo * pompa hamulcowa -100 zł, kolumna kie
rownicy z listwą kierowniczą kpi..-100 zł, nagrzewnica kpi.
- 70 zł, konsola przednia z licznikami kpi. -100 zł i inne. 
Trzebnica, tel. 071/312-75-07
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : silnik do ocle
nia - 600 zł, drzwi - 120 żł, miernik ilości pow. - 150 zł, 
zegary z obrotomierzem - 60 zl, gażnik -180 zł, reflektory 
• 60 zł, pompa wspomagania • 180 zł, przekł. kierownicy • 
60 zł, wentylator - 100. zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
MAZDA 626,1986 x. \ maska silnika - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77

MAZDA 626,1986 r., 1600 ccm,: skrzynia biegów 150 zł, 
drzwi prawe z szybą 100 zł, lusterka 40 zł, zderzak tylny 
30 zł, błotnik prawy 50 zł., siedzenia przednie 30 zł, lampa 
przednia/tylna 40 zł, gażnik 70 zł, inne. Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, maska silńika, drzwi, dach, klapa tylna z. szybą, 
zawieszenie przednie, oś tylna, fotele i inne części. Złoto
ryja, tel. 0502/62-87-74,0608/23-97-08 
MAZDA 626,1986/89 r. oraz 323, poj. 1500 ccm, 2000 ccm: 
skrzynia biegów, chłodnica, zawieszenie, drzwi, szyby, koła, 
felgi, daęh, lampy, bak, błotniki, silnik, belki i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
MAZDA 626,1987 r . : tłoki + korbowody, tłumik końcowy, 
prowadnice zaworowe, części do skrzyni biegów, podusz
ka przednia silnika, szyba drzwi tylnych, prawych, uszczel
niacze silnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95'
MAZDA 626, 1987 r. : maska silnika. Świdnica, tel.
074/852-45-26,0605/24-77-53
MAZDA 626, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna :
silnik, ukł. kierowniczy, - 600 zl. Świdnica, tel.
074/850-12-49
MAZDA 626,1988/92 r . : zderzaki, maski, błotniki, chłod
nica (kombi, sedan, coupe, HB), części mechaniczne, bla
charka, wnętrze, felgi stalowe, skrzynia biegów, głowica 
(2.0i, 2.2 12V) i inne. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, diesel: tłoki * korbowody, 
termostat, drążek kierowniczy, kolektor wydechowy, pom
pa wtrysku, uszczelniacze silnika i skrzyni, docisk sprzę
gła, koła zębate, tuleje i inne do skrzyni biegów. Oleśnica, 
tel. 071/314-35-95
MAZDA 626 HATCHBACK, 1990 r., 2000 ccm, V8 : klapa 
tylna (bez szyby), instalacja elektr., silnik na części (bez 
głowicy), drzwi tylne i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
Ma z d a  626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626 KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, diesel : szyby, 
silnik, blachy, zawieszenie, konsola, tapicerka, zderzaki, 
lampy i inne. Głogów, tel. 076/834-64-92 
MAZDA 626,1991 r„ 2000 ccm : przepływomierz, • 150 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
MAZDA 626,1991 r., 165 tys. km, 200Ó ccm, V8 wtrysk : 
ukł, wtryskowy, głowica, aparat zapłonu, rozrusznik, alter
nator, komputer, obudowa filtra pow., sprzęgło, ukł. korbo- 
wo-tłokowy, pompa wspomagania, rozrząd z paskiem. Wro
cław, tel. 071/351-78-37,0608/65-67-25 
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, diesel: pompa wtryskowa 
• 250 zł. Wrocław, tel. 0601/88-39-48 
MAZDA 626,1986 r .: klapa bagażnika z szybą, - 250 zł.. 
Świdnica, tel. 074/856-80-66.0607/38-99-75 
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm automatic: części mecha
niczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MAZDA 626, 1992 r., 1800 ccm, DOHC : silnik i inne z 
demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
MAZDA 626,1992/97 r.: poduszka pow. kierowcy z modu
łem, zderzak tylny. Świdnica, tel. 0600/10-57-00
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MAZDA 626 SEDAN, 1992/97 r .: wszystkie części. Zielo
na Góra, tel. 0601/62-53-22
MAZDA 626,1993 r .: silnik 2000 ccm 16V + skrzynia bie
gów oraz inne części z demontażu. Brennó, tel. 
065/549-42-72
MAZDA 626, 1993 r., 2000 ccm, 16V : skrzynia biegów 
automatyczna, głowica i inne. Legnica, tel. 0601/78-73-69 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, diesel: katalizator, amorty
zatory, uszczelki drzwi, komplet uszczelek do silnika, tar
cze hamulcowe, łożyska kół, pompa paliwa, siłownik drzwi, 
klamka drzwi przednich. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626, 1993 r., 2000 ccm, benzyna : tarcze ham. 
(kombi), wahacze tylne, tuleje, wahacze, zwrotnice, pia
sty, amortyzatory przednie i tylne, przeguby, półosie, ko
lektor ssący z ukł. wtryskowym (V6). Wrocław, tel. 
071/786-90-93,0601/72-52-12 
MAZDA 626, 1994 r. : maska silnika, lampa lewa. Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa -120 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm: silnik i inne części. Lesz
no, tel. 0601/75-56*60
MAZDA 626,1996 r., 2000 ccm, 16V, DOHC : różne czę
ści. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
MAZDA 626,1996 r., 2000 ccm, 16V: pompa paliwa, szy
ba boczna prawa, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, 
klamki, tapicerka, klapa bagażnika i inne. Lubin, tel. 
0601/92-33-^7
MAZDA 626, 1996 r . : części blacharskie i mechaniczne, 
oświetlenie, zawieszenie i inne. Wrocław, tel. 0504/91-71-16 
MAZDA 929, 1989 r. : różne części. Leszno, tel. 
0601/88-04-36
MAZDA E2000, E2200: bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderza
ki, felgi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MAZDA M PV: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-3 : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/77-12-69
MAZDA MX-3, 1993 r., 1600 ccm : części mechaniczne, 
elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MAZÓA MX-5,1993 r . : podłużnica prawa, elementy pla
stikowe, elementy tapicerki, lusterko prawe, silnik 1.6, za
wieszenie tylne, klapa tylna, lampa tylna lewa, lampa tylna 
prawa, wał napędowy, skrzynia biegów. Opole, tel. 
0605/72-16-03

MAZDA MX-6, 1994 r., 2500 ccm : części mechaniczne,
elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia biegów.
Zielona Góra, tef. 0603/22-86-57
MAZDA RX-7: turbosprężarka. Kępno, tel. 062/781-02-60,
0601/89-10-61
MAZDA XEDOS, 626, 929 : zawieszenia, plastiki i inne. 
Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
MERCEDES .okularnik*: zderzak przedni. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES .okularnik*: reflektory ksenonowe, - 2.300 zł. 
Opole, tel. 0604/89-65-56
MERCEDES: silniki 2000 D, 2400 D, 3000 D, 2300 benzy
na, 2400-D do busa z 1991 r. Pleszew, tel. 062/742-25-36 
MERCEDES BUS: szyby, blachy, elementy zawieszeń, mo
sty, lampy, tapicerki, deska roźdz., resory, mosty i inne. 
.-Polanica Zdrój, tel. 074/868-71-40,0604/72-67-37 
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i 
dostawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
MERCEDES 114,115,123: drzwi do remontu, szyby zie
lone, zawiasy, klamki/zamki, zaciski ham., podnośniki szyb, 
tanio, maska, lekko uszkodzona - 150 zł. Wrocław, tel. 
0605/39-54-71
MERCEDES 115 : różne części. Polkowice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 116 : różne części. Polkowice,' tel. 
0603/27-40-52
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MERCEDES 116 : wał napędowy (nowy), - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 116 : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Zielona Góra, tel. 068/323-54-05,0604/58-60-12 
MERCEDES 123 KOMBI : drzwi tylne, klapa tylna, zde
rzak tylny, hak, rozrusznik, alternator, amortyzatory i inne. 
Głogów, tel. 0601/14-67-10
MERCEDES 123 i  różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 123: benzyna, diesel, różne części z demon
tażu, el. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, 
zawiesz., drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, stacyj
ka, zamki i inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 : silnik 2.0, 2.2, 2.4 D, nadwozie na ko
łach. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/1 -̂33-85 
MERCEDES 123, 2000 ccm, i 3000 cm, diesel : silniki, 
skrzynie biegów, dach, szyby, zawieszenie i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57

MERCEDES 123 : różne części. Wałbrzych, tel; 
0605/36-17-09.,,
MERCEDES 123 : przekładnia kier. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98 ■»' f  -
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia/Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
MERCEDES 123: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, 
chłodnica, rozrusznik, alternator, półosie, wahacze. Wró- 
cław, tel. 0606/39-06-57
MERCEDES 123 : lampy tylna prawa - 80 zł, kolumna 
kierownicy ze wspomaganiem -120 zł, rozrusznik • 100 zł, 
alternator • 100 zł, poduszka pod silnik - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-18-34
MERCEDES 123,1976 r.: nadwozie, kompletna dokumen
tacja, • 1.250 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 123,1978 r., 2000 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry • 800 zł, most tylny z półosiami t 200 zł. Kożuchów, 
tel. 0601/19-86-21
MERCEDES 123,1981 r .: sprężyny tylne, wahacze, lam
py tylne, wałek rozrządu. Wrocław, teł. 333-82-02 po 
godz. 21
MERCEDES 123,1981 r., 3000 ccm, diesel: różne częścL 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/14-37-26.074/817-70-82 
MERCEDES 123,1981 r.: różne części Kamieniec Ząbk., 
tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 123,1982 r., 2000 ccm, diesel: lusterka, ele
menty ukł. hamulcowego, wałek rozrządu z krzywkami, mo
duł ABS, miska olejowa, rura ukł. wydechowego, wyłącz
nik świateł, koła stalowe 15“, mechanizm wycieraczek. Choj
nów, tel. 0608/45-82-31
MERCEDES 123 D, 2000,-ccm 2400 i 3000 diesel: zawie
szenia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szy
by, drzwi, wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silni
ka, komplet siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123, 124, 126, 129 : różne części. Jelenia 
Góra. tel. 0609/26-96-78
MERCEDES 124: różne części z demontażu. Głogów, tel. 
0605/21-92-56
MERCEDES 124 KOMBI : drzwi lewe tylne, • 150 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
MERCEDES 124 : zderzak tylny, koło 185 x 15, felga sta
lowa 15 x 6.5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 
074/867-58-21
MERCEDES 124: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES 124: skrzynia biegów (5), nagrzewnica do kli
matyzacji, błotnik do wersji turbo, lusterka, lampy, elemen
ty szerokiej listwy, blok silnika 300 D (oclony) oraz inne. 
Lubań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 124 : klapa tylna, lampy, zderzak tylny, re
flektor prawy od E-klasse. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
MERCEDES 124 E-KLASSE: maska, lampy, grill, felgi, błot
niki, zderzak. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 124: pompa ham. z serwem, pedały, chłodni
ca 2.6 E, 2.3 E, 2.0 automatic, drzwi prawe przednie, ABS 
♦ moduł, piasty przednie lewe i prawe, podsufitka, elemen
ty silnika 300 E. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
MERCEDES 124 : tapicerka, drzwi, maski, tłumiki, fotełe, 
dach, ćwiartki przednie i tylne, felgi stalowe, kołpaki orygi
nalne i inne. Sobótka, tel. 071/390-30-66 
MERCEDES 124 KOMBI: zderzak tylny, drzwi tylne, klapa 
tylna, zamek klapy tylnej, chrom bagażnika, silniczek wy
cieraczek klapy tylnej. Wojcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 124 : drzwi prawe, dach ze słupkami, klapa 
tylna, szyby zielone, podnośniki szyb el., ręczne, pompy 
wody, wspomagania, centralnego zamka, ABS. ASD, kom
putery, kolektory ssące, wydechowe, poduszki pod silnik, 
sprzęgła gumowe i tarczowe, zbiornik paliwa. Wojcice, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES 124 : koło kierownicy -100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-65-97
MERCEDES 124 : półoś, drzwi tylne prawe, chłodniczka 
do nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., na
grzewnica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wfo- 
cław, tel. 0601/73-20-98
MERCEDES 124 : lampa tylna, kierunkowskazy przednie 
(pomarańczowe). Wrocław, tel. 071/352-64-28, 
0601/19-27-71
MERCEDES 124: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, 
grill, drzwi, lusterka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 12#: listwy, przekaźnik świec żarowych i inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
MERCEDES 124 : atrapa przednia, szerokie listwy drzwi 
(z elem. chromowanymi): Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
MERCEDES 124 E-KLASSE : szkło reflektora lewe -100 
zł, stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57

MERCEDES
A -K LA S S E , C -K LA S S E , E -K L A S S E  

S -K LA S S E , VITO, SPR IN TER
SKUP - SPRZEDAŻ 

WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE
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MERCEDES 124 : szyba tylna, - 200 zł. Żagań, tel. 
0600/58-22-95
MERCEDES 124,1987 r.: lampy przednie, kierunkowska
zy, maska, błotniki, zderzak, poduszka pow. z kierownicą, 
skrzynia biegów (5) automatic. Bolesławiec, tel. 
0504/96-08-43
MERCEDES 124,1987 r., 2600 ccm, benzyna : chłodnica, 
wałek z tłokami, części zawieszenia, klapa tylna, zderzak 
tylny, dach z szyberdachem, alternator, plastiki. Nowa Sól, 
tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
MERCEDES 124,1987 r.: szyby przednie i tylne; konsole, 
drzwi, zawieszenia. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
MERCEDES 124, 1988 r. : tapicerka kpi., klamki kpi. do 
E-klasy, koła stalowe kpi., klapa przednia i tylna. Kruszyn, 
tel. 0502/20-66-05
MERCEDES 124,1988 r.: zderzaki, lampy. Mojesz42, woj. 
jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
MERCEDES 124,1990 r . : błotniki przednie, przekładnia 
kier., chłodnica, zderzak tylny. Legnica, tel. 076/857-57-15, 
0603/45-74-42
MERCEDES 124, 1991 r. 230, 260, limuzyna: dach bez 
szyberdachu, pompa i komputer ABS, pasy przednie, pom
pa centralnego zamka, klapa tylna, obudowa filtra powie
trza, moduł zapłonowy, felgi stalowe, osłona chłodnicy, ro
leta bagażnika (kombi, czarna), inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
MERCEDES 124,1992 r., diesel: drzwi, dach, maska, kla
pa tylna, ćwiartki przednie, listwa szeroka, lampy, części 
silnika. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
MERCEDES 124,1992 r., 2000 ccm, diesel: części silni
ka, drzwi, listwa szeroka, dach, maska, lampy, błotniki i 
inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
MERCEDES 124,1992 r.: pokrywa silnika (bez grilla), zde
rzak przedni, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-54-80 
MERCEDES 124,1992 r .: grill, listwy szerokie. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59

202"C", 203 "C", 210 "E",208"CLK",220“S" 
części mechaniczne i blacharskie

OPOIOO66
"GLOBAL - CAR" s.c. 

Wrocław
I tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 1

MERCEDES 124,1993 r .: części silnika, wał, tłoki, głowi
ca, blok itd. Głogów, tel. 0601/18-67-66,0609/16-48-72 
MERCEDES 124,1993 r.: maska z wygłuszeniem, błotniki 
przednie. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MERCEDES 124 E-KLASSE KOMBI, 1995 r.: most, drzwi, 
klapa tylna, skrzynia biegów (automatic), silnik 2.016V ben
zyna (oclony). Bolesławiec, tel. 075/734-42-72, 
0601/16-93-76
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm, diesel, 20V: głowica 
kpi, tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne części 
silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01 
MERCEDES 124,190, 210 E, C, S : różne części. Wro
cław, tel. 0606/14-41-40
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 126: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, 
błotniki, drzwi, szyby. Wrocław, teł. 0606/39-06-57 
MERCEDES 126: klapa tylna, lampy, zderzaki, drzwi, skrzy
nia biegów, koła, błotniki, inne części, - 1.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/311-80-44, 0501/34-42-12 
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 140 S : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES 140,1991 r .: błotniki przedni lewy, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
MERCEDES 140 S. 1993 r„ 3500 ćcm, turbo D : licznik, - 
280 zł. Łubin, tel. 0607/21-95-89 
MERCEDES 140,1996 r. klasy S: kierunkowskazy przed
nie białe (lewy i prawy, stan idealny) -150 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 .
MERCEDES 140 S, 140 A, 210 W, 1997 r.: zderzaki. Ra
dwanice, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 160 A : alternator.-Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08,0605/25-59-60 
MERCEDES 1617 : kabina, stan idealny. Wrocław, tel. 
071/398-70-96,0501/53-31-96 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wa
hacz, lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba 
trójkątna, przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 180 C : części mechaniczne i elementy bla
charki. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
MERCEDES 180 C : różne części mechaniczne i blachar
skie. Wschowa, tel. 0603/22-07-19 
MERCEDES 1840 LS ACTROS: zderzak prawy, popielaty, 
nowy, - 350 zł. Bukowa śl. k. Namysłowa, tel. 077/419-19-35 
MERCEDES 190 : reflektor prawy - 180 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39

MERCEDES 190 E : części silnika i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 190 : chłodnica - 100 zł. Lubin, tel. 
076/844-67-70,0603/30-78-96 
MERCEDES 190: maska, lampa< zderzak, felgi, grill, błot
niki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 190 : dyferencjał, skrzynia biegów, kataliza
tor, tylna klapa, pasy pirotechniczne, komputer, serwo i inne. 
Lubin, tel. 0605/28-93-07
MERCEDES 190: pompa hamulcowa, lusterko prawe, ko
lumna kierownicy, pompka centralnego zamka, lusterko 
wewn., kaseta zmiany biegów. Namysłów, tel: 
0604/89-65-56
MERCEDES 190 123, 124 : zawieszenie, oblachowanie,
silnik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
MERCEDES 190: drzwi tylne lewe - 70 zł, klapa tylna - 50
zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00
MERCEDES 190 E : zbiornik paliwa, -100 zł. Wrocław, tel.
349-48-10
MERCEDES 190: lampy przednie i tylne, zderzak, maska, 
grill, chłodnica, błotniki, szyby, drzwi, lusterka, amortyza
tory, wahacze. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 190 E : amortyzatory przednie Bilsztein (2 
szt.), sprężyny (4 szt., obniżony), - 300 zł. Wrocław, tel. 
0603/35-98-20
MERCEDES 190, 1984 r. : różne części. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96
MERCEDES 190,1987 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), automatic. Głogów, tel. 0604/36-90-76 
MERCEDES 190,1988 r., 2000 ccm, diesel: drzwi z szybą 
-150 zł, skrzynia biegów 74/ - 200 zł, klapa tylna - 60 zł, 
zderzak tylny - 60 zł, półosie • 80 zł, pompa wspom. -150 
zł, przełączniki kierownicy • 50 zł. Wrocław, tel. 
0608/27-21-22
MERCEDES 190 E. 1988 r., 100 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna : silnik, sprowadzony z Niemiec, gaźnikowy, stan b. 
dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 0605/38-72-20 
MERCEDES 190,1990 r., 2000 ccm, diesel: silnik kom
pletny, oclony, • 3.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-48-01
MERCEDES 190,1991 r., 1800 ccm: listwa szeroka z pro
gami, kierownica, poduszka pow., sensor, pasy pirotech
niczne, błotnik przedni prawy, chłodnica, drzwi, stacyjka, 
zamki, dach z szyberdach, komputer! ABS, zbiorniczki, wy
cieraczka, inne. Wrocław, tel. 0603/27-81-47 
MERCEDES 190,1992 r., 1800 ccm : tunel na chłodnicę. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
MERCEDES 190,1993 r . : maska - 500 zł, klapa - 200 zł, 
drzwi tylne prawe - 200 zł, listwy szerokie - 430 zł i inne. 
Wrocław, tel. 0605/91-96-72
MERCEDES 190,124 : reflektory, szkła reflektorów, kie
runkowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 124 D : blok silnika z wałem, - 1.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-11-35,0607/42-67-68 
MERCEDES 200 D 123 : różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel: różne 
części. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 200,220,250,300: linka hamulca, nowa, ory
ginalna, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-61
MERCEDES 200, 300 124 D, 1987 r., 2.0, 3.0 D : drzwi, 
klapy, elementy zawieszenia i silnika, komputer, wtrysk do
2.0 i 2.3 E. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30

MERCEDES 201; pompa ham. z  serwem,- pedały,-chłodni
ca 2.6 E, 2.3 E, 2.0 automaticr drzwi prawe przednie, AB^ 
* moduł, piasty przednie lewe i prawe, podsufitka, elemen
ty silnika 3Q0 E. Namysłów, tel. 0607/83-90-46
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207-608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio), 
Stanisław Nitecki, 52*326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2,tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81013961 

MERCEDES 207 BUS : most tylny, zawieszenie przednie. 
Kłodzko, tel. 074/868-35-76 po godz. 19 
MERCEDES 207, 2400 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), 
drzwi prawe. Opole, tel. 0606/67-73-67 
MERCEDES 207 : zderzak przedni, maska, rozrusznik, al
ternator. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 207,1989 r.: skrzynia biegów (4), most tylny. 
Strzelin, tel. 071/392-21-85
MERCEDES 207,208,2300 ccm, diesel: silnik, most tylny, 
resory, drzwi tylne i boczne (przednie), wspomaganie kier. 
kpi., wały, chłodnice, stacyjki, liczniki, przełączniki, skrzynia 
biegów (5), głowica do silnika 240 D, skrzynia biegów auto
matic, zawieszenie przednie, szyby, nagrzewnica i inne. Góra, 
tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,208,210, MB 100: tylne mosty, wały na
pędowe, przednie osie, skrzynia biegów, resory, zaciski ha
mulcowe, piasty, podsufitka, przełącznik kierunkowskazów, 
suwak drzwi bocznych, filtr powietrza, chłodnica, rozrusz
nik, alternator, zamki, zawiasy, szyby, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 207, 208, 307 BUS : różne części. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
MERCEDES 207,210,1983 r. 2400,3000 ccm: belka przed
nia, felgi, drzWi, szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, koła, 
fotele. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 207, 307 : wał pędny (długi), most (.szybki*), 
hak, resory i inne. Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych 
lamp. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 207,410: części silników 2.3,2.4,2.9 D, skrzy
nia biegów 151, most tylny, inne części. Wrocław, tel. 
071/311-80-44,0501/34-42-12 
MERCEDES 207, 410 : kontener aluminiowy biały, 
4,30x2,10x2,45 m, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0605/24-41-00 
MERCEDES 207, 410, MB 100 : reflektory, maski, przekł. 
kierownicy, drzwi, błotniki, skrzynie biegów. Zielona Góra. 
tel. 0503/37-45-51
MERCEDES 208 D, 1991 r., 2300 ccm, diesel: różne czę
ści. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 210 E : refl. ksenonowe, lusterka, chłodnice 
wody + klimatyzacja. Lubin, tel. 0603/66-56-69 
MERCEDES 210 E-KLASSE : maska, zderzak, grill, felgi, 
lampy, błotniki. Lubin, tei. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210: pompa ham. z serwem, pedały, chłodni
ca 2.6 E, 2.3 E, 2.0 automatic, drzwi prawe przednie, ABS + 
moduł, piasty przednie lewe i prawe, podsufitka, elementy 
silnika 300 E. Namysłów, tel. 0607/83-90-46

MERCEDES 210, 2900 ccm : silnik. Polanica Zdrój,, tel. 
0604/72-67-37
MERCEDES 210 .OKULARNIK’ : maska przednia, - 350 zł. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
MERCEDES 210 E, 2200 ccm, diesel: pompa klimatyzacji. 
Wrocław, tel: 0601/55-11-01
MERCEDES 210 W, 1995/98 r. .okularnik*: (usterka boczne 
kpi., lampy tylne, stan b. dobry. Bolesławiec, tel. 
0606/94-74-68
MERCEDES 210 W. 1998 r., 2900 ccm, TDI; skrzynia bie
gów (5) automatic, listwa kierownicza, przełączniki, wykoń
czenia drewniane, listwy progowe, rozrusznik i inne. Jawor, 
tel. 0609/65-29-93
MERCEDES 220 D 115, 1976 r. : silnik, skrzynia biegów, 
most i inne części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220124 E, 1994 r., 2200 ccm, benzyna E-klas
se: maska, zderzaki, lampy, poduszki pow., sensory, wzmoc
nienie przednie, osprzęt silnika, skrzynia biegów automat, 
zawieszenie przednie i tylne oraz inne części. Gryfów śl., 
tel. 0601/48-48-37
MERCEDES 220 D, 230 E, 250 D 123, 124, 1982/88 r. : 
klapy, mosty, zawieszenia, wahacze, alternatory, pompy pa
liwa, głowice, silniki 220 D, 230 E (1988 r.), 250 D, felgi, 
sprzęgła, inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04, 
0604/92-36-27
MERCEDES 220, 240 123 D : silniki - 950 zł/szt., skrzynia 
biegów, chłodnica i inne. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,364-43-24
MERCEDES 230 124 D, 1989 r., 2300 ccm, diesel: drzwi, 
maska silnika, błotniki, zawieszenia, zderzak tylny, chłodni
ca, lusterka, wspomaganie, liczniki, wykładzina bagażnika. 
Bolesławiec, tel. 0608/74-74-65 
MERCEDES 240123: most tylny, pompa wtryskowa, skrzy
nia biegów i inne. Dąbrowa, tel. 077/464-13-54 
MERCEDES 240 123 D : silnik, osprzęt silnika, zawiesze
nia, szyby, drzwi i inne. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
MERCEDES 240123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, pom
pa wtryskowa, deska rozdz., zderzak, szyba tylna, sprężyny 
tylne i inne. Wrocław, tel. 071/357-59-12 
MERCEDES 240123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik. przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 D, 1980 r . : silnik, skrzynia biegów auto
matic, lampy, klapa tylna, grill, felgi z oponami, szyba przed
nia i tylna, kierownica, alternator, rozrusznik, akumulator, 
serwo, zderzaki, chłodnica, zawieszenie przednie i tylne. 
Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
MERCEDES 240123 D, 1981 r.: klapa tylna, koła, kołpaki, 
nagrzewnica, licznik, kierownica, skrzynia biegów, most, czę
ści i osprzęt silnika, tapicerka, zderzak przedni, klosze re
flektorów, lampy tylne, przekł. kierownicy, przełączniki, hak, 
pompa ham. + serwo, elementy zawieszenia pasy, klamki, 
zamki i inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
MERCEDES 240123 D, 1982 r., 2400 ćcm, diesel: pompa 
wtryskowa. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
MERCEDES 250: zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250 124 D, 1985/90 r .: klapa tylna - 70 zł, li
stwy progowe -12 zł/szt., listwy pod lampy przednie -12 
zł/szt., podsufitka z szyberdachem - 40 zł, felgi stalowe 15*
-15 zł/szt., instalacja elektr. - 80 zł, przekaźniki, plastiki i 
inne. Jerzmanice Zdrój, tel. 076/878-18-64
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TURBOSPRĘŻARKI
i 50-348 WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 32, tel. 0-502 69 08 90 • serwis telefoniczny • 24 h 
' tel. 071/322-86-76, teli/fax 071/322-38-94, Oddział Warszawa: tel. 022/631-67-70,0-50105 42 70

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

do samochodów osobowych i dostawczych opurai 
Wrocław, ul. Radomska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983
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MERCEDES 280 116 E, 1980 r .; głowica, drzwi przednie i 
tylne, nagrzewnica, ukł. kierów, przedni, McPherson, kierun
kowskazy, amortyzatory tylne i przednie. Bolesławiec, teL 
0504/96-0843
MERCEDES 280126; 1982 r,: tapicerka, drzwi, szyby, prze
kładnia, nagrzewnica, klapa, zderzak i inne. Lwówek śląski, 
tel. 0608/34-51-30
MERCEDES 280 126 E, 1986 r., 2800 ccm : kierunkowska
zy, głowica, zderzak tylny, serwo, ham., ukł. kierów., wspo
maganie. Bolesławiec, tel. 0504/96-08-43 
MERCEDES 300 : różne części. Holandia, tel. 
0031/618-58-29-70
MERCEDES 300 123 D : miska olejowa (używana). Kłodz
ko. tel. 074/867-58-21
MERCEDES 300 123 D : przekaźnik świec żarowych. Wro
cław, tel. 0603/30-63-29
MERCEDES 300123 W, 115 W : wszystkie części z rozbiór
ki, części silnika (głowica, pompa) i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 300123 D, 3000 ccm, diesel: silnik i inne czę
ści z demontażu. Żary, tel. 0604/20-02-48 
MERCEDES 300 123,1980 r., 3000 ccm : przekł. kierowni
cy, mosty tylny z półosiami, rozrusznik, silnik na części, skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0502/03-65-18 
MERCEDES 300124 D SEDAN, 1990 r., 3000 ccm, diesel: 
kierownica, półka tylna, amortyzatory i inne. Modła, tel. 
0600/52-57-36
MERCEDES 300124,1997 r.: kompletna tapicerka z deską 
rozdzielczą, - 500 zł. Wrocław, tel. 0606/46-04-80 
MERCEDES 307 BUS : most tylny, skrzynia biegów (4). 
Kłodzko, tel. 074/868-35-76 po godz. 19 
MERCEDES 308 BUS, 1992 r .: zawieszenie przednie i tyl
ne 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, 2900 ccm : silnik. Polanica Zdrój, tel. 
0604/72-67-37
MERCEDES 310, 207, 1980/95 r. : różne części blach, i
mech. oraz alternatory  ̂rozruszniki, wały pędne, most tylny,
szybki 93 r. oraz inne, możliwość wysyłki. Góra, tel.
065/543-31-71,0601/91-97-74
MERCEDES 310,407 207,407 D : wały, resory, chłodnice,
przełącznik kierunkowskazów, drzwi, mosty i inne. Luboszy-
ce, tel. 0601/84-83-52
MERCEDES 380126,1985 r., 3800 ccm, V f silnik, skrzynia 
biegów automatic i inne z demontażu. Żary, tel. 
068/375-98-29
MERCEDES 406, 407, 508, 608, 808 813 : różne części. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
MERCEDES 407 : skrzynia ładunkowa, 4 x 2  m, -1.000 zł. 
Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 074/837-17-95 
MERCEDES 407 D : most tylny z bębnami i półosiami, w 
całości lub na części. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-19-47
MERCEDES 407 D, 1980 r.: silnik, do remontu lub na czę
ści, - 600 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 450, V8 : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MERCEDES 500 : aparat zapłonu (nowy), - 1.000 zł. Wro
cław. teł. 0503/99-07-05
MERCEDES 508, 608 D : kpi. głowica - 300 zł, felgi 17,5',
16’  -100 zł/szt. Brzeg, teł. 0601/50-41-92
MERCEDES 508,608 : skrzynia biegów, most tylny. Jawor,
tel. 076/870-65-50,0606/19-10-59
MERCEDES 608 : silnik. Kępno. tel. 062/781-02-60,
0601/89-10-61
MERCEDES 608 : felgi stalowe 16", z pierścieniami. Zielo
na Góra, tel. 068/320-28-25 prosić Bronka 
MERCEDES 608,808,1980 r., 3800 ccm, diesel: silnik kpi., 
techn. sprawny - 3.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-87-22 
MERCEDES 609 : elementy blacharki, drzwi, szyby, resor, 
nagrzewnica, silnik, inne. Polanica Zdrój, tel. 0604/72-67-37 
MERCEDES 609,814,1992 r., diesel,: kpi. nadwozie uzbro
jone, maks. długie i wysokie, boczne drzwi rozsuwane, stan 
b. dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93, 
0604/52-69-35
MERCEDES 808, 3800 ccm, diesel : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60.0601/89-10-61 
MERCEDES 809,207 BUS, 1900 ccm, turbo : silnik. Zielo
na Góra. tel. 068/388-12-67 (fax), 0602/46-64-38 
MERCEDES 814,1320 : winda o udźwigu  ̂,2 t, składana i 
chowana pod ramę, * 2.200 zł. Wrocław, tel. 0605/24-41-00 
MERCEDES 814,817: kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, 
tel. 068/323-10-09,0501/85-67-40,0501/22-72-67 
MERCEDES A-KLASSE : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,,0601/72-46-69 
MERCEDES A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE : różne 
części. Poznań, tel. 0601/44-47-61 
MERCEDES C-KLASSE : ćwiartka przednia prawa., tel. 
0606/12-70-98
MERCEDES C-KLASSE: błotnik lewy, drzwi tylne lewe, kla
pa tylna. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MERCEDES C-KLASSE: zderzak przedni. Krobia, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/55-84-25
MERCEDES C-KLASSE : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, 
tel. 0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE 202 : maska, zderzak, lampy, fel
gi, błotniki, nakładki progowe, grill. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, 
zawieszenia, drzwi, konsole i inne. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES C-KLASSE : fotele przednie, kompletne, ka
napa tylna (czarna skóra). Ostrów Wlkp., tel. 062/593-05-87 
MERCEDES C-KLASSE : chromy na zderzak tylny, zamek 
klapy tylnej, silniczek wycieraczek. Wojcice, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0504/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni, -150 zł. Wro
cław, teł. 349-48-10
MERCEDES C-KLASSE: maska, grill, zderzak, wzmocnie
nie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES C-KLASSE : felgi aluminiowe 15. 16,17,. 18 
cali, do wszystkich modeli. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
MERCEDES C-KLASSE : konsola, fotel pasażera, podsu
fitka, tapicerka drzwi. Wschowa, tel. 065/540-33-21, 
0603/56-76-92
MERCEDES C-KLASSE, 1993/97 r. : części silnika 220D 
16V, tapicerka kpi., komputer, konsola, zawieszenia, most 
tylny, licznik, części elektryczne i klimatyzacji, pompa wtry
skowa Lucas, głowica do silnika 16V. Żagań, tel. 
0604/46-39-97
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE : maska, reflektory, 
zderzaki, błotniki, reflektory ksenony, zawieszenie. Trzebni
ca, tel. 0606/40-03-11
MERCEDES E-KLASSE : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MERCEDES E-KLASSE: maska, lampy, błotniki, drzwi, za
wieszenia, chłodnicei inne. Lubin, tel. 0603/64-64-43
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MERCEDES E-KLASSE : reflektory ksenonowe. Świdnica, 
tel. 0602/77-79-60
MERCEDES E-KLASSE : zderzak tylny, drzwi lewe, pokry
wa bagażnika, wahacze, nagrzewnica, części klimatyzacji, 
komputer, ABS, tarcze i zaciski ham. Wrocław, tel. 
0502/16-87-90
MERCEDES E-KLASSE : felgi aluminiowe 15. 16, 17,18 
cali, do wszystkich modeli. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
MERCEDES MB 100: części mechaniczne, felgi, szyby, re
sory, elementy zawieszenia, tapicerka, inne. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-71-40,0604/72-67-37 
MERCEDES MB 100: zderzak przedni, rozrusznik, alterna
tor, zawieszenie tylne i przednie. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES MB 100,1993 r.: zawieszenia przednie i tylne, 
drzwi, osprzęt silnika i inne. Leszno, tel. 0603/46-80-33 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel: części me
chaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MERCEDES M L : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES ML : kierownice, skórzana i drewniana, czar
ne. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/14-41-40 
MERCEDES MLAMG, 2000 r.: reflektory ksenonowe, -4.000 
zł. Lubin, tel. 0605/07-47-04,0603/21-77-42 
MERCEDES S-KLASSE : lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MERCEDES S-KLASSE : reflektory ksenonowe. Świdnica, 
tel.0602/77-79-60
MERCEDES SPRINTER : most tylny, alternator, pompa 
wspomagania. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-84 
MERCEDES SPRINTER : zegary, poduszka pow. Kowary, 
tel. 075/718-23-71
MERCEDES SPRINTER : wal napędowy, most tylny, ele
menty przedniego zawieszenia, drzwi tylne. Opole, tel. 
0604/13-37-05
MERCEDES SPRINTER : most tylny, plastiki, części silni
ka, zawieszenie przednie, felgi, inne. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-71--40.0604/72-67-37 
MERCEDES SPRINTER BENZ : maska przednia, • 200 zł. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
MERCEDES SPRINTER 312,2900 ccm, diesel: most tylny,
- 2,200 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-72,311-71-85 
MERCEDES SPRINTER :poduszki pneumatyczne na tylną 
oś, nowe.Możliwość montażu, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/93-28-42,0601/77-52-24 
MERCEDES SPRINTER : oblachowanie, maski, błotniki 
przednie, wzmocnienie, belka przednia, narożniki tylne i inne. 
Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierowni
cę. Złótoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 2900 ccm, TD i: róż
ne części. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r. : maska silnika, wzmoc
nienie czołowe. Wrocław, tel. 071/321-51-44,0609/67-07-34 
MERCEDES SPRINTER. 2000 r .: zderzak przedni. Legni
ca. tel. 0603/30-64-56
MERCEDES SPRINTER, 809,207,310,1999 r.: mosty tyl
ne. Zielona Góra. tel. 0602/46-69-38,068/388-12-67 
MERCEDES VITO, diesel: skrzynia biegów, uszkodzona, • 
500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-26-09,0606/11-95-69 
MERCEDES VITO : przeguby napędowe z osłonami, pół
osie napędowe, przekładnia kierownicza. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0502/26-89-69
MERCEDES VITO : różne części. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-38-14,0604/09-01-87 
MERCEDES VITO : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES VITO : elementy blacharki, części mechanicz
ne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
MERCEDES VITO, 1997 r.: fotel przedni 1-osobowy, pasa
żera, stan b. dobry - 650 zł. Rawicz, tel. 065/546-06-34, 
0602/65-52-48
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, TD i: dach. podłużni
ce. błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnie
nie, grill, chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wyde
chowy, zawieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
MERCEDES VITO, SPRINTER, 1999 r.: liczniki używane, z 
małymi przebiegami. Modła, woj. legnickie, tel. 0600/52-57-36 
MITSUBISHI, 1980/92 r. 1.5, 1.8D, 2.0: różne części me
chaniczne i blacharskie, głowice, skrzynie biegów i inne. 
Opole. tel. 0604/59-30-11
MITSUBISHI CARISMA : różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów 
do GDi, części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błot
niki, dużo innych/wysyłka w 1 dzień. Góra, teł. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI CARISMA : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, 
lampy, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CARISMA: felgi aluminiowe 14", do nowego 
modelu, stan b. dobry. Wrocław,, tel. 0606/39-06-57 
MITSUBISHI COLT. 1980 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie 
części z demontażu. Kamienna Góra, tel. 0503/31-53-79 
MITSUBISHI COLT, 1982 r . : wszystkie części z demonta
żu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI COLT, 1984 r.: różne części z demontażu. Le
gnica, tel. 0609/37-03-51
MITSUBISHI COLT, 1984/91 r. 1300 i 1500 ccm: silniki, amor
tyzatory, wahacze, półosie, tylna oś, lampy, drzwi, tylna kla
pa, zderzaki, konsole, nagrzewnica, szyby boczne/plastiki, 
chłodnica i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
MITSUBISHI COLT, 1986 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
MITSUBISHI COLT, 1988 r .: silnik, skrzynia biegów i inne 
części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., GTI, 16 V : skrzynia biegów, 
drzwi, dach, inne, używane. Lubin, tel. 0501/22-17-72 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm katalizator: silnik, lam
py, 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 COLT, 1991 r., 1500 ccm, wtrysk: silnik, - 500 
zł. Chojnów, tel. 0600/57-31 -65 
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 1600 ccm, 16V : skrzynia bie
gów, części silnika. Dębnica, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-62-96,071/312-60-92 po godz. 18

MITSUBISHI COLT, 1996 r. ; różne części. Wrocław, tel. 
0607/83-06-60
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V 

b silnik, skrzynia biegów, osprzęt silnika. Kluczbork, tel. 
0606/80-89-98'
MITSUBISHI ECLIPSE, 1997 r. : maska. Siechnice, teł. 
071/311-76-55
MITSUBISHI GALANT, 1800 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów i silnik. Jawor, tel. Ó603/08-17-58 
MITSUBISHI GALANT: McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1984/87 r. zawieszenie, alternator, 
pompa wodna, gaźnik. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna : alter
nator, rozrusznik, tarcza z dociskiem, przeguby, listwa kie
rownicza ze wspomaganiem, tapicerka (popielata), szyby otw. 
elektr., szyberdach otw. elektr., drzwi, lampy, maska, tylna 
klapa, kolumny McPhersona, tylna belka kpi., wahacze, amor
tyzatory , tarcze przednie i tylne i inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm, turbo D : drzwi, 
chłodnica, wahacze, klapa tylna, konsola, plastiki wykończe
niowe, inne części. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
MITSUBISHI GALANT, 1988/96 r., 1800 ccm, turbo D : pom
pa wtryskowa - 500 zł, drzwi kpi. - 300 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/856-80-66,0607/38-99-75 
MITSUBISHI GALANT, 1989/93 r., 1800 ccm, benzyna, 16V 
automatic : różne części z demontażu. Stefanowice 8, tel. 
074/858-50-02.0600/36-13-01
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro- - 
cław, tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1994 r. Zderzak. Jankowice, tel. 
0602/88-49-71
MITSUBISHI GALANT, 1994 r.: zderzak, błotnik. Wojkowi
ce, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
MITSUBISHI L200, 1998 r. : różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki.
Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72
MITSUBISHI L300, 2300 ccm. turbo D : silnik. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
MITSUBISHI L300 : drzwi przednie, prawe. Wrocław, tel.
0601/72-24-92
MITSUBISHI L400 : maska silnika, zderzak ze wzmocnie
niem, atrapa, chłodnica. Góra, tel. 0601/55-17-72 
MITSUBISHI LANCER : drzwi nowe, pompa wodna, głowi
ca (2.5 D), - 650 zł. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
MITSUBISHI LANCER, 1980 i ,  1400 ccm : wszystkie czę
ści. Kowary, tel. 075/718-23-71 
MITSUBISHI LANCER, 1983/87 r, 1800 ccm. diesel: pom
pa wtryskowa • 80 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
MITSUBISHI LANCER. 1985 r.. 120 tys. km, 1500 ccm : 
drzwi (4 szt.), skrzynia biegów automatyczna, głowica + gaź
nik. Jawor, tel. 0603/08-17-58 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r. ; skrzynia biegów, 
most tylny, drzwi (4 szt.), wnętrze.. Wojcieszów, tel. 
075/751-18-73
MITSUBISHI LANCER. 1988 r., 2000 ccm, benzyna : pom
pa wtryskowa, kpi, - 350 zł. Dzierżoniów, teł. 0606/89-71-18 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r .: lampa tylna lewa. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
MITSUBISHI LANCER, 1989/98 r., 1300 ccm, 16V: silniki, 
skrzynie biegów, oblachowanie, zawieszenia, lampy, szyby i 
inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 1500 ccm katalizator: sil
nik, lampy, stacyjka, skrzynia biegów (5) i automatic, oś, wa
hacze, półosie, chłodnica, amortyzatory, szyby, dach, wzmoc
nienie czołowe i inne części z demontażu. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
MITSUBISHI LANCER, 1994 r., 1600 ccm : skrzynia bie
gów, szyberdach, amortyzatory, zawieszenia, przeguby, 
drzwi, szyba tylna i klapa, zderzak tylny, lampy tylne i inne. 
Chojnów, tel. 0600/57-31 -65
MITSUBISHI LANCER, 1995 r. : błotnik; Wojkowice, tel. 
071/311-76-55
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1991 r., 1500 ccm : silnik, 
skrzynia biegów (5), katalizator, automatic, zawieszenia, 
amortyzatory, wahacze, półosie, rozrusznik, alternator, drzwi, 
stacyjka, klapy, szyby, tapicerka, kokpit, podłużnice, tłumiki, 
dach, zderzaki, lampy, lusterka, błotniki, maski, ścianka. Le
gnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
MITSUBISHI PAJERO : maski/błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO. 1983/96 r . : części mechaniczne i 
blacharskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzy
nie biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy,: 
drzwi, szyby, reduktory, części przedniego zawieszenia, tyl
ne mosty, blacharka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, 
tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO. 1989 r. 156 tys. km-: części. Zielo
na Góra, tel. 0601/21-98-80
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78 x
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON MINIVAN, 1989 r.. 1800 ccm, 
turbo D : głowica uzbrojona, wałek rozrządu, uszczelki, stan 
b. dobry, - 500 zł. Damianowo, tel. 076/871-90-65 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GD i: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MITSUBISHI STARION, 1800 ccm, turbo D : turbosprężar
ka. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
MOTOCYKL : owiewki do CBR, YZF, ZX6-R, ZXR 750, NX 
Dominator, VF 500 F, felgi do NTV, VFR 750 86, wahacz., 
tel. 065/543-44-56,065/543-56-44 
MOTOCYKL AVO : iskrownik, - 150 zł. Wołów, teł. 
071/389-44-58
MOTOCYKL HONDA CBR 600 S-3: owiewki, - 700 zł. Ko- 
notop, gm. Kolsko, tel. 0604/32-04-70 
MOTOCYKL HONDA CBR 600F2 : różne części. Wrocław, 
tel. 0604/32-04-70
MOTOCYKL HONDA CBR 600F3 : owiewki, - 700 zł., teł. 
0604/32-04-70
MOTOCYKL HONDA VFR 800 : owiewka górna, -500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/32-04-70
MOTOCYKL HONDA VTR 250, 1989/90 r, : silnik, rama, 
koła, inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MOTOCYKL JAWA TS, 350 ccm: części silnika, zawiesze
nie. Wrocław, tel. 0600/21-05-64 
MOTOCYKL JUNAK: silnik, zbiornik, zawieszenie przednie 
i tylne i inne. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
MOTOCYKL KAWASAKI KLR 650 : silnik (przebieg 2000 
km) + drugi na części, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL MZ ETZ, 150 ccm: wał. cylinder, po regenera
cji i inne drobne części. Grodziszcze, gm. Świebodzin, tel. 
0600/81-70-97
MOTOCYKL MZ ETZ 251: silnik, zawieszenie i inne. Legni
ca, tel. 0502/41-80-65
MOTOCYKL MZ ETZ 150,250, 251 : różne części, nowe i 
używane. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-19-02

MOTOCYKL SIMSON : silnik, skrzynia biegów, wałek, - 750 
zł. Wołów, teł. 071/389-44-58
MOTOCYKL SUZUKI DR 600,1986/89 r . : łańcuszek roz
rządu, nowy/firmy D.I.D, - 2,900 zł., tel. 075/751-29-35, 
0607/34-30-55
MOTOCYKL WFM, OSA : różne części. Krzelów, tel. 
071/389-93-33
MOTOCYKL YAMAHA. 50 ccm: silnik, po remoncie kapital
nym, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/316-89-18 po 
godz. 16
MOTOCYKL YAMAHA YZ 250 : koła. Wrocław, tel. 
0501/73-57-85
MOTOROWER JAWA 50 : łańcuch napędowy, - 25 zł. Wro
cław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, 1994/00 r. Typhoon, Zip, 
Vespa : kierownicą, manetki, licznik, obudowy, elektryka, 
przełączniki. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
MOTOROWER SIMSON SKUTER S-50, S-51 : różne czę
ści, nowe i używane. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
MULTICAR: most tylny. Bralin, tel. 062/781-26-27 
MULTICAR M-22, 24, 25 : kabina, rama, skrzynia biegów, 
wkład mostu, kardan, siłownik, blok M-25, M-24, głowica, 
skrzynia ładunkowa, pompy, wałki, resory, sprzęgło, felgi i 
inne. Oborniki śląskie, teL 071/310-75-35 
MULTICAR M-22, M-24, M-25 : blok, głowica, most, skrzy
nia biegów, wał, pompy, alternator, rozrusznik, bębny, łoży
ska. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
MULTICAR : piasta, szczęki ham., końcówka drążka, za
czep 3.51, nowe. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
MUSCEL : most tylny, nowy. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
NISSAN 100 NX, 1991 r.: błotnik przedni prawy, listwy błot
nikowe, kołpaki. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
NISSAN 200 SX, 1990 r.: tylny zderzak, klapa tylna, lampy, 
zawiesz. tylne, skrzynia biegów, szyby i inne. Bolesławiec, 
tel. 0608/47-98-06
NISSAN 200 SX, 1992/93 r., 1800 ccm : zawieszenie tylne, 
most tylny, zderzak tylny, błotnik lewy tylny, lampa tylna lewa, 
rozrusznik, komputer, liczniki, pompa ham. + serwo, moduł 
ABS, nagrzewnica: Opole, tel. 0607/83-90-46 
NISSAN 300 ZX : silnik. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/55-84-25
NISSAN 300 ZX : szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
NISSAN ALMERA : błotnik przedni, listwa. Trzebnica, tel. 
071/312-62-39
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silni
ka, kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 1985 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel 
: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, itd. Leśna, tel. 
075/724-21-50
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1988 r „ : skrzynia biegów, za
wieszenie przednie, drzwi, maska, reflektory i inne. Różan
ki, teł. 095/731-16-47,0608/70-69-15 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r., 2000 ccm : płółosie, 
chłodnica, zawieszenie, lampy, maska, drzwi, elementy wnę
trza, części karoserii, koła, zbiornik paiwa, fotele i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
NISSAN KING CAB CANAVARO, 2000 r., 2500 ccm, TD i: 
części przodu, zawieszenia, drzwi, poduszki powietrzne, inne. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA, 1994 r .: maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm : chłodnica, zawiesze
nie, mosty, felgi, belki, zderzaki, karoseria, koła, szyby, drzwi, 
dach, błotnik, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
NISSAN MICRA, 1986/91 r., 1235 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, oblachowanie, zawieszenia, lampy i inne części z de
montażu. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
NISSAN MICRA, 1987 r., 1000 ccm: różne części z demon
tażu. Legnica, tel. 0603/45-37-81 
NISSAN MICRA, 1988 r .: reflektor - 80 zł, chłodnica -100 
zł, wentylator - 60 zł, lampa tylna - 60 zł, alternator -100 zł, 
rozrusznik -100 zł, klapa tylna - 200 zł, drzwi -150 zł, gaź
nik -150 żł, półosie z przegubami -100 zł, zaciski ham. - 40 
zł, zegary - 50 zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
NISSAN MICRA, 1989 r. : reflektory przednie, kierunkow
skaz, klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1992 r.: pas przedni, fabrycznie nowy - 25 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/11 -57-62 
NISSAN MICRA, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PATROL, 2800 ccm : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
NISSAN ̂ ATROL, 1988 r„ 190 tys. km, 3300 ccm: części z 
demontażu. Głogów, tel. 0607/43-77-43 
NISSAN.PATROL, 1988 r., 3300 ccm, diesel: części z de
montażu. Głogów, tel. 0601/18-67-66 
NISSAN PATROL. 1992 r.. 120 tys. km, 2800 ccm, turbo D : 
silnik, głowica, turbina, rozrusznik, alternator, pompa wspo
magania, pompa wtryskowa, docisk sprzęgła, pompa wody, 
kolektory, drzwi i inne. Lubin, teł. 076/844-65-16, 
0606/82-16-26
NISSAN PATROL GR, 1994 r. :reflektor lewy przedni z silni
kiem do wycieraczki, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r . : skrzynia biegów /5/, kom
pletna, techn. sprawna, z demontażu z Niemiec, z samo
chodu po wypadku (po dachowaniu). Wrocław, tel. 
0608/52-03-08
NISSAN PRAIRE, 1991 r., 2000 ccm: błotniki, drzwi prawe, 
ćwiartka prawa tylna, słupki, plastiki, zawieszenia i inne. Ol
szyna, tel. 075/721-24-73,0600/31-98-53 
NISSAN PRIMERA : silnik 2,0 pełny wtrysk z osprzętem i 
inst. elektryczną (dokumentacja), drzwi, wzmocnienie przed
nie, poduszka pow., dach, plastiki, zbiorniczki płynów. Bol
ków, tel. 0603/52-80-85
NISSAN PRIMERA P-11 : tylna oś. Smardzów, tel. 
071/398-33-51.071/314.38-54 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1990/95 r., 2000 ccm, 16V: el. 
reg. lusterka, błotniki, zawiesz., tylne lampy, McPhersony, 
chłodnica i inne, Lubań, tel. 0602/87-22-14 
NISSAN PRIMERA CD. 1991 r., 130 tys. km, 2Ó00 ccm, 
diesel biały: silnik (z gwarancją), skrzynia biegów (z gwa
rancją) oraz wszystkie części blacharskie i mechaniczne z 
demontażu. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-20 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, w 
całości lub. na części, głowica, pompa wspomagania, alter
nator, rozrusznik, docisk sprzęgła, pompa wody i inne. Lu
bin, tel. 0606/82-16-26
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, pompa wspomagania, rozrusznik, półosie, wahacze, pia
sty i inne. Środa śląska, tel. 0601/87-45-09

NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991/95 r„ 1600 ccm, 16V: czę
ści mechaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, 
skrzynia biegów Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
NISSAN PRIMERA. 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła. kon
sola, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo. 
ukł. wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, 16V : różne części 
do silnika. Wrocław, ter. 0606/66-09-33 
NISSAN PRIMERA, 1992 r.: przednie i tylne, prawe drzwi, 
tylna klapa, brązowy, welurowy fotel. Zielona Góra, tel. 
0605/46-84-56
NISSAN PRIMERA, 1992/97 r., 100 tys. km, 2000 ccm, die
sel : blok silnika, kompletny, alternator, pokrywy plastikowe, 
możliwa wysyłka. Ryczeń, tel. 0501/77-03-81,0601/91 -97-74 
NISSAN PRIMERA, 1993 r. : silnik 2.0, oclony, elementy 
blacharki i zawieszeń oraz inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
NISSAN PRIMERA, 1995 r.: dach z el. otwieranym szyber- 
dachem i podsufitką.. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
NISSAN PRIMERA P-11, 1996 r„ 2000 ccm, 16V : części 
mechaniczne i blacharskie, plastiki, elektronika, kómputery i 
inne. Lubin, tel. 0606/82-05-93 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm : klimatyzacja. Opo
le, tel. 0607/83-90-46
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm: zawieszenie przed
nie kpi. z amortyzatorami, tarczami, ukł. kierowniczym -̂ 500 
zł. Różanki, tel. 095/731-16-47,0608/70-69-15 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna : McPher
sony przednie - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r., 2000 ccm, wtrysk. 16V: 
silnik oclony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, 
podnośniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA, 200 SX : felgi stalowe 15", na 4 śruby, 
rozstaw otworów 114.3 mm, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
NISSAN SILVIA, 1986 r. : części ż rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
NISSAN STANZA, 1986 r.: drzwi, pas przedni, maska, lam
py, zawieszenie tylne, klocki hamulcowe, uszczelka głowicy 
i inne. Wrocław, tel. 071/359-17-89 
NISSAN STANZA, 1991 r, 2400 ccm : silnik, skrzynia bie
gów automatic i inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY N-13,1700 ccm, diesel: świece żarowe, 
nowe. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
NISSAN SUNNY N-13,1600 ccm, benzyna : części mecha
niczne. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
NISSAN SUNNY B11 : skrzynia biegów (5), drzwi, szyby, 
lampy i inne. Chojnów, tel. 0607/77-05-64,076/818-69-46 
NISSAN SUNNY N-14, SEDAN: drzwi.przednie i tylne -120‘ 
zł. Legnica, tel. 0603/04-06-03,0609/03-09-61 ^
NISSAN SUNNY: benzyna, diesel, różne części z demonta
żu, el. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, za
wiesz. i inne. Lwówek Śląski, tel. 0 0̂8/37-17-08 
NISSAN SUNNY : skrzynia biegów, zawieszenie, wzmoc
nienie czołowe, zderzaki, błotniki, reflektory, chłodnica. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
NISSAN SUNNY, 1981 r., 1500 ccm automatic: rozrusznik, 
pompa hamulcowa, amortyzatory, wahacze przednie, most 
tylny, wał, skrzynia biegów, lampy przednie, szyba tylna i 
dużo innych. Wrocław, tel. 333-82-02 po godz. 21 
NISSAN SUNNY B11, B12,1983/90 r., 1500 ccm oraz 1600 
ccm: osprzęt silnika, zawieszenie, półosie, belki, mosty, dach, 
maski, drzwi, szyby, koła, felgi, lampy, chłodnica, bak, dach 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
NISSAN SUNNY B-11 COUPE. 1984 r.. 1500 ccm: zegary, 
tapicerka, tarcze hamulcowe, szyby boczne, plastiki, cewka 
zapłonowa, inne. Strzegom, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwio- 
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, 
drzwi, kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konso
la. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY N-13.1989 r., 1600 ccm: chłodnica, wen
tylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/49-54-20 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1600 ccm, 16V: rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1989 r.: silnik, skęzynia biegów, nagrzew
nica i inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY N-13 COUPE, 1989 r., 1800 ccm, GTi : 
drzwi prawe, alternator, lampy tylne, pompa hamulcowa z 
serwem, zbiornik paliwa z pompą elektryczną, lusterko pra
we (el. regulacja) i inne. Wrocław, tel. 071/365-18-60, 
0604/09-03-23
NISSAN SUNNY, 1989 r„ 1500 ccm, benzyna 3-drzwiowy: 
silnik, skrzynia biegów (5), elementy wnętrza, zawieszenia, 
koła, inne. Złotoryja, tel. 0605/38-07-75 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1700 ccm, diesel: miska olejowa,' 
czujnik poziomu paliwa. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica wody 
z wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
NISSAN SUNNY, 1991 r., 1600 ccm : skrzynia biegów, roz
rusznik. środa Śląska, teł. 0605/15-34-17 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm-: silnik oclony, skrzynia 
biegów, elementy zawieszeń, elementy blacharki oraz inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY DLX, 1992 r., 125 tys. km. 2000 ccm, die
sel : silnik na części, blok, wał, wtryski, pompa wtryskowa, 
siedzenia (przód i tył), zbiornik paliwa, drzwi prawe i lewe, 
szyby, deska rozdzielcza, tapicerka, konsola, McPhersony, 
zawieszenie przednie i tylne, kolumna kierownicy, kierowni
ca, dach, inne. Kłodzko, tel. 074/867-75-59,0602/19-66-75 
NISSAN SUNNY, 1992 r. : części blacharki. Legnica, tel. 
0602/83-80-92
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda, używana, 
stan dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r . : klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN TERRANO II: kpi. klapa tylna, drzwi lewe, przed
nie, kpi. Smardzów, teł. 071/398-33-51,071/314-38-54 
NISSAN TERRANO II : różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN TERRANO i : pokrywa silnika, drzwi, • 300 zł /szt. 
Wrocław, tel. 0600/52-12-48
NISSAN TERRANO, 1989 r., 2400 ccm : przednie zawie
szenie, kolumna kierownicy, amortyzatory, wał napędowy, 
środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
NISSAN TERRANO II, 1995 r., 2700 ccm, TD i: wały napę
dowe, zbiorniczek wyrównawczy, licznik, alternator, półosie. 
most tylny, rozrusznik, błotnik prawy, drzwi lewe, napęd 
przedni. Opole, tel. 0607/83-90-46 
NISSAN URVAN. 1984 r. rsilnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1993 r. : skrzynia biegów, drzwi, silnik, 
klapa tylna z szybą, most tylny, koła, zbiornik paliwa, hak, 
alternator. Wrocław, tel. 071/359-17-89 po godz. 17.
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NISSAN VANETTE bardzo duży wybór części do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, teł. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NYSA: szyby przednie. Okrzeszyce, tel: 071/316-45-95 
NYSA: wały główne, napędowe, skrzynie biegów (3), szyby 
i inne, - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
NYSATOWOS, 1990 r.: wszystkie części z demontażu, cena 
od 10 do 80 zł. Wrocław, tel. 071/342-45-44,0609/15-60-17 
OLTCIT CLUB : maski, szyby, drzwi, lampy, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, gażnik, półosie, kola, zawiesze
nie. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67 
OLTCIT CLUB : drzwi kpi. (prawe i lewe), reflektor lewy, 
błotnik przedni lewy, zderzak. Strzelce Opolskie, tel. 
0604/56-12-05,077/461-44-30,077/461-22-17 
OLTCIT CLUB : pokrywa silnika. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
OLTCIT CLUB : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lam
py, chłodnica, błotnik, półosie, maski, mosty, belki, koła, fo
tele, szyby, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OLTCIT CLUB, 1992 r., 1130 ccm : różne części, rozrusz
nik, lampy, koła i inne. Gosławice, tel. 071/317-73-83 
OPEL, 1990 r. 1.0,1.3,1.6: silnik oclony, skrzynia biegów 
F10, F13, F16, F20, elementy zawieszeń, elementy blacharki. 
Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL, 1998 r., 2500, ccm, V6 : błotniki przednie, wózek sil
nika, klimatyzacja, amortyzatory i inne. Świebodzice, tel. 
0606/10-54-93
OPEL ASCONA : reflektory przednie i tylny lewy, kierun
kowskazy. Jawor, tel. 076/871-01-59 
OPEL ASCONA C : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
OPEL ASCONA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
OPEL ASCONA : drzwi, klapa tylna, rozrusznik, alternator, 
amortyzatory i inne. Lubin, tel. 076/847-47-74,'0503/02-44-32 
OPEL ASCONA: gażnik, mechanizm przednich wycieraczek, 
aparat zapłonowy, pokrywa bagażnika, cewka zapłonu. Pod
górzyn, tel. 075/762-11-52
OPEL ASCONA: lampy, alternatory, półosie. środa śląska,
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
OPEL ASCONA: różne części. Wrodaw, tel. 0501/83-99-43 
OPEL ASCONA, 1981/83 r.: linka.hamulca, nowa, oryginał- . 
na, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrodaw, tel. 071/354-36-61 
OPEL ASCONA C, 1982/88 r., 1600 ccm 2-drzwiowy: dach, 
klapa bagażnika, wał korbowy, tłoki, korbowody, wahacze, 
grill przedni i inne. Strzelin, tel. 071/392-32-02 po godz. 20, 
0602/57-20-40
OPEL ASCONA, 1983 r. 4-drzwiowy: maska, klapa bagaż
nika, szyba t6ylna, zderzak i inne - od 40 zł. Kłodzko, tel. 
0502/51-62-07
OPEL ASCONA GT, 1983/88 r., 1800 ccm ; prawie wszyst
kie częśd. śdnawa, tel. 076/843-67-04 
OPEL ASCONA C, 1984 r.: różne części. Młyńsko, gm. Gry
fów Śl., tel. 0601/57-22-41
OPEL ASCONA, 1985 r . : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk : elementy bla
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie 
przednie, chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów 
(automatic), półosie, kola, ukł. kierowniczy, pompa hamul
cowa z serwem, rozrusznik, szyberdach, instalacja gazowa, 
linki. Legnica; tel. 076/852-46-02, 0602/30-32-49 do godz. 
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OPEL ASCONA, 1987 r. 1300, 1600, 1800 ccm: silnik + 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mo
sty, belki, drzwi, szyby, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
OPELASTRA KOMBI: roleta, -120 zł. Bardo śląskie, tel. 
074/817-01-21,0603/55-33-95 .
OPEL ASTRA: części silnika. Jarocin, tel. 062/747-20-38 
OPELASTRA: kolumny McPhersona. Jelcz-Laskowice, tel. 
0503/95-16-90
OPEL ASTRA II: deska rozdz. kpi., poduszki pow., sensor, 
napinacze pasów pirotechnicznych, makiety poduszek pow., 
reflektory z silniczkami, osprzęt silnika 1.4,1.6,1.8, haloge
ny, lusterka, klamki, zamki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL ASTRA I: różne części. Jeleśnia Góra, tel. 
0609/26-96-78
OPELASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pom
py, głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 
0Z1/311-17-94,0607/48-86-73 
OPELASTRA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
OPEL ASTRA II : zderzak tylny, - 150 zł. Legnica, tel. 
0608/36-84-57
OPELASTRA : różne częśd z demontażu. Lwówek śląski,
tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26
OPEL ASTRA II: różne części, zawieszenia, plastiki, koła,
inne. Oława, tel. 0603/07-66-43
OPELASTRA II: panel sterowania wentylacją. Ostrów Wlkp.,
tel. 062/735-62-25,0601/94-65-25
OPEL ASTRA II : lampy przednie, - 200 zł. Prusice, woj.
wrocławskie, tel. 0609/49-86-62
OPEL ASTRA KOMBI II : kpi. drzwi tylne, półosie, listwa
kier., stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,
071/314-38-54
OPELASTRA KOMBI: belka tylna kpi. z bębnami, stan b. 
dobry - 250 zł. Ścinawka Dolna, tel. 074/873-60-30 . 
OPELASTRA I, II: maska. Trzebnica,.tel. 071/387-08-91 
OPELASTRA I, II: reflektory, błotniki, maski, zderzaki, drzwi, 
skrzynia biegów, silnik (1400 benzyna, 1600 benzyna), dach 
(Astra I, kombi, 3-drzwiowy), fotele, konsola i inne. Trzebni
ca, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 1 
OPEL ASTRA KOMBI: siatka grodziowa, relingi, zderzaki, 
zagłówki. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
OPEL ASTRA i : lampa halogenowa z żarówką. Wrodaw, 
tel. 071/346-08-46
OPELASTRA II KOMBI: reflektor lewy - 80 zł, klapa tylna • 
150 zł, błotnik przedni lewy - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-92
OPEL ASTRA KOMBI: siatka bezpieczeństwa do bagażni
ka, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0603/95-17-00 
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrodaw, tel. 0602/80-01-02
OPELASTRA I: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA II: reflektory, halogeny, drzwi prawe przed
nie, listwy na drzwi, klapa tylna (kombi), zderzak tylny (se
dan). Wrocław, tel. 071/354-10-43 
OPEL ASTRA: zderzak przedni, lakierowany. Wrodaw, tel. 
071/785-77-09,0605/73-60-96 
OPEL ASTRA I : reflektor halogenowy (z żarówką), stan b. 
dobry. Wrodaw, tel. 071/346-08-46 
OPELASTRA: przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy wspo
magania, przewody układów wspomagania, zbiorniki wspo
magania kier., drążki. Wrodaw, tel. 0503/30-69r03 
OPELASTRA, 1700 ccm, diesel : głowice kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
OPELASTRA, 1991 r.: maska, lampa lewa -150 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0609/34-99-53

OPELASTRA, 1992r.: lampa przednia prawa - 80 zł, pod
sufitka - 70 zł, łapa pod skrzynię biegów, aluminiowa - 40 zł, 
ćwiartka przednia' prawa -100 zł, kierownica - 80 zł, scho
wek - 60 zł, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem - 80 
zł, zbiorniczki. Legnica, tel. 0503/54-14-46 
OPEL ASTRA, 1992 r. : serwo - 50 zł. Lubań, teł. 
075/722-19-42
OPEL ASTRA, 1992 r. 5-drzwiowy: części tyłu, szyby, 
osprzęt. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
OPELASTRA, 1992 r.: reflektor, błotnik, drzwi lewe przed
nie, maska, McPherson, zderzak, zbiorniczki. Wrodaw, tel. 
0504/82-70-68
OPEL ASTRA, 1992/97 r . : deska rozdz., poduszki pow. i 
makiety, sensor, napinacze pasów pirotechnicznych, ukł. wy
dechowy, McPhersońy, tapicerka, fotele, plastiki, szyby 
drzwiowe i szyberdachu, nagrzewnica, głowica, tłoki, wał, 
zderzak tylny, lampy tylne i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL ASTRA i, 1992/99 r. 3, 5-drzwiowy: zderzak tylny. 
Świdnica Śl.. tel. 0602/80-49-36 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk : skrzynia 
biegów (5), głowica, drążki, przekł. kierownicza, pompa wspo
magania, przepływomierz, sterownik wtrysku, drzwi lewe, lu
sterka, spoilery, maska, chłodnice, amortyzatory, zwrotnice 
i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 
OPELASTRA, 1993 r.: konsola czarna - 350 zł, napinacze 
pasów -100 zł/szt., pompka paliwa 1400 ccm wtrysk, tylna 
oś do kombi, szyba przednia. Opole, tel. 0601/71-67-25 
OPEL ASTRA, 1993 r. : dużo części. Wilkowice, tel. 
065/5?4-13-39
OPEL ASTRA, 1993 r . : lewy tylny błotnik, szyby boczne, 
kolumny McPhersona, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia bie
gów, słupek lewy, komputer, dach, plastiki wnętrza i inne. 
Wrodaw, tel. 0607/47-81-83
OPELASTRA, 1993 r .: drzwi lewe przednie, Słupek lewy, 
ćwiartka lewa przednia, zbiornik paliwa, szyby boczne, błot
nik przedni, błotnik tylny lewy, belka tylna, McPherson. Wro
cław, tel. 0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1993 r. : błotniki, skrzynia biegów, lampy 
przednie, dach, zderzak tylny, drzwi lewe, słupek lewy, fote
le, szyby, komputer, zbiornik paliwa, ćwiartka tylna lewa. 
Wrocław, tel. 0503/57-28-01
OPEL ASTRA, 1994 r .: zderzak przedni, sprężyny. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
OPELASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużni
ce, zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, 
nagrzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, 
dach, lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbior
niczki, tapicerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 - 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm : zawieszenie, wahacze, 
kolumny McPhersona, głowica, rozrusznik, drzwi tylne, błot
nik tylny, skrzynia biegów, tapicerka wnętrza, szyby, kompu
ter, koła. Wrodaw, tel. 0609/37-27-17 
OPELASTRA, 1994/95 r .: zderzak przedni, atrapa, reflek- • 
tor prawy, przekł. kierownicy + wspomaganie, alternator, wen
tylator z obudową (1.8), drzwi lewe (3-drzwiowy), klapy tyl
ne, zderzaki tylne, lampy tylne (sedan), podłoga bagażnika. 
(kombi), klamki. Wrodaw, tel. 071/354-10-43 
OPEL ASTRA, 1996-r. : poduszka pow., sensor. Zielona 
Góra. tel. 0600/54-93-56
OPELASTRA, 1996 r., 1700 ccm, turbo D : turbina. Leszno, 
tel. 0603/37-35-55
OPELASTRA KOMBI, 1996 r.: belka tylna z bębnami, stan 
b. dobry, - 250 zł. Ścinawka Dolna, tel. 074/873-60-30 
OPELASTRA, 1998 r.: błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPELASTRA, 1998 r., 85 tys. km, 1700ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10 
po godz. 18,0602/24-82-22
OPELASTRA, 1998 r.: kolumny McPhersona, .kołyska’ pod 
silnik, wahacze, ukł. kierowniczy, przeguby, amortyzatory, 
sprężyny, tarcze hamulcowe. Wrodaw, tel. 0603/55-31-83 
OPEL ASTRA B, 1998/00 r .: chłodnice kompl. (wody i kli
matyzacji, Intercooler), wentylatory, lampa tylna, półoś, wa
hacz. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPELASTRA, 1998/01 r., 2000 ccm, 16V, DTI: części silni-. 
ka, blok, głowica, uszczelki do silnika (100 KM), miska alu
miniowa. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
OPEL ASTRA, 1999 r. : drzwi tylne prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPELASTRA, 1999 r., 1600 ccm, Ecotec : części do silni
ka, głowica, gażnik, wał korbowy, tłoki i inne. Kłodzko, tel. 
074/869-06-05 wieczorem
OPEL ASTRA II, 1999 r., 2000 ccm, turbo D : różne części 
zawieszenia, silnika i blacharki. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
OPELASTRA II, 1999 r.: elementy zawieszenia. Piotrowice 
Małe, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-61-55, 
0608/03-83-64
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OPEL ASTRA II, 1999 r .: różne części mechaniczne i'bla
charskie. Wrodaw, tel. 0603/07-66-43 
OPELASTRA II, 1999 r., 1400 ccm, wtrysk : części silnika, 
chłodnica, skrzynia biegów, zawieszenie, klapa tylna, lampa 
lewa, podłużnica prawa. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
OPELASTRA i : kierunkowskazy, lampy tylne. Wrodaw, tel. 
071/352-64-28,0601/19-27-71 
OPEL ASTRA, CORSA: airbag, 3-ramienny, sterownik GM 
90532443 AG. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
OPELASTRA, KADETT, 1991/95r .: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205,309,405,406,605, PARTNER, BO- 
XER, roczniki 1980-2000 r.: lampy, reflektory, kie
runkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, chłod
nice, blachy i inne. „REG-PLAST", Wrocław, ul. 
Strzegom ska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81012801

OPEL CALIBRA, 2000 ccm : skrzynia biegów. Leszno, tel. 
0603/46-80-33
OPEL CALIBRA: elementy tapicerki, elementy plastikowe, 
listwy progowe, klapa bagażnika, przekł. kierownicy, elementy 
silnika, chłodnica 2.0,. skrzynia biegów F-16, nagrzewnica, 
zderzak tylny, drzwi lewe, drzwi prawe, silnilć, sterownik sil
nika. Namysłów, tel. 0607/83-90-46 
OPEL CALIBRA : listwa boczna od strony kierowcy. Świe
bodzice, teł. 074/854-27-46
OPEL CALIBRA, 1988/01 r . : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18

' OPEL CALIBRA, 1990/96 r.: części blacharki (oprócz przo
du), części mechaniczne, skrzynia biegów F-20 i F-25 V6, 
częśd silnika 2.0 DOHC 16V. Wrocław, tel. 071/341-68-84 
w godz. 18-22,0604/67-00-89 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk: różne części z 
demontażu. Legnica, tel. 0600/66-47-13 
OPEL CALIBRA, 1992 r .: obudowa filtra pow., przepływo
mierz, konsola, pompa paliwa, pompa ABS-u, skrzynia bie
gów. Prochowice, tel. 076/858-'47-61,0605/49-54-20 
OPEL CALIBRA, CORSA, OMEGA: różne części. Świdni
ca, tel. 0603/85-48-06
OPEL CORSA A, 1200 ccm, ST: wszystkie części z demon
tażu. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
OPEL CORSA B : deska rozdz. kpi., poduszki pow. i makie
ty, napinacze pasów pirotechnicznych, fotele, sensor, nad
kole lewe, pompa wspomagania, klamki, zamki, reflektory, 
przełączniki świateł i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL CORSA A : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
OPEL CORSA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
OPEL CORSA B : zderzaki, klapa tylna, maska silnika. Lu- 
bin. tel. 0502/63-02-35^
OPEL CORSA B : zderzak tylny - 60 zł, błotnik przedni lewy 
• 60 zł. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
OPEL CORSA B : maska. Wrodaw, tel. 0605/20-86-12 
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki 
błotników. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA 91 : zderzak przedni, reflektory, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, fartuch, błotnik lewy (3-drzwiowy), 
drzwi tylne prawe, klapa tylna, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0603/29-57-62
OPEL CORSA od 1983 r.: linka sprzęgła, hamulca, nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, ~ 30 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-61
OPEL CORSA, 1500 ccm, diesel: głowice kpi. Wschowa, 

. tel. 065/540-18-09 
OPEL CORSA, 1987 r .: szyba tylna, zamek. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1990 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL CORSA, 1990 r . : skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL CORSA, 1991 r .: maska -120 zł, kolumny McPher
sona -120 zł/szt. i inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
OPEL CORSA A, 1992 r. 1.2,1.4 : drzwi, klapy, zawiesze
nia, silniki, skrzynia biegów (5), głowice, wałki rozrządu, kpi. 
wtryski, komputery i inne. Jawor, tel..076/870-37-13 
OPEL CORSA A. 1992 r., 1200 ccm : silnik, szyby, klapa 
tylna, dach do modelu 3-drzwiowego, wnętrze, tapicerka, oś, 
piasty, monowtrysk, lusterka, elektronika, zderzaki tylne, lam
py, zamki, klamki i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1993/00 r., 1200 ccm, 1400, benzyna : 
silnik, różne częśd blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
OPEL CORSA B, 1993/00 r.: przegub, piasta tylna, uszczel
ka tylnej szyby, obudowa licznika. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-62-25,0601/94-65-25 
OPEL CORSA B, 1994/00 r .: komputer, ćwiartka przednia 
prawa, tył nadwozia, reflektory, lampy tylne, zderzak tylny, 

- belka tylna, szyba przednia, klapa bagażnika, McPhersońy, 
fotele i inne. Wrodaw, tel. 0503/57-28-01 
OPEL CORSA B, 1994/99 r. 1400 i 1200 ccm ECOTEC: sil
niki, skrzynie, półosie, amortyzatory, piasta prawa, kierow
nica, nagrzewnica, poduszka pasażera, kpi. siedzeń z po
duszkami pow., stabilizator, pompka hamulcowa, zbiornicz
ki, konsola i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 - 
OPEL CORSA, 1995 r. : licznik - 120 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
OPEL CORSA B, 1995 r.: chłodnica, półosie, reflektor lewy, 
lampy tylne, zderzak tylny, błotnik lewy tylny, 2 nowe opony, 
klapa tylna, ćwiartka przednia prawa. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL CORSA, 1995 r . : przekł. kierownicy, ćwiartka tylna 
prawa (do modelu 3-drzwiowego), klapa tylna, wtrysk wielo- 
punktowy, drzwi prawe, fotele, koła, stacyjka, inne. Wrodaw, 
tel. 0607/47-81-83
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm: tarcze ham., zaciski ham., 
pompa ham., wahacze, sprężyny, amortyzator przedni, pół
oś krótka, deska rozdz., wyświetlacz, obudowa stacyjki. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
OPEL CORSA, 1998 r.: czarny przedni zderzak - 80 zł. Gry- 
fów Śl„ tel. 075/781-29-05
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10 
po godz. 18,0602/24-82-22
OPEL CORSA, 1999 r.: zderzak przedni, maska silnika. Zło
toryja, tel. 076/878-40-75,0604/38-13-40 
OPEL CORSA, KADETT. 1987 r.: części z rozbiórki. Trzeb
nica, tel. 071/312-53-41
OPEL KADETT GSI: tylna część nadwozia, szyby, spręży
ny, przeguby, skrzynia biegów (5), F16, licznik cyfrowy, kom
putery i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
OPEL KADETT: tylne lampy (do dwóch wersji), stan ideal
ny, 2 kpi, -40zł/szt. Iwiny, tel. 076/818-95-48 wieczorem 
OPEL KADETT diesel, benzyna: różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0609/26-96-78
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) F-16. 
Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm, 1400 ccm, 2000 ccm, 1600 
ccm D, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
(5), kompletna dokumentacja, - 1.600 z ł , możl. wyst. fakt. 
VAT. Pastuszyn, tel. 068/388-42-70 
OPEL KADETT, 1300 ccm: silnik, zawieszenie, skrzynia bie
gów, - 500 zł. Smardzów, tel. 071/342-31-22 
OPEL KADETT 5-drzwiowy: klapy, ćwiartki, zawieszenia, 
wałki rozrządu, głowice, alternatory, wal korbowy. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm: głowica, rozrusznik, do
cisk, drzwi, belka tylna, pompa ABS, aparat zapłonu, moduł 
zapłonowy, środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
OPEL KADETT 1.3 E, 1.6 D: części silników,-skrzynia bie
gów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT .łezka’ : kierunkowskazy, stan b. dobry -12 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/785-67-05,0609/44-96-55 
OPEL KADETT, benzyna : wszystkie częśd. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
OPEL KADETT od 1984 r.: linka sprzęgła, hamulca, nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, tel. 

i 071/354-36-61
OPEL KADETT : przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy 
wspomagania, przewody układów wspomagania, zbiorniki 
wspomagania kier., drążki. Wrodaw, tel. 0503/30-69-03 
OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, • 1.000 zi. Wrodaw, tel.
351-10-29
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowice kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
OPEL KADETT, 2000 ccm : silnik. Zielona Góra, tel.
068/388-12-67 (fax), 0602/46-64-38
OPEL KADETT GSI: wszystkie części. Zielona Góra, tel.
068/327-70-53

OPEL KADETT B SEDAN, 1973T-, 1100 Ccm,: maska tyl
na, przednia, silnik, skrzynia biegów, 2 komplety foteli, za
wieszenie, zbiornik paliwa, dużo innych części, - 700 zl. Kle- 
nica, tel. 068/352-36-25
OPEL KADETT, 1980/90 r.: różne części z demontażu (bla
charka, zawieszenia, inne). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (4), rozrusznik, alternator, chłodnica z wentylatorem, 
tylna szyba, maska silnika, zderzak tylny. Boguszów-Gorce. 
tel. 074/844-73-17,0608/22-82-64 .
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: czę
ści nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolum
nami McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPEL KADETT, 1982/89 r. 1300,1600 ccm: serwo, pompy 
hamulcowe, wodne, olejowe, nagrzewnica, półosie, zawie
szenie przednie, zderzaki, reflektory, tłumiki, poduszki silni
ka, tłoki, zawory, atrapy, łożyska, amortyzatory przednie 
(nowej - 85 zł/szt., tylne - 90 zł/szt. i inne. Wrocław, tel. 
.071/349-41-93,0609/40-32-19 
OPEL KADETT, 1983 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm: osie, zawiesz., siedze
nia, maska, drzwi, chłodnica, koła i inne. Lwówek śląski, tel. 
0608/34-51-30
OPEL KADETT, 1983 r.: listwy na drzwi (6 szt.), wentylator 
chłodnicy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
OPEL KADETT, 1983 r .: lampy tylne, skrzynia biegów (4), 
deska rozdz., przełączniki kierownicy, aparat zapłonu, sprę
żyny tylne. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1983/88 r .: drzwi, szyby i tylne, silnik 1.6 
E, bez walu i wałka głowicy, stan dobry -170 zł, silnik 1.3 E 
z 1983 r., z osprzętem - 420 zł, silnik 1.6 D, bez głowicy, do 
remontu - 1200 zl, lampy, zderzak tylny, zawieszenia. Bole
sławiec, tel. 075/734-74-36
OPEL KADETT KOMBI, 1983/91 r., 1300 ccm : różne czę
śd mechaniczne i blacharskie. Wrodaw, tel. 0503/79-99-02, 
0609/20-08-47
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna: oś tylna, drzwi 
lewe przednie i tylne, szyba tylna, zblocza hamulcowe. Lu
bin, tel. 0607/48-56-86
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm : gażnik, z kolektorem - 
60 zł, rozrusznik - 50 zł, sprzęgło kpi. - 40 zł. Wrodaw, tel. 

, 071/782-08-95 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel,: wszyst
kie częśd, głowica po regeneracji z gwarancją. Wrodaw, tel. 
355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL KADETT, 1984/91 r.: silnik 1,6 D, częśd silnika: chłod
nica, skrzynia biegów (5), zderzaki, drzwi, klapa, lampy, szy
by, zawiesz. i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
OPEL KADETT GSi, 1985/91 r.: różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT GSI, 1985/91 r .: komputer, głowica, wałek 
rozrządu, skrzynia biegów (5), koła zębate, sprzęgło, wloty 
na maskę i inne, tanio. Ścinawa, tel. 076/843-67-04 
OPEL KADETT, 1985/91 r .: maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, repara- 
tuki błotników tylnych. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: różne części 
mechaniczne i blacharskie, z demontażu. Wrocław, tel.
322-19-85
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r„ 1400 ccm, benzyna,: dużo 
części z demontażu. Zielona Góra, tel. 068/320-43-29 
OPEL KADETT, 1986 r.: maska, klapa, zderzak tylny, ćwiart
ka tylna L ♦ P. Jelenia Góra, tel. 075/643-85-89 
OPEL KADETT, 1986 r.: silnik, chłodnica, zawieszenie, bel
ki, półosie, mosty, maski, drzwi, szyby, koła, felgi, lampy, 
dach, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów i inne z demontażu. Żary, tel. 068/375-98-29 
OPEL KADETT, 1986/90 r., 1300 ccm, benzyna: blok silni
ka kpi. - 250 zł, skrzynia biegów (5) - 250 zł, tarcza+docisk - 
60 zł, pompa wody • 45 zł, głowica -190 zł, rozrusznik - 60 
zł, zderzak tylny do kombi - 40 zł i inne. Jerzmanice Zdrój, 
tel. 076/878-18-64
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., : drzwi przednie - 70 zł, 
klapa bagażnika, z szybą • 80 zł, fotele, szyberdach -150 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-61 
OPEL KADETT, 1987 r. : drzwi, fotele, błotniki, wahacze, 
zawieszenie, klapa tylna i inne. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi kpi., 
uzbrojone, klapa tylna, tapicerka, inst. elektryczna kpi., tył i 
inne z demontażu, serwo. Nowa Sól, tel. 0607/65-58-22 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, oclony, 
skrzynia biegów (5), drzwi, elementy zawieszenia. Strzelin, 
tel. 071/392-21-85
OPEL KADETT E, 1987 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów (4) • 70 zł, oółosie napędowe, kpi., z przegubami i 
gumami - 120 zł. Świebodzice, tel. 074/853-71-40 do 15, 
074/854-30-80 po 16
OPEL KADETT, 1987/91 r. 1400 i 1600 ccm: silniki, skrzy
nie, półosie, amortyzatory, wahacze, tylna oś, drzwi, tylna 
klapa, felgi, licznik, hak. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
OPEL KADETT. 1987/91 r.. 79 tys. km. 1600 ccm, diesel: 

‘ silnik kompl, - 800 zl. Wrocław, tel. 0607/83-06-60 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 130.0 c.cm, benzyna
3-drzwiowy: skrzynia biegów, rozrusznik, szyby, wahacze, 
półosie, drzwi, klapa tylna, chłodnice, zderzaki, zawiesze
nia, stacyjka i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
OPEL KADETT, 1988 r.: maska, drzwi, chłodnica wody (1.3, 
1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy przednie, lu
sterka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
0'PEL KADETT, 1988 r . : reflektory przednie, lampa tylna 
prawa. Bierutów, tel. 071/314-67-72 
OPEL KADETT, 1988 r.: błotnik przedni lewy, prawy reflek
tor, prawy kierunkowskaz, chłodnica. Gać, tel. 071/313-15-89 
OPEL KADETT E KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, OHC :silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tyl
ne, elementy karoserii i inne. jelenia Góra, tel. 
0604/62-27-34,0607/40-34-26 

. OPEL KADETT, 1988 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenie 
przednie, stan b. dobry. Kłodżko, tel. 074/867-85-23, 
074/867-81-05
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy : 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, drzwi, maska, lampy, błot
niki, zderzaki, wahacze, półosie, stacyjka, ścianka tylna, roz
ruszniki, lusterka, oś tylna, kokpit, szyby i inne. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompl., 
uzbrojony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1988 r., 88 tys. km, 1300 ccm, benzyria :

. silnik, skrzynia biegów, rozrusznik. Modła, woj. legnickie, tel. 
0602/88-08-99
OPEL KADETT E, 1988 r.: maska, reflektory, szyba przed
nia, klapa tylna do kombi, roleta tylna. Opole, tel. 
0605/57-20-65
OPEL KADETT, 1988 r. .łezka’ : skrzynia biegów (4), oś tyl
na, błotnik, progi i inne. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0606/15-33-85
OPEL KADETT, 1988 r.: klapa tylna z szybą ćwiartka przed
nia, dmuchawa, lampy tylne, układ kierowniczy, błotnik lewy, 
kolumna McPhersona, szyba tylna prawa, serwo z pompą

hamulcową, nadkola przednie. Piława Górna, woj. wałbrzy
skie, tel. 0602/60-19-47
OPEL KADETT, 1988 r.: przednie i tylne lampy, aparat za
płonowy, pompka paliwa, szkła przednich kierunkowskazów. 
Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik na Częśd, 
stan b. dobry, środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm : prawa kolum
na McPhersona, przekł. kierownicy, drążki kierownicze, prze
guby, komputer, nagrzewnica, szyberdach, szyba tylna, jdrzwi 
przednie prawe, alternator, pompa wtryskowa (1.6 D), wa
hacz tylny, inne. Wrocław, tel. 071/325-97-44,0605/10-83-10 
OPEL KADETT, 1988 r., 75 tys. km, 1800 ccm : silnik z 
osprzętem, inst. i komputer - 450 zł, skrzynia F16 5-biego- 
wa, z półosiami • 400 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/837-25-21,0600/28-79-19 
OPEL KADETT, 1989 r.: maska przednia, klapa tylna, zde
rzak przedni i tylny, silnik diesel 1,6 kompletny, lampy przed
nie i tylne, skrzynia biegów (5) do 1,3 i 1,6, drzwi przednie i 
tylne, zawieszenie przednie i tylne, rozruszniki, alternatory i 
inne., gm. Prusice, woj. wrodawskie, tel. 071/312-60̂ 25 po 
godz.20,0607/74-36-15
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, 1400 : stacyjka, skrzy
nia biegów F-10, F-13 C5 - 350 zł, rozrusznik, sprzęgło, pół
osie, hak i inne. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik komplet
ny, oclony, • 1.700 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk : skrzynia bie
gów (5), silnik, podzespoły. Legnica, tel. 0503/98-00-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm .łezka’ : chłodnica, drzwi, 
zderzak, półka, szyby, inst. elektryczna, licznik, pompa ha
mulcowa, kolumna kierownicy i inne. Lubin, tel. 
076/842-72-64
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r. 1300,1600 ccm: skrzynia 
biegów /4/, 151, maska, dach, wzmocnienie czołowe, ćwiart
ki, silniki, części silnika, zderzaki, drzwi, głowice, lampy, szy
by, lusterka, chłodnice, koła, gażniki, komputer, błotniki, licz
niki, przeguby, McPhersońy, wahacze i inne. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0604/94-06-88 
OPEL KADETT, 1989 r. 5-drzwiowy: wszystkie częśd z roz
biórki. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik -1.200 zł, 
skrzynia biegów 151 - 400 zł, McPhersońy - 200 zł. Złotoryja, 
teh 0603/22-91-99
OPEL KADETT, 1989/91 r . : tłumik, fotele welurowe, tapi
cerka (3-drzwiowy). Brzeg, tel. 0606/89-35-59
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OPEL KADETT, 1990 r.: zderzak przedni, -150 zl. Legnica, 
tel. 0603/53-26-42
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów F-13, - 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: wszystkie czę
ści z demontażu, blok silnika z dokumentacją, skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, zbiornik paliwa, inne. Namysłów, tel. 
0602/51-70-03
OPEL KADETT, 1990 r . : szyby boczne zielone (4-drzwio
wy), drzwi lewe przednie, tapicerka, podnośniki szyb. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, diesel 1700 D: 
silnik, częśd silnika, skrzynia biegów (5), maska, drzwi, kla
pa, zawieszenie. Opole, tel. 077/474-38-72 
OPEL KADETT, 1990 r.: silnik 1300 ccm i 1400 ccm wtrysk, 
dokumentacja, skrzynie, półosie, kolumny McPhersona, 
drzwi, szyba przednia, tylna klapa, układ kierowniczy, serwa 
hamulcowe, lampy, zderzaki i inne. Prochowice, tel. 
0604/79-36-63,0606/64-70-54,076/858-51-95 dom 
OPEL KADETT S, 1991 r . : reflektor prawy, szyby boczne 
do modelu 2-drzwiowego, fotele, ukł. wydechowy, osprzęt 
silnika 1.4,1.6, pompa wtryskowa do diesla, opony, instala
cja el., zamki, głowica, tłoki, wał, lusterka i inne. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-67-18
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r.: zderzak tylny. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-93̂ 31
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna :silnik z dokumentacją oraz różne części mechaniczne 
i blacharskie. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów, półosie, McPherson, komputer do silnika 1.6,1.8i 
oraz 2.0i. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/49-54-20 
OPEL KADETT E, 1991 r . : różne części z rozbiórki. Wro
cław. tel. 0502/89-01-72
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : silnik i inne części z 
demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblacho
wanie, silnik i inne. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA : różne części blachar
skie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, OMEGA, CORSA: liczniki. Namysłów, woj. 
opolskie, tel. 0604/89-65-56
OPEL MANTA : nierdzewny tłumik. Podgórzyn, tel. 
075/762-11-52
OPEL MANTA: skrzynie biegów, tylny most, elementy wnę
trza i inne. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
OPEL MANTA : różne części z demontażu. Wrodaw, tel. 
0502/89-01-72
OPEL MANTA, 1980/87 r., 2000 ccm, benzyna: wał korbo
wy, korbowody, tłoki, pompa olejowa, głowica, skrzynia bie
gów/4/, aparat zapłonu, tarcza sprzęgła, docisk i inne. Strze
lin, tel. 071/392-32-02 po godz. 20,0602/57-20-40 
OPEL OMEGA B KOMBI, 2000 ccm, 16V.: zawieszenie kpi., 
osprzęt silnika, drzwi tylne lewe, plastiki., tel. 0603/10-18-70 
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA, 2300 ccm, diesel: silnik, - 1.700 zł. Gło
gów, tel. 0607/78-08-82
OPEL OMEGA B : kierownica z taśmą, sensor, poduszki 
pow. i makiety, napinacze pasów pirotechnicznych, spoiler 
ze światłem .stop’  i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL OMEGA B : maska. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/55-84-25
OPEL OMEGA: lusterka. Legnica, tel-076/722-85-51 
OPEL OMEGA: deska rozdz., przełączniki kierownicy, kom
puter silnika i pokładowy. Namysłów, tel. 0604/89-65-56
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OPEL OMEGA :lampy przednie, kierunkowskazy, maska, 
lusterka zewn., lampy tylne (limuzyna), przełączniki kierow
nicy, osłona wentylatora chłodnicy, czujnik wolnych obrotów. 
Namysłów, tel. 0604/48-10-49 
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA A: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
OPEL OMEGA: różne części. Opole, tel. 077/441-11-31 
OPEL OMEGA A. B : różne części. Opole. tel. 0503/50-17-42 
OPEL OMEGA 8: grill przedni, stan idealny, • 120 zł. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 0609/49-86-62 
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL OMEGA B : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
OPEL OMEGA, 1800 ęcm : wszystkie części. Świebodzice, 
tel. 0502/44-98-38 po godz. 15 
OPEL OMEGA B : oryginalny bagażnik na kluczyk - 300 zł. 
Świeradów Zdrój, tel. 0608/63*89-35 
OPEL OMEGA: różne części. Węgliniec, tel. 0601/23-18-68 
OPEL OMEGA A B : różne części silnika. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
OPEL OMEGA B, 2000 ccm, 16V. 2500 ccm tds : poduszki 
pow., komputery, drzwi tylne prawe, tapicerka, plastiki, za
wieszenie i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
OPEL OMEGA : szkło na reflektor. Wrocław, tel. 
071/352-64-28,0601/19-27-71 
OPEL OMEGA ! silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81'
OPEL OMEGA : drzwi tylne, lewe. Wrocław, tel. 336-70-66 
wewn.187
OPEL OMEGA: amortyzatory tylne, oryginalne, gazowo-ole-' 
jowe - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/80-58-02 
OPEL OMEGA B, 2000 ccm, 16V : chłodnica wody, wenty
lator chłodnicy i wody, klapa tylna, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
OPEL OMEGA A : przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy 
wspomagania, przewody układów wspomagania, zbiorniki 
wspomagania kier;, drążki. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL OMEGA B : amortyzator przedni -100 zł/szt., piasta 
koła przedniego -100 zł, zacisk hamulcowy przedni lewy - 
250 zł, sprężyna przednia - 50 zł. Zgorzelec, tel. 
0602/61 -49-76,075/776-11-33 
OPEL OMEGA B : zawieszenie tylne, most tylny, licznik, 
zbiornik paliwa, dach, sprzęgło, lusterko prawe, wał pędny, 
koła, podsufitka i inne. Żary, tel. 0602/19-09-70 
OPEL OMEGA B, 3000 ccm: zawieszenie tylne, most tylny, 
liczniki, sprzęgło (automatic), lusterka prawe, atrapa, wał pęd
ny, koła, nagrzewnica klimatyzacji, silnik wycieraczek. Żary, 
tel. 0604/46-39-97
OPEL OMEGA, 1986 r., 86 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik
kpi. ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, oclony,
możliwość sprowadzenia i montażu, - 2.300 zł. Milicz, tel.
0608/48-77-29.0606/44-66-83
OPEL OMEGA, 1986 r., diesel i benzyna : linką sprzęgła,
nowa, oryginalna, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrodaw, tel.
071/354-36-61
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm : silnik i inne. Żary, tel. 
0608/35-00-89
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r.. 3000 ccm :'silnik, skrzy
nia biegów, oblachowanie, zawieszenia, lampy, komputery, 
klimatyzacja i inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm sedan, kombi: silnik - 
500 zł, skrzynia biegów • 400 zł, McPhersony nowe -150 zł, 
pompa wspomagania - 200 zł, zderzak • 200 zł, reflektor 
prawy • 120 zł, rozrusznik -100 zł, alternator -100 zł, piasty 
-100 zł, wahacze • 50 zł, tarcze przednie i tylne. Dzierżo
niów, tel. 0608/22-82-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, OHC 
niebieski metalic: wszystkie części. Zawada k. Zielonej Góry, 
tel. 068/321-21-39
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, części karoserii, mechaniczne, elektryczne, zawiesze
nia i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA A, 1988/89 r„ 2000 ccm. wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie tylne i przednie, szyby boczne (kom
bi, sedan), błotnik przedni prawy, klapa tylna, hak, filtr pow., 
inne części. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
OPEL OMEGA, 1989 r., 1800 ccm : błotniki przednie, ma
ska przednia. Legnica, tel. 076/852-57-28,0604/14-67-71 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, wspo
maganie kier., korbowody, szyberdach, tłoki, wał, silnik, wa
łek rozrządu, zderzak tylny, chłodnica, zawieszenie przed
nie i tylne, tapicerka i inne. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r.: drzwi prawe, błotnik przedni, chłod
nica wody, półosie. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/49-54-20
OPEL OMEGA, 1989 r., 1800 ccm : części mechaniczne, 
błotniki, drzwi/Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
OPEL OMEGA A, 1989 r.: wszystkie części z rozbiórki. Bo
lesławiec, tel. 0604/91-44-76
OPEL OMEGA A KOMBI, 1989 r., 2.0 i, 3.0 i, 12V : tylna 
klapa, drzwi, szyby boczne, most z półosiami, wał napędo
wy, .wózek', skrzynia biegów automat., wykład prawego lu
sterka (reg. elektr.), instalacja elektr. i inne. Gać, tel. 
071/313-15-89
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 cęm: wtryski, przepływomierz, 
komputer ABS, alternator, sprzęgło,, pompa paliwa, zawie
szenie tylne, wnętrze, ukł. kierowniczy, pompa ABS, relingi, 
zbiorniczki, plastiki, zegary, przełączniki, lewarek biegów, 
serwo, piasta lewa, amortyzatory lewy przedni. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0601/41-23-29 
OPEL OMEGA, 1989 r.: maska, błotnik lewy, reflektory, kla
pa tylna, szyby tylne, chłodnica. Opole, tel. 0605/57-20-65 
OPEL OMEGA, 1989 r .: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, mosty, belki, pół
osie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA, 1989/93 r . : opony, felgi, części zawiesze
nia tylnego, komputery, sterowniki, nowe i używane. Zgo
rzelec. tel. 0601/98-73-29
OPEL OMEGA, 1990 r. 1.8-2.0 wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5). most tylny, amortyzatory, wahacze, drążki, maska, 
błotniki, grill, lampy, lusterka, zderzaki, drzwi, szyby, zbior
nik paliwa, pompa paliwa, głowica, chłodnice, licznik, ste
rownik wtrysku, listwy i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
OPEL OMEGA, 1990 r.. 2000 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów, tylna część karoserii ze zderzakiem, zawieszenia. 
Nowa Ruda, tel. 0604/89-38-36 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: chłodnica z obu
dową, drzwi przednie, błotniki, półosie, komputer, filtr po
wietrza, przepływomierz. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL OMEGA A, 1990 r.. 220 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,: 
silnik na części, kompletny z rozrusznikiem, sprzęgłem i al
ternatorem - 800 zł, skrzynia biegów (5) - 450 zł, drzwi tylne 
lewe, kompletne • 200 zł, klapa tylna -100 zł, chłodnica, 
licznik i inne lub zamienię na zderzak przedni, z 1991 r.. 
Radwanice, tel. 076/831-16-77

OPEL OMEGA, 1990 r., 1998 ccm : silnik, kpl.dokumenta- 
cja, bez osprzętu, sprawny, stan dobry, - 580 zł. Syców, tel. 
062/785-31-48
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1991 n, 2000 ccm, wtrysk :.sil(1ik na części, 
głowica, wałek, tłoki, skrzynia automatic. drzwi, dach + szy
berdach i podsufitka, tylne błotniki, układ kierowniczy, ABS, 
piasty, kolumny McPhersona, tylny most, zbiornik paliwa, 
pompa paliwa. Prochowice, tel. 0604/79-36-63, 
0606/64-70-54
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2600 ccm : komputery, ta
picerka, konsola, kierownica, liczznik, linki, zamki, klamki, 
części do skrzyni biegów automatic, silnik nagrzewnicy, pla
stiki, kol. kierownicza, zawieszenie tył, sterowniki, przełącz
niki. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
OPEL OMEGA, 1991 r.: części z rozbiórki, bez silnika i skrzy
ni biegów. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r.: silnik 1.8.i 2.01, zawiesze
nia, błotniki przednie i tylne, dach, szyby, drzwi, maska, elek
tronika, nagrzewnica, tarcze, zaciski, amortyzatory, waha
cze, osprzęt silnika, ćwiartka, zamki, koła 15", wspomaga
nie i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL OMEGA, 1992 r., 3000 ccm : skrzynia biegów, auto
matic. miska olejowa, elementy klimatyzacji, alternator, roz
rusznik. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
OPEL OMEGA, 1992/93 r. 2.0,2.4,3.0, kombi i sedan: szy
by, blachy, zawieszenie, plastiki, lampy, tapicerka, inne czę
ści. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm : zawieszenie 
tylne, wtryski, wahacze, przepływomierz, komputer ABS, al
ternator, sprzęgło, pompa paliwa, komputer, wnętrza (czar
ny welur), pompa ABS, plastiki, przełączniki, stacyjka, lewa
rek biegów, piasta lewa, amortyzator lewy przedni, inne czę
ści. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
OPEL OMEGA, 1993 r.: dach, drzwi, klapa bagażnika, skrzy
nia biegów, alternator, chłodnica, przekł. kierownicy, kom
puter, głowica, rozrusznik, wydech, lusterko lewe i inne. Wro
cław. tel. 0609/37-27-17 ,
OPEL OMEGA SEDAN, 1994 r.,: pokrywa bagażnika. Wro
cław, tel. 071/785-77-09,0605/73-60-96 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r.. 2500 ccm, V6 : ćwiartki 
tylne, drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie/konso
la, poduszki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, 
instalacja, napinaczę, ukł. kierowniczy, półosie, wał, pnost, 
fotele, tapicerki, felgi aluminiowe 17" i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
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OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r., 2500 ccm. TDS : roleta 
tylna, relingi, drzwi, zamki, klamki, błotniki, podnośnik szyb 
el., lusterka, podszybie, fotele, chłodnice, stabilizator, 
skrzynia biegów, zderzaki, wzmocnienie zderzaka, roz
rusznik, pompa wspom. kier., lampy przednie, wahacze 
przednie, felgi. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
OPEL OMEGA B, 1996 r.,-3000 ccm, MV6 : tylny .wó
zek*, tylny lewy wahacz, inst. elektryczna, el. podnośniki 
szyb, zamki drzwi, zbiorniczki, ABS \ inne. Oława, tel. 
0600/92-05-13
OPEL OMEGA B, 1996 r. : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia tylne i przednie, fotele, tapicerka i inne. Wro
cław. tel. 071/373-70-28.0609/23-82-06 
OPEL OMEGA B, 1996/97 r . : zderzak przedni, reflektor 
prawy (ksenonowe), zbiornik spryskiwaczy, drzwi przed
nie prawe, klapa tylna (sedan), zderzak tylny, felgi stalo
we, lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/354-10-.43 
OPEL OMEGA B, C, 1997/00 r .: lampy przednie Xenon, 
kompletne, stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r . : dach, ćwiartki, poduszki 
pow., części mechaniczne i elementy blacharki. Opole, 
tel. 0604/44-16-73
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm. TD : lampy przednie 
soczewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lam
py. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA, VECTRA, SENATOR, 2.0, 2.4, 3.0 IV6 : 
części mechaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, 
silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
OPEL REKORD, 2000 ccm : wszystkie części z rozbiórki 
lub w całości. Kłodzko, tel. 0605/93-65-16 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna : kolumna kierowni
cy - 50 zł, wał napędowy • 80 zł, pompa hamulcowa i ser
wo -100 zł, zegary, liczniki • 50 zł, szyby tylne - 50 zł/szt., 
lampy tylne - 25 zł/szt. Kwietno, tel. 071/795-12-77 

-OPEL REKORD : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
OPEL REKORD : przednie i tylne lampy, atrapa. Podgó
rzyn, tel. 075/762-11-52
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm : wszystkie 
części z demontażu. Chojnów, teł. 0600/57-31-65 
OPEL REKORD, 1Ś80/87 r., 2000 ccm, benzyna : wał 
korbowy, korbowody, tłoki, pompa olejowa, głowica, skrzy
nia biegów /4/, aparat zapłonu, tarcza sprzęgła, docisk i 
inne. Strzelin, tel. 071/392-32-02 po godz. 20, 
0602/57-20-40
OPEL REKORD, 1984 r., 1800 ccm oraz 2000 ccm, 2300 
ccm: silnik z osprzętem, dach, drzwi, szyby, lampy, chłod
nica, maski, skrzynia biegów, siedzenia, lampy, zbiornik 
paliwa, koła, felgi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL REKORD, 1986 r . : elementy blacharki, szyby, za
wieszenia . Kiełczów, tel. 071/398-81-99 
OPEL REKORD, 1986 r., 86 tys. km, 2300 ccm, diesel: 
silnik kpi. ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, możliwość sprowadzenia i montażu, • 2.300 zł. 
Milicz, tel. 0608/48-77-29, 0606/44-66-83 
OPEL REKORD, MANTA : hak -160 zł, skrzynia biegów
(4) -160 zł, chłodnica - 200 zł, pompa wody - 140 zł, 
osłona wentylatora - 50 zł, felgi stalowe 13", 4 szt. - .80 
zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
O  OPEL REKORD, SENATOR MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
silników/zniszczone samochody z polską doku* 
mentacją, w sprzedaży piękne samochody mar* 
ki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów , tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
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OPEL SENATOR, 2500 ccm : komputer - 400 zł. Bierutów, 
tel. 0609/48-26-74
OPEL SENATOR : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
OPEL SENATOR, 2200 ccm: filtr powietrza, zderzak przed
ni. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL SENATOR, 1983 r.: alternator, lampy, zderzaki, błot
niki, drzwi, szyby, koła, bak, dach, skrzynia biegów, chłodni
ca i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL SENATOR, 1984 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
OPEL SENATOR, 1985 r . : licznik -120 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
OPEL SENATOR, 1985 r . : lampa lewa £ kierunkowskazy. 
Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79

OPEL SENATOR, 1989 r.. 3000 ccm, 12V : kpi, klimatyza
cja, drzwi, klapy, zawieszenia, komputery, chłodnice,'silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów (4, automat.), most i inne. 
Wrocław, tel. 0604/78-83-74
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, wtrysk : silnik, stan b. 
dobry - 800 zł, szyba, skrzynia biegów automatic, 4-stopnio- 
wa - 600 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
OPEL SENATOR, 1992 r. : lampy tylne. Gromadka, tel. 
0603/71-61-56,0600/13-30-53 
OPEL TIGRA, 1400 ccm : wahacze, zwrotnice, McPherso
ny, drążki, drzwi lewe, kpi., klapa tylna, kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
OPEL VECTRA: wałek rozrządu. Gromadka, woj. legnickie, 
. tel. 0603/71 -61-56,0600/13-30-53 
OPEL VECTRA B : deska rozdz. kpi., sensor, napinaczę pa
sów pirotechnicznych, lusterko wewnętrzne, listwy drzwio
we, przełączniki, zamki, klamki, reflektory z silniczkami, za
wieszenie, zwrotnjce, serwo z pompą, pompa ABS i wspo
magania, rozrusznik, plastiki, zegar i inne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-67-18
OPEL VECTRA : skrzynia biegów F16, sprzęgło kpi., hak, • 
400 zł. Lubań, tel. 075/721-53-79 
OPEL VECTRA : różne części z demontażu. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL VECTRA, 2000 ccm : komputer wtrysku i pokładowy, 
przełączniki kierownicy. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL VECTRA A, 2000 ccm : belka tylnego zawieszenia. 
Wrocław, tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, zderzak, reflektory kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA B : klapa tylna, katalizator, chłodnica wody i 
klimatyzacji, maska, zderzak, komputer, poduszka pow., 
zbiornik paliwa, grill. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL VECTRA SEDAN : zderzak tylny, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-26-63
OPEL VECTRA A do 1996 r.: belka tylna z piastami, bębna
mi, ABS + felgi stalowe, 2 szt. ♦ opony, 2 szt, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/346-26-75
OPEL VECTRA od 1986 r.: linka hamulca, sprzęgła, nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-61
OPEL VECTRA A : przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy 
wspomagania, przewody układów wspomagania, zbiorniki 
wspomagania kier., drążki. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynię biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 
364-43-24
OPEL VECTRA, 1988/01 r . : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. 1600,2000 ccm: osprzęt silni
ka, silnik 2.0, zawieszenia, tarcze, błotnik tylny prawy, wzmoc
nienie przednie (czołowe), lampy, inne. Wrocław, tel. 
0609/02-67-37,0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990 r„ 140 tys. km, 2000 ccm : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie sportowe, wahacze, piasty z 
tarczami, McPhersony, elementy wnętrza, deska rozdziel
cza i inne. Buszyce, tel. 077/412-83^65,0606/18-61-99 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm : głowica, zawieszenia, 
belka tylna, drzwi lewe tylne. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/74-62-58
OPEL VECTRA, 1990 r., 1800 ccm : głowica silnika, belka 
tylna, błotnik tylny lewy, felgi, zbiornik, komputer, skrzynia 
biegów F-20, reflektory przednie, wahacze, McPherson. Wro
cław, tel. 0503/68-45-21
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

OPEL VECTRA, 1990 r. 1.8 i, 1.6 E: silnik, udokumentowa
ne pochodzenie - 800 zł, rozrusznik, skrzynia biegów, tapi
cerka, tylna część nadwozia. Złotoryja, tel. 076/878-29-13. 
878-51-96
OPEL VEĆTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm,: ćwiartka 
prawa, McPhersony. szyba tylna -170 zł, felgi - 30 zł/szt., 
konsola - 300 zł, klapa tylna -150 zł, półka tylna - 70 zł, 
zawieszenie tylne • 250 zł, wykładziny, inne. Chojnów, tel. 
0607/56-80-91
OPEL VECTRA, 1991 r. : drzwi tylne, szyberdach, listwa 
wspomagania, klamki, zamek centralny, skrzynia biegów, 
półosie do silnika 1.6i, błotnik tylny. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/49-54-20 
OPEL VECTRA, 1991 r .: drzwi, McPherson, wahacz, zde
rzak, póloś, licznik, koła, różne plastiki, szyba tylna, nakład
ki zderzaka, komputer, pompa ABS. Wrocław, tel. 
0504/82-70-68
OPEL VECTRA, 1991 r, 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk : błotniki, silnik + osprzęt, tapicerka, oś tylna, prze
łączniki kierownicy, podłużnice, nagrzewnica, plastiki wnę
trza, szyberdach, komputery, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0501/52-01-10
OPEL VECTRA, 1991/94 r. 1.6,1.8. 2.0': skrzynia biegów 
F-16, drzwi tylne prawe, nagrzewnica, licznik, przekł. kie
rownicy ze wspomaganiem, półosie, McPhersony, moduły, 
szyby, zawieszenie przednie, klapa tylna (sedan), podłużni- 
ca, zderzak tylny, elementy silnika 2.0. Namysłów, tel. 
0607/83-90-46
OPEL VECTRA, 1991/97 r.: części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r .: zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przed
nie lewe, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r.: prawy bok, dach, kolum
ny McPhersona. Ozimek, tel. 077/465-37-63 w godz. 8-16, 
0605/92-83-14
OPEL VECTRA, 1992 r.: tylna część nadwozia, belka tylna, 
zderzak tylny, reflektory, fotele, koła, lampy tylne, zbiornik 
paliwa, plastiki wnętrza, komputer, felgi stalowe. Wrocław, 
teł. 0607/47-81-83
OPEL VECTRA A, 1992 r. : szyby, tylna część nadwozia, 
belka tylna, lampy tylne, zbiornik paliwa, komputer, felgi, 
dach, ćwiartka przednia lewa, skrzynia biegów F-20. Wro
cław, tel. 0503/57-28-01
OPEL VECTRA, 1993 r.: maska, klapa tylna, zderzak tylny. 
Legnica, tel. 0602/83-80-92
OPEL VECTRA, 1993 r. : zderzak przedni i-tylny, drzwi, 
wzmocnienie przednie, dach * szyberdach, tylna oś, licznik, 
błotnik lewy. Prochowice, tel. 0604/79-36-63,0606/64-70-54 
OPEL VECTRA, 1994 r., 1800 ccm : silnik, zawieszenie, 
tapicerka, ćwiartki kpi. i inne. Sulechów, tel. 0601/53-92-16 
OPEL VECTRA, 1994 r . : kolumny McPhersona, .kołyska" 
pod silnik, wahacze, ukł. kierowniczy, przeguby, amortyza
tory, sprężyny,. tarcze hamulcowe. Wrocław, teł. 
0603/55-31-83
OPEL VECTRA B, 1996 r.: poduszki do silnika, kołpaki 15". 
maska przednia. Wałbrzych, tel. 074/849-58-23, 
0604/10-83-26
OPEL VECTRA B, 1996/00 r.: klamki i listwy boczne, - 300 
zł. Oborniki śląskie, tel. 0600/81-69-72
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OPEL VECTRA, 1997 r.: zderzaki, kierunkowskazy, szyba
tylna. Radwanice, tel. 0602/88-49-71
OPEL VECTRA, 1998 r. : zderzak przedni. Bierutów, tel.
071/314-67-72
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ccm : półosie, zawiesze
nia, skrzynia biegów (.5), podłużnica, dach z szyberdachem, 
klapa tylna, nagrzewnica. Lubań, tel. 0608/74-74-65 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ccm, DTi: chłodnica wody. 
klimatyzacja, wentylator. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL VECTRA, 1998 r.: ukł. kierowniczy, kolumny McPher
sona przednie, zwrotnice, tarcze hamulcowe. Wrocław, tei. 
0603/55-31-83
OPEL VECTRA, 1998/00 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0609/42-39-90
OPEL VECTRA, 1999 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL VECTRA B, 1999 r., 2000 ccm : drzwi, zderzaki, re
flektory, chłodnica, lusterka, szyby, licznik, listwy progowe, 
tylny błotnik. Lwówek śląski, tel. 0603/33-73-96 
OPEL VECTRA B, 1999 r .: elementy zawieszenia. Piotro
wice Małe, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-61-55. 
0608/03-83-64
OPEL VECTRA, ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna : sil
nik, oclony, stan b. dobry, -1.100 zt. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL VECTRA, ASTRA II, 1996/99 r.: zderzaki, lampy, błot
niki, maski, drzwi, wózek do Vectry B, na gwarancji. Lwówek 
Śląski, tel. 0606/25-43-28
OPEL ZAFIRA: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ZAFIRA, 1999 r. : poduszki pow. i makiety, kierowni
ca skórzana z taśmą sensor, napinaczę pasów pirotechnicz
nych, silniczki reflektorów, wycieraczek i szyberdachu, halo
geny, lusterka. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA, 2000 r.. 1800 ccm, 16V, Ecotec : drzwi, ta
picerka, klimatyzacja, półosie, skrzynia, zbiorniczki, białe ze
gary, koła, serwo, części silnika, instalacja, komputery, pla
stiki, siatki i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
OPEL ZAFIRA, 2000 r. : zderzaki. Wojkowice, tel. 
071/311-76-55
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA, ZAFIRA: różne części z 
demontażu. Niemcy, tel. 0049/17-44-96-98-61 Wschowa, 
0605/91-88-41
PEUGEOT GTI, 1990 r.. 1900 ccm, benzyna, wtrysk: silnik 
kpi., sprawny, skrzynia biegów, komputer, instalacja, - 800 
zł. Lubin, tel. 0603/40-53-57
PEUGEOT 104: drzwi prawe, wentylator chłodnicy, osprzęt 
silnika, szyba tylna, inne części. Wrocław, tel. 071/322-94-02 
PEUGEOT 106 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 106 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona. 
chłodnice, lusterka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierun
kowskazy, klapa tylna, oś tylna, kolumny McPhersona, zwot- 
nice. wentylator. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 106: drzwi lewe, stan idealny -150 zł oraz spo- 
ilery na progi i błotniki, • 250 zł. Wrocław, tel. 349-48-10 
PEUGEOT 106, 1995 r., 110Ó ccm : części mechaniczne, 
elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
PEUGEOT 106,1995/01 r .: bagażnik dachowy, prod. wło
skiej, zamykany, • 130 zł. Trzebnica, tel. 0502/50-84-68 
PEUGEOT 106, 1996 r. : błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
przednie. Groblice, tel. 071/311-76-55 • - ■
PEUGEOT 106, 1998 r. 3- i 5-drzwiowy: klapy tylne, kpi., 
lusterka, tylna oś, kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
PEUGEOT 106,1998-r., 1100 ccm : alternator, gwarancja -
300 zł, chłodnica - 50 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63
PEUGEOT 106, 1999 r. : lampy tylne. Gromadka, tel.
0603/71-61-56,0600/13-30-53
PEUGEOT 106, 306 : półka tylna. Trzebnica, tel.
071/312-32-91
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłod
nica, obudowa z wentylatorami, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 2051.81,1’.9 D: skrzynia biegów, pompa oleju, 
wspomaganie, vacum pompa, środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09 .
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflekto
ry, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 GT: błotniki, kierunkowskazy, chłodnica, ko
lumny McPhersona, belka pod silnik, klocki ham., spoiler i  
otworami na halogeny. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205 od 1983 r.: linka hamulca, nowa, oryginalna, 
prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
PEUGEOT 205,1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów
(5), klapa tylna, drzwi. Złotoryja, tel, 076/878-37-90, 
0608/23-97-08
PEUGEOT 205 po dachowaniu: dużo części, w cenie 60-80 
zł. Źerniki, tel. 071/344-68-89
PEUGEOT 205,1984 r. oraz 305, poj. 1000 ccm, 1400 ccm, 
1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, drzwi, 
szyby, koła, felgi, belki, mosty, półosie, zderzaki i inne. Wał
brzych. tel. 074/846-49-57
PEUGEOT 205, 1986 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
PEUGEOT 205 GTI, 1988/92 r., 1900 ccm, benzyna : ele
menty silnika, zawieszenia, lampy, drzwi, maska, plastiki, 
felgi aluminiowe, fotele skórzane, inne. Wrocław, tel. 
0602/24-91-27
PEUGEOT 205 GTI, 1989 r., 1600 ccm : części z rozbiórki. 
Legnica, tel. 0503/98-00-25
PEUGEOT 205,1990. r., 1100 ccm, benzyna :silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, czę
ści karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 0604/62-27-34, 
0607/40-34-26
PEUGEOT 205,1990 r̂  1900 ccm, diesel: różne części z
rozbiórki. Wilczyce, tel. 071/399-08-18
PEUGEOT 205, 1991 r., 1900 ccm, diesel : silnik kompl.,
uzbrojony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.
0603/7,9-63-94
PEUGEOT 205,1993 r .: silniki 1.4,1.6,1.9, oclone, skrzy
nia biegów, elementy zawieszeń, elementy blacharki. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

PEUGEOT 205,1993 r., benzyna: różneezęśajwte monta
żu. Chojnów, tel. 076/819-17-56.076/848^70-01 
PEUGEOT 205, 405 różne rtfćzniki: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205,405,605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206: uzbrojenia drzwi, klamki, zamki, podnośni
ki szyb, tapicerki, cena od 30 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-21-58,0601/85-94-23 
PEUGEOT 206 : wózki, wahacze, półosie, zwrtonice, 
McPhersony, listwa kier., tylne osie. Smardzów, tel. 
071/398-33-5.1,071/314-38-54 
PEUGEOT 206: lampa tylna, lewa. Wrocław, tel. 336-70-66 
wewn.187
PEUGEOT 206, 1998/01 r .: lusterko lewe, el. sterowane i 
podgrzewane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 206,306: zawieszenie przednie, zderzaki przed
nie i tylne, lampy tylne. Trzebnica, tel. 071/312-54-64 
PEUGEOT 305 : drzwi, błotniki, maska, zderzak, hak, sie
dzenia, zbiornik paliwa, rozrusznik, amortyzatory tylne, szy
ba tylna, atrakcyjne ceny. Strąkowa, tel. 074/816-88-27 po 
godz. 18
PEUGEOT 305 od 1985 r.: błotniki. Wrocław, tel. 
071/783-98-70
PEUGEOT 305, 1981 r., 1500 ccm, diesel : wał korbowy 
.nominalny, blok silnika i inne części z demontażu. Lubin, tel. 
076/840-88-68 w godz. 8-17
PEUGEOT 305,1983 r., 1300 ccm: silnik, skrzynijfbiegów. 
zawieszenie tylne, amortyzatory przednie, klapa tylna, zde
rzaki, szyby, koła, bębny hamulcowe, lampy i inne, - 450 zł. 
Wrocław,.tel. 071/353-62-95.0603/11-34-00 
PEUGEOT 306 : pompa klimatyzacji, reflektor lewy + kie
runkowskaz, półka tylna. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0603/71-61-56,060(5/13-30-53 .
PEUGEOT 306 oraz 309: silniki i inne części. Leszno, tel. 
0601/75-56 6̂0
PEUGEOT 306 KOMBI: hak, nowy. Lubin, tef. 076/847-35-07 
PEUGEOT 306 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, zwrotnice, belka pod silnik, wahacze, 
kolumny McPhersona, reflektory, halogeny, klapa tylna, 
chłodnice, obudowa z wentylatorami, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14.0602/71-26-65 
PEUGEOT 306 : lampa tylna, prawa. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
PEUGEOT 306: amortyzator przedni, lewy, fabrycznie nowy. 
WrocłaW, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 306, 1994 r. : lampy tylne. Gromadka, tel. 
0603/71-61-56,0600/13-30-53 
PEUGEOT 306, 1995 r. : błotnik, zderzaki. Groblice, woj., 
wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1996 r. : lampy tylne - 60 zł/szt. 
Świdnica Śl., tel. 0602/80-49-36 
PEUGEOT 306,1997 r„ 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
tylna oś, przekładnia kierownicza, zwrotnice, stabilizator, błot
nik tylny prawy. Polkowice, tel. 0605/69-34-91 
PEUGEOT 306, '1997 r., 1400 ccm, benzyna : silnik kpi., 
drzwi tylne, fotele tylne. Złotoryja, tel. 076/878-37-90, 
0608/23-97-08
PEUGEOT 306 SEDAN, 1998 r., 1600 ccm : klapa tylna, 
podłoga bagażnika z nadkolami, półoś prawa z podstawą i 
inne. Góra Śląska, tel. 0601/46-88-56 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r. : klapa tylna, kpi., wózek, 
wahacze, zwrtonice, półosie, McPhersony, listwa kier. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT 308,1992 r. oraz 104, poj. 1000 ccm. 1400 ccm, 
1600 ccm: silnik, zawieszenie, mosty, belki, skrzynia biegów, 
lampy, dach, chłodnica, szyby, maska, drzwi, koła, bak i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT 309, diesel: pompa wtryskowa. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
PEUGEOT 309 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 309,120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik + skrzy
nia biegów, oclony, - 2.800 zł. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
PEUGEOT 309 oraz 405: blachy, skrzynie biegów, lampy, 
silniki, części mechaniczne, - 400 zł. Wilczyn, tel. 
071/370-01-15
PEUGEOT 309,1600 ccm, diesel: głowica kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
PEUGEOT 309,1986 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów
151. Kożuchów, tel. 0608/88-75-99
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna :
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel.
0606/34-99-77
PEUGEOT 309, 1988/92 r., 1900 ccm, 1.6 E, 1.4 E : ele
menty zawieszeń, drzwi, błotniki, szyby, lampy, plastiki, skrzy
nie i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 309, 1989 r., 1900 ccm, diesel: różne części. 
Siechnice, tel. 0602/88-49-71
PEUGEOT 309,1993 r .: silniki 1.4,1.6,1.9, oclone, skrzy
nia biegów, elementy zawieszeń, elementy blacharki. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 .
PEUGEOT 405: półosie, 2 szt. Bierutów, woj. wrocławskie, 
tel. 0609/48-26-74
PEUGEOT 405 : kompletne tylne zawieszenie, • 600 zł.- By
tom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT 405 : lampy tylne, drzwi, zderzak. Gromadka, 
woj. legnickie, teł. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1400 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów i inne. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
PEUGEOT 405 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotni
ce, McPhersony, klapa tylna, chłodnice, reflektory, lusterka. 
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, 
zderzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405,1900 ccm, diesel: głowica kpi. Wschowa, 
tel. 065/540-18-09
PEUGEOT 405,1986 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów 
151. Kożuchów, tel. 06p8/88-75-99 
PEUGEOT 405, 1988 r., 1900 ccm, benzyna : rozrusznik. 
Świebodzin, tel. 068/476-95-56 
PEUGEOT 405,1988/93 r., 1.9 D/E, 1.6.1.4 E : zawiesze
nia, drzwi, silniki, skrzynie, błotniki, plastiki, zegary, lampy, 
klapy, szyby i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91 -27 
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, benzyna: półosie, apa
rat zapł., McPherson, tarcze hamulcowe. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/49-54-20 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna :. głowica, wa
łek rozrządu, blok silnika, miska olejowa, pompa oleju, chłod
nica klimatyzacji, pompa.klimatyzacji. Polkowice, tel. 
0605/69-34-91
PEUGEOT 405, 1990 r. : części silnika. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, • 1.600 żł. Środa śląska, tel. 0605/15-34-17 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, diesel: alternator, pom
pa wtryskowa, miska olejowa, błotnik lewy, belka tylna nie
kompletna, różne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/310-72-22
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PEUGEOT!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

P W G .nl CAR", 55-011 Siechnice 
k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 

tel. 071/311-5942,071/311-54-13,0-604607719.

PEUGEOT 405,1990 r., 1600 ccm, gaźnik : części mecha
niczne, elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel : tłoki, 
pompa olejowa, wał korbowy, pompa wspomagania, lampy, 
tylny zderzak, tapicerka, konsola, układ kierowniczy. Gło
gów, tel. 076/834-64-92
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm, wtrysk: silnik + skrzynia 
biegów, kompletna dokumentacja. Legnica, tel. 
0605/85-58-00
PEUGEOT 405, 406, 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, błotniki tylne, błotnik przedni prawy, podłużnica, pla
stiki, liczniki i inne. Wrocław, tel. 0605/11 -26-18. 
0607/53-43-23
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryginał* 
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84018461

PEUGEOT 406 : zegary. Lubin, tel. 076/749-85-05, 
0609/39-31-12
PEUGEOT 406: maska silnika. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne 
części blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 
061/810-51-57,0601/72-46-69 
PEUGEOT 406 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, halogeny, reflektory, lampy tylne, belka 
pod silnik, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, obu
dowa z wentylatorami, klapa tylna, lusterka i inne. Siechni
ce. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406 : zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406, turbo D : skrzynia biegów, mały przebieg, 
sprzęgło hydrauliczne. - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/66-99-48 
PEUGEOT 406,1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm : silnik kom
pletny z komputerem, książką serwisową, - 2.000 zł. Kalisz, 
tel. 062/738-03-12,0601/77-22-53 
PEUGEOT 406,1997 r .: błotnik tylny lewy, ścianka tylna - 
550 zł. Wrocław, tel. 0601/87-72-29 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1997 r., 2000 ccm, 16V: tylne ćwiart
ki, elementy silnika, zawieszenia, plastiki, drzwi, lampy tyl
ne, zegary, maglownica, szyby, koła, inne. Wrocław, tel. 
0600/88-47-42
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, klapa 
tylna, zderzak przedni, zawieszenia, silnik na części, ABS, 
zamek z immobilizerem, drzwi prawe i inne. Legnica, tel. 
0608/85-69-23
PEUGEOT 406,1998 r .: lusterka, drzwi tylne prawe, klapa 
tylna, zderzak do kombi, fotele, sprężyny, deska rozdziel
cza, tapicerki, klimatyzacja kpi., silniczki el. i inne. Legnica, 
tel. 0607/20-56-22
PEUGEOT 406,1998 r.: drzwi kierowcy, klapa, atrapa chłod
nicy, znaczek firmowy, uszczelka progu, włącznik świateł i 
kierunkowskazów, Wrocław, tel. 071/373-03-98 
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r.: szyba prawa tylna (biała). 
- 200 zł. Złotoryja, tel. 0607/56-37-16 
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505, 1986 r., 3000 ccm : części mechaniczne, 
elementy blacharki i elektroniczne, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
PEUGEOT 605 : zawiesz. przednie, zawiesz. tylne, skrzy
nie biegów do 2000 cm3 benzyny, tapicerka + siedzenia 
wewn., skrzynia na części 2100 cm3 diesel. Dąbrowa, tel. 
075/736-96-28
PEUGEOT 605 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, belka pod sil
nik, ścianka tylna, reflektory, klapa tylna, błotniki tylne, li
stwa podreflektory, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 605 : klapa tylna, wózek pod silnik. Trzebnica, 
tel. 071/312-54-64
PEUGEOT 605: przegub napędowy półosi, nowy, do mode
lu 3000 ccm, V6. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm : różne części. Siechni
ce. tel. 0602/88-49-71
PEUGEOT 605,1991 r., 2100 ccm : silnik, w całości lub na 
części, uszkodzony, - 1.900 zł. Roszkowo 62, tel. 
065/547-51-95
PEUGEOT 806: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 806 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, reflektory, 
lusterka, przekł. kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 806, 1997 r . : fotele przednie, 2 szt., tapicerka 
kpi. Wałbrzych, tel. 074/845-33-82 
PEUGEOT BOXER: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, kierunkowskazy, obudowa z wentyla
torami, reflektory, belka pod silnik, wahacze, chłodnice. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER : kabina podwójna i inne części z de
montażu. Środa śląska, tel. 071/395-16-167 0607/35-42-06 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm, diesel: silnik na 
części. Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 
faks/538-03-33
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : deska 
rozdz. kpi., licznik kpL, kierownica, zbiornik spryskiwaczy z 
pompką Kłodzko, tel. 074/867-75-59,0602/19-66-75 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 160 tys. Hm, 2500 ccm, TD i: 
silnik na części. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER : przednie zawie
szenie, amortyzatory, wahacze, piasty, tylna oś, resory, skrzy
nia biegów, nagrzewnica, błotniki, drzwi, wzmocnienia przo
du, maska, kolumna kierownicza. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00,0607/15-05-84 
PEUGEOT BOXER, J5 ,1999 r„ 47 tys. km'1.9,2.5 D: silni
ki kompletne, skrzynie biegów, części mechaniczne, pompy, 
zawieszenia, rozruszniki, koła, felgi, drzwi, szyby boczne, 
tylne, elementy blacharki, boki, siedzenia (1,2,3-osobowe), 
luksusowe i standardowe. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
PEUGEOT EXPERT: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, lusterka. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65
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PEUGEOT J5 : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Wałbrzych/teł. 074/845-08-10.0604/62-70-89 
PEUGEOT J5 : amortyzatory tylne, fabrycznie nowe. Wro
cław, tel; 0602/62-61 -53'
PEUGEOT J5 .1985 r .: drzwi przednie, lewe i prawe, stan 
b. dobry - 600 zł, pompa wtryskowa - 400 zł, skrzynia bie
gów (5), lekko uszkodzona -700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-69-86 po godz. 17,0502/32-23-67 
O  PEUGEOT J5 ,1990 r., 2500 ccm, diesel, turbo D : 

siln ik, części silnika, turbina, vacum pompa, 
skrzynia biegów, części skrzyni biegów, półosie, 
alternatory i inne. Chojnów, tel. 076/818-17-45, 
076/818-12-27,0603/07-36-38 84018751

PEUGEOT J5 ,1990 r., 2500 ccm, turbo D : silnik komplet
ny, oclony, • 2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT J5, 1990 r., 2500 ccm, D, TD : części blachar
skie, mechaniczne, silnika, skrzynia biegów • 1.500 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
PEUGEOT J5 ,1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, chłodnica, 
skrzynia biegów, belka tylna, szyba przednia, półosie, zbior
nik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT PARTNER ... woj. lubuskie, tel. 0607/71-71-99 
PEUGEOT PARTNER, 1900 ccm, diesel: dużo części me
chanicznych i blacharskich, tylne lampy, drzwi, .tylny zde
rzak, skrzynia biegów, głowica, fotele, elem. plastikowe, 
osprzęt silnika i dużo innych, możliwość wysyłki. ., tel. 
0603/10-18-70
O  POLONEZ, 1600 ccm : drzwi przednie (lewe i pra

we), tylne (lewe i prawe), pokrywa silnika, bagaż
nika, szyba przednia, wał, resory, silnik, skrzy
nia biegów i inne (cały Polonez w częściach). 
Wrocław, tel. 071/347-89-66 02028251 

POLONEZ: hak hol., alternator, półki pod deskę rozdz. Bie
lawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, stan dobry, • 750 zł. Bielawa, 
tel. 0605/65-31-56
POLONEZ: silnik, kpl.dokumentacja - 200 zl, skrzynia bie
gów (5) - 250 zł,, skrzynia biegów (4) • 100 zł, most, resory, 
drzwi, alternator, rozrusznik, wał napędowy, chłodnica, gaź
nik, moduł zapł., koła, felgi, maska, klapa, klapa tylna -100 
zł, nadwozie tylne. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/857-46-30
POLONEZ SLE : rozrusznik - 40 zł, most tylny • 50 zł, klapa 
tylna z szybą • 50 zł, klapa przednia • 30 zł, alternator - 40 
zł, drzwi tylne - 20 zł/szt., stacyjka • 20 zł, aparat zapłonu • 
25 zł i inne. Czechy, gm. Jaworzyna śl., tel. 0603/50-53-68 
POLONEZ : różne części z demontażu. Legnica, tel. 
076/722-85-51
POLONEZ : zegary okrągłe, nowe, • 180 zł. Lutomia, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0605/93-94-26 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik kpi., kpl.dokumentacja - 350 
zł, skrzynia biegów (5) - 250 zł. Opole, tel. 0601/46-16-29 
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, stan dobry - 250 zł, szyba 
przednia - 50 zł, szyba tylna • 20 zł, rozrusznik - 50 zł. Pro
chowice. woj. legnickie, tel. 0607/37-54-81 
POLONEZ : różne części. Przeworno, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
POLONEZ, 10 tys. km, 1500 ccm : silnik, po remoncie ♦ 
części, • 800 zł. Świdnica, tel. 074/852-54-04 po godz. 15 
POLONEZ, 1500 ccm, 1.600 E : aparat zapłonowy, elek
tron. - 50 zł, nowy rozrusznik -180 zł, skrzynia biegów (4) - 
80 zł, szyba drzwi kierowcy, brązowa - 40 zł, wentylator chłod
nicy • 50 zł, nagrzewnica, model 94 r. - 50 zł, alternator, 
różne typy - od 50 do 70 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/853-71-40 do 15,074/854-30-80 po 16 
POLONEZ: silnik - 500 zł (możliwość sprawdzenia i monta
żu), skrzynia biegów (5) • 50 zł, chłodnica - 50 zł, rozrusznik 
- 50 zł, szyba • 50 zł, koła, opony, nadwozie, stan dobry • 
200 zł, inne. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ : skrzynia biegów (5), - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/354-20-58
POLONEZ : pasy bezwł. tylne • 100 zł. Wrocław, tel. 
0607/15-75-12
POLONEZ : sworznie, słupki drzwiowe, teleskopy, pompy, 
silniczek wycieraczek, obudowa sprzęgła, zwrotnice i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
POLONEZ: alternator, resory. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
POLONEZ : atrapa z halogenami, lampa tylna P+L, stary 
model, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
POLONEZ, 1600 ccm; silnik, stan b. dobry • 60 zł, skrzynia 
biegów /5/ - 200 zł, most tylny -150 zł, szyby, inne części. 
Wrocław, tel. 0608/85-92-04
POLONEZ: wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/15-16-34
POLONEZ: szczęki hamulcowe tylne (nowe), wahacz dolny 
prawy i lewy (nowe), wspornik drążka kierowniczego (nowy), 
cewka wysokiego napięcia (wtrysk, nowa). Wrocław, tel. 
071/789-69-44 po godz. 20,0604/66-21-85 
POLONEZ : skrzynia biegów (4, sprawna) - 30 zł, zbiornik 
paliwa -10 zł, lampa tylna • 20 zł, serwo z pompą hamulco
wą - 30 zł. Wrocław, tel. 071/354-51-43 
POLONEZ : różne części. Zduny, woj. kaliskie, tel. 
0608/51-07-12
POLONEZ, 1981 r.: klapa tylna, silniczek wycieraczek, stan 
dobry, • 50 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm : drzwi, szyby, klapa, most, 
silnik, tapicerka welurowa, serwo, chłodnica, rozrusznik, kom
pletna dokumentacja, zawieszenia, zderzaki i inne. Sobót
ka, tel. 071/316-34-02 po godz. 17,0604/96-02-73 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), 
lampy, tapicerka, fotele, Szyby, kpi. kół i inne drobne części. 
Wrocław, tel. 071/327-99-50 po godz. 16 
POLONEZ GLE, 1986 r., 82 tys. km, 1500 ccm : silnik z 
osprzętem, stan b. dobry - 500 zł, hak - 50 zł, fotele weluro- 
we -100 zł, zawieszenie - 200 zł, lampy • 30 zł, zderzaki - 40 
zł, półka z zegarami - 80 zł, inne. Węgliniec, tel. 
075/771-43-84
POLONEZ, 1986 r. : skrzynia biegów 151 - 200 zł, szyba 
przednia • 40 zł, lampy tylne (Caro) • 50 żł i inne, silnik bez 
głowicy -150 zł. Wrocław, tel. 0502/33-71 -06 
POLONEZ, 1986 r.: alternator, aparat zapłonu, łożyska kół 
tylnych i wiele innych. Wrocław, tel. 0602/19-97-87 
POLONEZ, 1987 r.: silnik, skrzynia biegów (5), most tylny i 
inne. Legnica, tel. 0609/23-90-12 
POLONEZ, 1987 r.: skrzynia biegów -100 złi lampy tylne - 
25 zł, wał napędowy - 30 zł. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, 
ter. 0602/60-19-47
POLONEZ, 1989 r . : alternator - 30 zł, rozrusznik • 40 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
POLONEZ, 1989 r., 1600 Gem : różne części z rozbiórki, 
silnik, bez dokumentacji - 200 zł, most tylny -130 zł, zawie
szenie przednie -130 zł, resory, zderzaki, atrapa tylna z szy
bą maska przednia .nosek”, szyby, kolumna kierownicy, sil
nik wycieraczek, przekł. kierownicy i inne. Ostroszowice, gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/833-00-42 po godz. 19 
POLONEZ, 1989 r . : wszystkie części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
POLONEZ, 1990 r.: szyba przednia -100 zł (z montażem), 
zderzak przedni • 80 zł, atrapa z lampami • 100 zł, gaźnik • 
60 zł, rozrusznik - 60 zł, alternator - 60 zł, chłodnica - 60 zł, 
nagrzewnica • 60 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1990/91 r.: hak z instalacją, mało używany. Zło
ty Stok, tel. 074/817-54-18

POLONEZ, 1991 r . : skrzynia biegów (5), szyby przyciem
niane, drzwi, maska, zderzaki, felgi aluminiowe. Wrocław, 
tel. 0601/76-64-36
POLONEZ, 1991 r.: zderzak, atrapa, ramka reflektora, mo
duł, aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gaźnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 
165x13. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r.: silnik po 30 tys. km, po remoncie kapi
talnym, stan b. dobry - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów (kpi. jednostka napędowa), kompletna do
kumentacja, stan b. dobry, - 1.500 zł. Prudnik, tel. 
0503/68-97-45
POLONEZ ATU PLUS GLI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk : most Lucas, - 400 zł. Jawor, tel. 0504/94-75-99 
POLONEZ ATU PLUS, 2000 r., 10 tys. km, 1600 cc*, G S i: 
silnik (na części lub w całości), skrzynia biegów • 350 zł, 
most Lucas - 450 zł, szyba -100 zł, chłodnica -150 zł, koła
• 400 zł, zawieszenie - 200 zł, fotele - 200 zł, drzwi - 550 zł, 
maska, lampy, zderzak i inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ ATU, CARO PLUS : el. otw. szyby, zestaw, ory
ginalne, z okablowaniem i przełącznikami, mechanizm pod
noszący (wraz z silniczkami), nowe, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0602/15-96-22
POLONEZ CARO : szczęki hamulcowe tylne. Kępnica 
108a/6, gm. Nysa, tel. 077/435-66-25,0604/60-07-19 
POLONEZ CARO: wlot powietrza (nowy) • 30 zł, wentylato
ry (nowe) • 60 zł/szt., zderzak tylny, nadkole lewe przednie 
plastikowe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
POLONEZ CARO: różne części. Leszno, tel. 0605/11-85-59 
POLONEZ CARO: wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne
• 20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i 
inne. Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : zderzak tylny • 70 zł, aparat zapłonu 
(nowy), szybki tylne, amortyzatory. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80
POLONEZ CARO: klapa tylna kpi. -100 zł, lampy tylne - 35 
zł/szt., półka tylna • 40 zł, zderzak tylny -100 zł, błotniki 
przednie - 80 zł, serwo + pompa - 50 zł. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO : błotnik przedni lewy - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0600/61-05-00
POLONEZ CARO: licznik (zegary okrągłe), stan b. dobry, - 
55 zł. Wrocław, tel. 071/785-67-05,0609/44-96-55 
POLONEZ CARO: tył karoserii i inne części używane. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, ma
ska, zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, 
progi, drzwi, katafizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS ; stacyjka, klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspoma
ganie, klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, 
półka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, ser
wo, zaciski Lucas, maska, reflektory, wtrysk drabinka, chłod
nica i inne. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO: most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.51 szlif, tłoki 1.6II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fote
le, wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO: drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, ser
wo, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, 
cewki zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełko
we fotele. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO PLUS: zestaw zapłonowy do GSi, stacyj
ka i  immobilizer * komputer, przeróbka deski rozdzielczej -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04 
POLONEZ CARO: lampa tylna, prawa --40 zł, zderzak tylny 
- 60 zł. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
POLONEZ CARO : lampy, zderzaki, maska, drzwi i inne. 
Wrocław, tel. 0502/29-43-24
POLONEZ CARO : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnie
nie czołowe, drabinka, maska, błotniki, atrapa, skrzynia bie
gów, szyba tylna, lampy tylne, zderzaki, pasy bezwł., luster
ka, sonda Lambda, sprzęgło, wahacze. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
POLONEZ CARO: zderzak tylny, pompa wspomagania kpi., 
obudowa filtra pow., maskownica, nagrzewnica, licznik pręd
kościomierza. Wrocław, tel. 0501/7943-50 
POLONEZ CARO : reflektory przednie, rozrusznik, cewki, 
filtr pow., uszczelka szyby, plastiki, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 071/354-2143
POLONEZ CARO, 1992 r., 58 tys. km, 1600 ccm : silnik z 
dokumentacją stan b. dobry, zawieszenia, szyby, drzwi, kon
sola, chłodnica, rozrusznik i inne. Nowogrodziec, tel. 
0606/10-12-44
POLONEZ CARO, 1992 r.: most tylny kompl., stan idealny
• 200 zł, wał napędowy ze sprzęgiełkiem, fotele dzielone tyl
ne • 40 zł, zderzak tylny, kolor zielony - 30 zł, drzwi tylne 
prawe - 40 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
POLONEZ CARO, 1993 r.: silnik, stan dobry - 700 zł, silnik 
po remoncie kapitalnym, bez przebiegu - 1300 zł, skrzynia 
biegów (5) - 350 zł, przekładnia -100 zł, most tylny kpi. - 
300 zł, sprzęgło kpi.»100 zł, bezpłatny montaż, na gwaran
cji. Wrocław, tel. 0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1600 ccm,: skrzynia 
biegów, most tylny, maska, klapa tylna z szybą, komplet 
drzwi, osprzęt silnika, ukł. kierowniczy i inne. Wrocław, tel. 
071/343-00-04 lub, 0502/89-74-29 po godz. 20 
POLONEZ CARO. 1994 r. : skrzynia biegów (5) - 310 zł, 
zderzak tylny • 60 zł, klapa tylna • 100 zł, pasy bezwł. - 80 zł, 
wał, hak, plastiki, rozrusznik, alternator i inne. Niegosławi
ce, woj. zielonogórskie, tel. 0604/08-97-26 
POLONEZ CARO, 1994 r.: nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V: silnik z 
dokumentacją rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumenta
cją most i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1994 r. : karoseria - 500 zł, kubełkowe 
fotele - 330 zł, kpi. inst. gazowa - 280 zł, serwo - 30 zł, tylne 
drzwi - 50 zł, zbiornik paliwa - 40 zł, tylna klapa • 70 zł, tylna 
szyba - 40 zł, gaźnik - 40 zł, alternator - 40 zł i inne. Wro
cław, tel. 071/781-65-08,0502/40-08-94 
POLONEZ CARO, 1995 r.: głowica, rozrusznik, tłoki, alter
nator, elektronika i osprzęt silnika do GSi oraz GL, zbiornik, 
półosie, obudowa mostu, wał pędny, koła 4 szt., zawiesze
nie tylne i przednie, skrzynia biegów (5), sprzęgło, drzwi pra
we, resory, wnętrze i inne. Legnica, tęl. 0602/23-11-56 
POLONEZ CARO, 1995 r.: drzwi 4 szt. • 450 zł, silnik, z kpi. 
dokumentacją • 600 zł, felgi aluminiowe + opony - 600 zł. 
Brzeg, tel. 0600/54-98-67
POLONEZ CARO, 1995 r . : tylna szyba, • 50 zł. Kłodzko,
tel. 074/86742-99,0503/97-2444
POLONEZ CARO, 1995 r. : różne części. Milicz, tel.
0503/08-10-89
POLONEZ CARO, 1995 r . : głowica, zawory, tłoki i korbo- 
wody, klawiatura KP4, zbiornik paliwa, amortyzatory, waha
cze, części do skrzyni, mostek i diody prostownicze, szklan
ki popychaczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95

POLONEZ CARO, 1995 r., 1900 ccm, diesel: drzwi prawa 
strona, resory, amortyzatory, tłumik środkowy, klapa tylna, 
zderzak tylny, zbiornik paliwa, pasy bezp. i inne. Piława Gór
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 1600 ccm, GLI: głowica, pom
pa wody, pompa oleju, alternator, rozrusznik, sprzęgło, skrzy
nia biegów (5), wał pędny, półosie i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
POLONEZ CARO, 1996 r.: przekł. kierownicy - 70 zł. Wro
cław, tel. 071/364-16-65,0606/73-98-09 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, Rover: chłodnica, 
skrzynia biegów, komputer, pompa paliwa, lampy tylne, inne. 
Wrocław, tel. 0601/44-33-17 po godz. 19 
POLONEZ CARO, 1996 r . : silnik, stan b. dobry - 500 zł, 
alternator - 200 zł, pompa wodna - 150 zł, poduszki - 75 
zł/szt., listwa wtrysku • 200 zł, kolektor ssący • 200 zł, wyde
chowy -100 zł, tuleje z tłokami • 250 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/82-49-57
POLONEZ CARO, 1996/97 r., 1400 ccm, Rover: tłoki, tule
je, korbowody, głowica, silnik bez głowicy, inne. Wrocław, 
tel. 0502/29-82-82
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, 
maska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłod
nica, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, 
zbiornik, pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni bie
gów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/37240-86 
w godz. 9-17
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów, kolektor, zawieszenie przednie, alternator, roz
rusznik. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
POLONEZ CARO, 1998 r .: drzwi tylne, przekł. kierownicy, 
most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne części z de
montażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r . : bębny hamulcowe LU
CAS, amortyzatory, wahacze dolne. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów, korektor, zawieszenie przednie, alternator, roz
rusznik, komputer monowtrysku. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.: podłużnice. Wrocław, tel. 
0600/87-31-59,0605/14-74-83 
POLONEZ CARO, 1998 r .: koła z oponami 185 x 70 x 13, 
mało używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r .: silnik, drzwi, maska, kla
pa, zderzaki, drabinka, lampy, błotniki, szyby, lusterka, fote
le, wał pędny i inne. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 
0603/59-06-62
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r. : drzwi, zderzak, lampy 
przednie i tylne, pokrywa bagażnika (Plus, Atu), blenda, błot
niki, drabinka, skrzynia biegów 151, amortyzatory i inne. Wro
cław, tel. 071/325-31-08
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POLONEZ CARO PLUS, 2000 r„ 11 tys. km, 1600 ccm, 
GSI: silnik w całości lub na części, skrzynia biegów • 350 zł, 
most Lukas - 450 zł, drzwi (5 szt.) - 550 zł, fotele • 200 zł, 
chłodnica -150 zł, zbiornik paliwa, lampy, maska, zderzak i 
inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO PLUS GLI, 2000 r., 13 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk : koła, 5 szt. • 400 zł, most Lucas - 450 zł, skrzynia 
biegów - 350 zł, silnik - 800 zł, drzwi (4 szt.) • 550 zł, fotele - 
200 zł, chłodnica -  150 zł, wspomaganie - 200 zł, szyba - 
100 zł, zawieszenie przednie - 200 zł, lampy, maska, zde
rzak i inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
O  POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 1992/99 r. : 

wszystkie drzwi, silnik, maski, klapy, drabinka z 
atrapą, błotniki, lampy, różne części silnika z 1999 
r., głowice, alternator, rozrusznik, katalizator, 
wspomaganie, szyby, zawieszenia, konsola, licz- ~ 
nik, półka, skrzynia biegów, fotele wąskie, felgi 
chłodnice, zderzaki, dowóz.. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59,0603/59-06-62 84001371

POLONEZ CARO, TRUCK, 1993 r. : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, 
chłodnica , osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
POLONEZ TRUCK, 1600 ccm, GLI: pompa paliwa nowa, 
możliwość montażu -170 zł. Kępnica 108a/6, gm. Nysa, tel. 
077/435-66-25,0604/60-07-19 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, alternator, listwy drzwiowe, 
hak, lusterka, owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja 
elektryczna, dolne zabudowy 2 m, skrzynia biegów (5), sprzę
gło, rozrusznik, opony, nowe wspomaganie - 800 zł silnik z 
dokumentacją, nowe felgi, burty aluminiowe 2.5 m. Wrocław, 
tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: głowica, blok, wał, 
tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, 
tel. 0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: nowa głowica, va- 
cum pompa, kolektor ssący, pompa wtryskowa, pompa wod
na. Wrocław, tel. 071/336-00-83 po godz. 18 
POLONEZ TRUCK : katalizator, alternator, pompa paliwo
wa i wodna, wał napędowy, chłodnica z wentylatorem, zbior
nik, termostat w obudowie. Wrocław, tel. 311-72-34 
POLONEZ TRUCK: silnik po remoncie kapitalnym bez prze
biegu -1.300 zł, skrzynia biegów (5) 350 zł, wał pędny -130 
zł, lusterka boczne 35 zł/szt., koła - 40 zł/szL Wrocław, tel. 
0605/8249-57
POLONEZ TRUCK : kolumna kierownicy, błotniki, deska 
rozdz., resory, skrzynia biegów (5), dolne osłony plastikowe, 
reflektory, serwo, inne. Wrocław, tel. 0609/47-99-91 
POLONEZ TRUCK : nadbudówka 2.5 m, aluminiowe burty
2.5 m, nadbudówka Atarex (nowa). Wrocław, tel. 
071/341-64-61
POLONEZ TRUCK, 1994 r. : głowica, zawory, klawiatura 
zaworowa, tłoki + korbowody, resory, amortyzatory, waha
cze dolne, bębny i zaciski hamulcowe, lusterko prawe. Ole
śnica, tel. 071/314-35-95 #
POLONEZ TRUCK. 1996 r„ 1.5,1.6: lampy, błotniki, skrzy
nia biegów, most tylny kpi., chłodnica, alternator, rozrusz
nik, felgi + opony, fotele, przekł. kierownicy, burty aluminio
we, inne. Wrocław, tel. 0603/13-93-13,0602/21-31-94 
POLONEZ TRUCK, 1998 r, 1.6 D, 1.9 D: drzwi, maski, bur
ty, kratownica, mosty, skrzynia biegów, lampy, konsole, al
ternatory, rozrusznik, koła, felgi, zawieszenie, drabinka, grill, 
zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
POLONEZ TRUCK. 1998 r.. 43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: 
silnik z dokumentacją stan b. dobry, most tylny, półosie z 
łożyskami, most tylny (nowy), komputer, skrzynia biegów (5, 
nowa), fotele, błotnik, skrzynia ładunkowa (nowa, 2 m), na
grzewnica, deska rozdz., wspomaganie kierownicy, zawie
szenie, inne. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
POLONEZ TRUCK, 1998 r. : resory, wał. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
POLONEZ TRUCK, 1999 r. 1.6,1.9 D: drzwi, maski, klapy, 
buty, zawieszenia, mosty, silniki, nadbudówki (1,80 x 2,0 x

2,5 m), kratownica, felgi, ćwiartki, liczniki, lampy, fotele, wa
hacze, głowica, rozruszniki, alternatory.'Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm, 
diesel: koła - 500 zł, most - 700 zł, silnit(uzbrojony) - 2.000 
zł, skrzynia biegów • 450 zł, fotele -150 zł, wspomaganie - 
450 zł, wał napędowy -150 zł, drzwi • 400 zł, skrzynia ładun
kowa (2 m i 2.5 m) • 550 zł, nadbudowa - 550 zł. Legnica, 
tel. 0609/64-02-26
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 15 tys. km. 1600 ccm : skrzy
nia biegów, tylny most, resory, wał napędowy, kpi. wspoma
ganie ukł. kierowniczego, wspomaganie hamulców, wtrysk 
paliwa, komputer, cewka Bosch, zbiornik paliwa, oraz inne 
części. Wałbrzych, tel. 074/843-20-24,0603/17-57-68 
POLONEZ TRUCK, 2001 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik, z kpi. 
dokumentacją, skrzynia biegów (5), most tylny, półosie, skrzy
nia ładunkowa, sprzęgło, chłodnica, bębny hamulcowe, kom
puter, katalizator, zderzak przedni, przekł. kierownicy. Wro
cław, tel. 0602/86-35-51
PONTIAC FIREBIRD : różne części. Strzegom, tel. 
074/855-37-06,0600/56-36-18 
PONTIAC TRANS SPORT: lusterka, reflektory, kierunkow
skazy. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PONTIAC TRANS SPORT : różne części. Wrocław, tel. 
0603/4845-74
PONTIAC TRANS SPORT. 1991 r .: maska, plastiki, szyba 
czołowa, szyby trójkątne, drzwi prawe, lewe, kompl. klapa 
tylna, sprężyny, chłodnica wody i klimatyzacji. Wrocław, tel. 
0502/53-16-85
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r., 2300 ccm, 16V: wersja 
europejska, skrzynia biegów manualna, el. zawiesz. silnika, 
fotele wypinane, elektronika, plastiki, zbiorniczki, półosie i 
inne. Lubin, tel. 076/842-39-57 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r.: drzwi prawe, klapa tyl
na, drzwi przesuwane, zderzak tylny, lampy tylne i inne. Wro
cław, tel. 0603/13-93-13
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, auto
mat., kpł., zderzaki, lampy tylne, tarcze hamulcowe, elementy 
zawieszeń i inne. Różanki, teł. 095/731-1647,0608/70-69-15 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa, koło dojazdowe. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
PORSCHE BOXER : zderzak przedni. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64

• O  PROWADZĘ SPRZEDAŻ CZĘŚCI do różnych aut. 
Legn ica, tel. 0609/26-20-53 i Niemcy, 
0049/17-74-72-57-33 84017561

PRZYCZEPA : korbowód, nowy. do przyczepy o ład. 6 1. - 
300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25,074/815-22-66 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA N-250: zawieszenie kpi. z koła
mi • 100 zł. Wrocław, tel. 071/373-01-52 wieczorem 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, D-80 : nowe osie, piasty. 
Wrocław, tel. 0502/30-00-07
RENAULT SCENIC: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
RENAULT 11: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT 11,1100 ccm, benzyna: 2 drzwi, części blachar
ki i mechaniczne, silnik, skrzynia biegów /4/, inne. Wrocław, 
tel. 071/345-14-23
RENAULT 11 : drzwi (4 szt.) - 120 zł/szt. Wrocław, tel. 
0608/25-02-11
RENAULT 11, 1985 r . : różne części z rozbiórki. Wrocław, 
tel. 071/346-26-22,0606/82-50-58 
RENAULT 11,1986 r., 1600 ccm, diesel,: klapa tylna, drzwi, 
przekł. kierownicy, kolumna kierownicy i inne. Bolesławiec, 
tel. 0607/15-10-44
RENAULT 11,1988 r., 1400 ccm, benzyna : silnik kompl., 
uzbrojony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
RENAULT 11,1991 r., 1700 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów. - 450 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
RENAULT 11,9: benzyna, diesel, różne części z demonta
żu, el. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, za
wiesz., drzwi, szyby i inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 18 KOMBI : wszystkie części. Mirsk, tel. 
0605/21-22-60
RENAULT 18 SEDAN, 1400 ccm : gaźnik, tarcza, docisk, 
aparat zapłonu, atrapa, lampa lewa tylna. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/87147-97,0606/36-71-10 
RENAULT 18 KOMBI : lampa prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI, 1982 r., 180 tys. km, 2068 
ccm, diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
RENAULT 18 KOMBI. 1985 r„ 2068 ccm, diesel: karoseria, 
stan dobry, bez korozji - 600 zł, silnik, stan b. dobry -1.700 
zł, nie oclony. Wrocław, teł. 0503/99-07-05 

„ RENAULT 18,1991 r„ 96 tys. km, 1700 ccm: silnik ze skrzy- 
nią biegów i zawieszeniem przednim, sprowadzony z Nie
miec, oclony, możliwość sprawdzenia i montażu na miejscu, 
-1.800 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29,0606/44-66-83 
RENAULT 19,1700 ccm : komputer, rozrusznik. Bierutów, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0609/48-26-74 
RENAULT 19 : lotka tylna, progi -170 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-18-08
RENAULT 19: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT 19,1800 ccm: silnik, dach i inne części. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88
RENAULT 19.1900 ccm, turbo D : blok silnika, wał, korbo
wody, tłoki oraz pompa wtryskowa. Niechlów, tel. 
065/543-5645,0605/12-71-19 
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
RENAULT 19,1721 ccm, wtrysk: silnik, piasty, skrzynia bie
gów, półosie, drzwi, progi, pokrywa bagażnika, wahacze, szy
ba przednia, ścianka tylna, błotniki tylne. Prochowice, tel. 
076/85847-61.0605/49-54-20 
RENAULT 19: klapa tylna, błotniki tylne, zderzak tylny. Siech
nice. tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT 19: lampy tylne. Wrocław, tel. 071/341-5247 
RENAULT 19, diesel: maska przednia -180 zł. półosie • 
250 zł, tarcze hamulcowe - 50 zł/szt., rozrusznik - 200 zł, 
inst. elektryczna • 200 zł, błotnik lewy - 70 zł, klapa tylna - 
240 zł, lampa przednia -140 zł, filtr powietrza i inne. Wro
cław, tel. 0501/98-13-82
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19,1983 r .: części przodu. Kamienna Góra, tel. 
0603/08-32-95
RENAULT 19,1987/95 r., benzyna: silnik z osprzętem, do
kumentacja - 900 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1988/92 r., 1400 ccm: silniki, ob
lachowanie, zawieszenia, szyby i inne części z demontażu. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25.0605/29-62-06 
RENAULT 19,1988/94 r.: różne części z demontażu. Kłodz
ko. tel. 0606/46-16-93
RENAULT 19.1989 r.. 1400 ccm,: drzwi, klapa tylna, roz
rusznik, skrzynia biegów (5), alternator, chłodnica i inne. Ol
szyna, tel. 075/721-24-73,0600/31-98-53 
RENAULT 19,1990 r., diesel: pompa wtryskowa oraz inne 
części. Opole, tel. 0503/5942-55
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RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Długołęka, tel. 
071/315-28-72
RENAULT 19,1990 r . : kpi. sprzęgło, kolumna kierownicy 
bez wspomagania, półosie, oś tylna, rozrusznik, McPherso- 
ny, pompa ham., szyby tylne do 2-drzwiowego, chłodnica, 
komputer silnika i inne. Jelenia Góra, tel. 0608/18-45-68 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna : silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów, części mechaniczne, elektrycz
ne, zawieszenia, części karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-06,0607/40-34-26 
RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm oraz 18: osprzęt silnika, 
dach, drzwi, szyby, maski, lampy, bak, zawieszenie, wnę
trze auta, felgi, mosty, belki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
RENAULT 19,1990/94 u  benzyna, diesel: różne części z 
rozbiórki. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V : klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwacza, pasy bezpieczeństwa/lusterka-, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19, 1991 r. : listwy na progi. Góra, tel. 
065/543-45-13
RENAULT 19,1991 r. 1700,1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, półosie, wahacze, amortyzatory, konsola, drzwi, tylna 
klapa, lampy, zderzak, zwrotnice, nagrzewnica, plastiki i inne. 
Legnica, tel. 0605/93-08-93
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Siechnice, 
tel. 071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900: silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1992 r., 1721 ccm: drzwi, konsola z licznika
mi, komputer, siłowniki, centralny zamek, moduł, silnik. Gu- 
binek, tel. 068/359-82-25
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, benzyna : drzwi, klapa 
tylna, zawieszenia, osprzęt silnika, deska rozdz. i inne. Lu
bań, tel. 0602/87-22-14
RENAULT 19,1992 r .: zderzaki, błotniki przednie, kompu
ter, klapa tylna, maska przednia. Lubin, tel. 0605/13-14-32 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna : silnik kompl., 
uzbrojony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
RENAULT 19,1994 r., 1900 ccm, TD i: silnik, zawieszenie 
przednie. Rawicz, tel. 065/546-14-00,0603/97-03-17 
RENAULT 19,1996 r., 1400 ccm, wtrysk: siedzenia przed
nie i tylne, pompa hamulcowa, sonda, alternator, kolektor 
ssąco-wydechowy, ogrzewanie, wentylator, zawieszenie 
przednie prawe. Lubin, tel. 076/846-81 A>3 
RENAULT 19, 21 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
RENAULT 20: dużo części. Wrocław, tel. 071/329-26-61 w. 67 
RENAULT 21,2100 ccm, diesel: części siłnika, pompy wtry
skowe, tuleje cylindrowe, tłoki, wał korbowy, głowica, stan b. 
dobry. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
RENAULT 21: wszystkie części z samochodu po wypadku. 
Rolantowice, tel. 071/370-01-15 
RENAULT 21 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa (nosek), 
reflektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna 
(sedan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21, 2200 ccm, benzyna : katalizator, końcówka 
wtrysku paliwa, nie używane. Wrocław, tel. 071/361-25-30, 
0601/40-12-50
RENAULT 21,1985 r., 150 tys. km: silnik 2068 ccm, diesel. 
-1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 .
RENAULT 21, 1986/89 r., 1700 ccm : wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 071/324-64-01,0502/87-39-73 
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm : chłodnica, skrzynia bie
gów, koła, felgi, szyby, drzwi, maski, lampy, mosty, zbiornik 
paliwa, półosie, belki, dach i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
RENAULT 21,1987/88 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, pompa oleju, pompa wspomagania, vacum pompa, 
alternator, rozrusznik, maska, klapa tylna, lampy przednie i 
tylne, oś tylna, plastiki, serwo z pompą, szyba tylna i bocz
ne, felgi aluminiowe. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT 21 D, 1987/88 r., 2068 ccm, diesel: stan b. dobry 
silnika, skrzynia biegów (5), felgi, rozrusznik, alternator, pom
pa wody, pompa Vacum i inne. Legnica, tel. 076/866-42-70 
po godz.20
RENAULT 21 NEVADA, 1988 r .: części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,1988/89 r., 1700 ccm, wtrysk: różne części z
rozbiórki. Głuchołazy, tel. 0609/52-74-87
RENAULT 21,1990 r .: skrzynia biegów - 500 zł, kolumny
McPhersona - 120 zł/szt. i inne. Bolesławiec, tel.
0501/46-61-20
RENAULT 21, 1991 r., 1700 ccm, benzyna : blok silnika, 
alternator, sprzęgło, półosie, skrzynia biegów, zawieszenie, 
lampy, maska, drzwi, zderzak tylny, szyberdach, ukł. wyde
chowy, lusterka i inne. Chojnów, tel. 0600/34-40-71 
RENAULT 21,25: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT 21,25, CLIO, MEGANE, 1985/94 r.: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, komputer, lampyt zderzak, elementy 
blacharki, chłodnica. Wysoka, tel. 071/342-31-22, 
0605/93-05-59
RENAULT 25,2000 ccm: skrzynia biegów, bębny hamulco
we, serwo hamulca z pedałami. Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
RENAULT 25: wszystkie części z samochodu po wypadku. 
Rolantowice, tel. 071/370-01-15 
RENAULT 25 : maska, błotniki, zderzak, chłodnica, reflek
tor. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25,2068 ccm, diesel; silnik nieoclony. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
RENAULT 25 TX, 1987 r., 2165 ccm, benzyna i różne czę
ści. Kłodzko, teL 074/867-92-91
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RENAULT 25,1988 r .: błotniki, zawieszenia, pompa wspo-' 
magania, pompa hamulcowa^sprzęgla. kolumna kierowni
cy. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
RENAULT 5, 1108 ccm : części do silnika lub cały silnik • 
200 zł, skrzynia biegów (4) na części (kompletna, sprawna, 
rozłożona) • 80 zł lub zamienię na radioodtwarzacz z RDS. 
Jelenia Góra. tel. 075/762-15-62 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5, 1980/90 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0600/21-05-64
RENAULT 5, 1982 r. •: wszystkie części. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 .
RENAULT 5, 1983 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0503/14-00-68
RENAULT 5,1987 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
rozrusznik i inne. Głogów, tel. 0606/38-64-75 
RENAULT 5,1988 r .: wszystkie części z demontażu, tapi
cerka, fotele, felgi., tel. 0502/87-39-73
RENAULT 5, 1990 r. : atrapa przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT 5,1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kpi. -1.400 zł, skrzynia biegów - 350 zł, półosie • 100 zł/szt. 
Lubin, tel. 0608/49-10-23
RENAULT 5, 9: wszystkie z rozbiórki (z modeli z silnikami
1,1 -1,8), - 60 zł. Wilczków, tel. 071/370-01-15 do godz.16 
RENAULT 5,9,11: lampy tylne, kierunkowskazy, przełącz
niki kierownicy, lusterko lewe, atrapa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 5, 9,11,19, MEGANE. 1983/94 r. 1.1,1.2,1.4,
1.7,1.6 diesel : różne części z demontażu. Legnica, tel. 
0604/80-17-56,076/857-53-05 
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 9 : wszystkie części z demontażu. Wałbrzych, 
tel. 0607/42-81-22
RENAULT 9 : drzwi kpi. Kazimierz Kołodziej, 65-100 Zielo
na Góra, ul. Strumykowa 21b/4 
RENAULT 9,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9, 1988 r., 1400 ccm : silnik, alternator, drzwi, 
serwo, pedał ham., nagrzewnica, pulpit z zegarami, półosie, 
kolumny McPhersona, pompa ham., felgi, plastiki, zderzaki. 
Wrodaw, tel. 071/357-98-81
RENAULT9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Ole-' 
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,1984/88 r., 1.1-1.4 I : silnik, skrzynia bie
gów, gażniki, rozrusznik, alternator, chłodnica, zbiornik pali
wa, reflektory i lampy tylne, szyby, drzwi, moduły, pompa 
ham. + serwo, pompa wody, inst:elektryczna, elementy wnę
trza, kolumna kierownicy, półosie. Niechlów, tel. 
065/543-56-45,0605/12-71-19 
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
RENAULT CLIO : maska przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT CLIO II: wzmocnienie czołowe, reflektory, zde
rzaki, chłodnica wody i klimatyzacji, obudowa z wentylato
rem, grill, belka pod silnik, drzwi, słupki środkowe, ścianka 
tylna, klapa tylna, lusterka, obudowa filtra powietrza. Siech
nice. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CLIO II, 1200 ccm: zawieszenie kpi., serwo, gło
wica (1.2), osprzęt silnika, zderzak tylny, lampa tylna, ukł. 
wydechowy, nagrzewnica, wzmocnienie górne. Wałbrzych, 
tel. 0603/10-18-70
RENAULT CLIO, 1200 ccm : komputer. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
RENAULT CLIO II 3-drzwiowy: ścianka tylna, zderzak, lam
py tylne, półosie. zawieszenie tylne, katalizatory, skrzynia 
biegów, dach, siedzenia tylne + bocznki, drzwi, chłodnice, 
felgi stalowe 14", poduszka pow. kierowcy oraz inne. Wro
cław, tel. 0502/93-90-21
RENAULT CUO : różne częśd. Wrocław, tel. 071/398-96-27. 
0502/39-80-76
RENAULT CLIO, 1990/94 r„ benzyna, diesel: różne części 
z rozbiórki. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT CUO, 1992 r.. 1800 ccm. 16V : poduszka pod 
silnik, wahacz przedni, eiem. deski rozdzielczej, pompa wspo
magania, deska rozdzielcza (górna część), podszybie pla
stikowe. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm : głowica, rozrusznik, 
alternator, tarcz ham., zaciski, łapy silnika, kolektory, gaź- 
nik, pompa wody, sprzęgło, piasta prawa, pompa paliwa, inne 
części. Oleśnica, tel. 07.1/314-33-73,0601/41-23-29 
RENAULT CLIO 1.1994 r., 1400 ccm, benzyna: tłumik pierw
szy i drugi, z rurą, stan b. dobry, - 50 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-30-80 po godz. 16, 853-71-40 do godz. 15 
RENAULT CLIO 1,1997 r . : zderzak, listwa pod reflektory. 
Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT CLIO, 1998 r. : wózek, wahacze, listwa kier., 
zwrotnice, półosie, McPhersońy, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT CLIO, 1998 r. : maska. Wrocław, tel/ 
0605/20-86-12
RENAULT CLIO II, 1999 r .: elementy zawieszenia. Piotro
wice Małe, gm. Prusice, woj. wrodawskie, tel. 071/312-61-55, 
0608/03-83-64
RENAULT CLIO II, 1999 r . : wahacze, zwrtonice, półosie, 
listwa kier., stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT CLIO, 1999 r .: maska przednia, • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/351-52-37
RENAULT CUO II, 1999 r., 1200 ccm : półosie, ukł. wyde
chowy, skrzynia biegów (5), szyby, lusterka, podłużnica, za
wieszenia, tapicerka. Złotoryja, tel. 0603/33-73-96 
RENAULT CLIO II, 2000 r . : skrzynia biegów (5), półosie, 
piasty, koła, zadski hamulcowe, części silnika. Polkowice, 
tel. 0501/62-27-65
RENAULT CLIO, 2000 r.: zderzak przedni do poprawek 190 
zł, błotnik przedni prawy do poprawek 80 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-76-95,0602/22-41-59 
RENAULT ESPACE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT ESPACE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, błotniki tyl
ne, fotel. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE, 2200 ccm, benzyna : katalizator, koń
cówka wtrysku paliwa, nie używane. Wrocław, tel. 
071/361-25-30,0601/40-12-50 
RENAULT ESPACE, 1992 r. : maska. Wojkowice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
RENAULT ESPACE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna: silnik J7T, 
na części. Żarów, tel. 074/858-00-32 w godz. 10-18, 
858-93-50 po godz. 19,0607/45-56-57 
RENAULT ESPACE, SCENIC, 2000 r.: kompl. siedzeń, in- 
tercooler, inne. Wrodawt 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 EXPRES$ : lampy tylne Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT EXPRESS, -1987/93 r . : części powypadkowe, • 
60 zł. Groblice, tel. 071/321-58-31

RENAULT EXPRESS, 1992 r., 1400 ccm. benzyna : silnik 
E7J z wałkiem rozrządu w głowicy, osprzęt, skrzenia bie
gów, sanki, zbiornik paliwa z pompą elektr. Prochowice, tel! 
0608/53-22-16
RENAULT EXPRESS, 1999 r.: kpi. klapa tylna. Smardzów,
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
RENAULT FUEGO, 1982 r. : różne części. Wąsosz, tel.
065/543-76-59
RENAULT'KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki,
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik,
McPhersońy, lusterka, klapa tylna, chłodnice, wentylator z
obudową, halogeny, lampy tylne. Siechnice, tel.
071/311-39-14,'0602/71-26-65
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel.
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO, 1.2,1.4: prawy bok, drzwi prawe, za
wieszenia, osprzęt silników, skrzynie, kokpit, inne. Wrodaw, 
tel. 0504/91-71-1.6
RENAULT KANGOO: zderzak przedni 190 zł, lampy przed
nie do delikatnych poprawek 100 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
068/320-76-95,0602/22-41-59 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 1 tys. km, 1400 ccm : silnik, 
zawiesz., podłużnice lewe i prawe, wzmocnienie czołowe, 
komputer, deska rozdzielcza i inne. Sulechów, tel. 
0601/53-92-16
RENAULT LAGUNA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT LAGUNA : różne części. Leszno, tel. 
0605/82-85-18
RENAULT LAGUNA: dach. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
RENAULT LAGUNA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersońy, 
belka pod silnik, reflektory, halogeny, lampy tylne, kierun
kowskazy, komputer, chłodnice, błotniki tylne, ścianka tylna, 
lusterka, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT LAGUNA : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT LAGUNA : różne części mechaniczne i blachar
skie, plastiki, liczniki i inne. Wrocław, tel. 0605/11 -26-18. 
0607/53-43-23
RENAULT LAGUNA : różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r . : lusterka boczne (ręczna 
albo el. regulacja). Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 2000 ccm, wtrysk : silnik z 
dokum., skrzynia biegów (5), drzwi wszystkie, klapa tylna, 
McPhersońy, silniczki el., szyby, lampy tylne, zderzak i inne. 
Legnica, tel. 0607/20-56-22
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, wirysk: różne czę
śd. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT LAGUNA, 1995 r„ 1800 ccm : różne części me
chaniczne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niem
cy. 0049/160-99-55-01-00
RENAULT LAGUNA, 1995 r. : tarcze ham. przednie • 40 
zł/szt. Lubań, tel. 0607/66-26-79 po godz. 16
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r .: przednie ćwiart

ki i tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tyl
na, poduszka pow., koła z oponami, tapicerka, 
elem. plastikowe, deska rozdz., lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, elementy silnika, skrzynia bie
gów, łapy silnika, zbiorniczki, zamki uszczelki I 
inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87025401

RENAULT LAGUNA, 1996 r .: wzmocnienie przednie, zde
rzaki. Groblice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT LAGUNA, 1996 r..5-drzwiowy: kpi. drzwi przed
nie i tylne, lewe, kpi., klapa tylna, kpi., z blendą, tylna oś. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT LAGUNA, 1996 r .: dużo części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r.: tylne, lewe drzwi, tylna klapa, 
tylna szyba ze światłem .stop’, halogeny do Megane. Świe
bodzice, tel. 074/854-48-61 do godz. 14,0605/72-77-62 
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1999 r. : silnik, komputer, 
zawieszenie, półosie, ława, drzwi prawe, cały tył, dach, wnę
trze, radio. Legnica, tei. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r . : silnik, komputer, insi el., 
półosie, McPherson prawy, drzwi tylne prawe, wnętrze, fote
le, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
0607/77-93-76
RENAULT LAGUNA, 1999 r. : ABS, klimatyzacja, części 
przodu, silnik 1.8', komputer, lampy, inne. Wrocław, tel. 
0503/77-11-69
RENAULT LAGUNA, MEGANE : różne części z demonta
żu. Niemcy, tel. 0049/17-44-96-98-61 Wschowa, 
0605/91-88-41
RENAULT LAGUNA, MEGANE : halogeny • 200 zł, możli
wość wysyłki. Wrodaw, tel. 0600/32-44-29 
RENAULT LAGUNA, TWINGO. 1994/96 r . : części używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
RENAULT MAGNUM : kabina nieuzbrojona. Zielona Góra, 
tel. 068/323-10-09,0501/85-67-40,0501/22-72-67

DIESEL SERWIS
Regeneracja pom p w tryskowych
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• wymiana wtryskiwaczy
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RENAULT]
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel. 071/311*6942,071/311-54-13,0-604607719. |

RENAULT MASTER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, reflektory, obudowa z wen
tylatorami, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
O  RENAULT MASTER, 1990 r., 2500 ccm, diesel : 

silnik, części silnika, skrzynia biegów, części 
skrzyni biegów, półosie, rozrusznik, reflektory, 
nagrzewnica, resory i inne. Chojnów, tel. 
076/818-17-45,076/818-12-27 84018741

RENAULT MASTER, 1990/97 r . : elementy mechaniczne i 
blacharskie, możliwa wysyłka. Górar tel. 065/543-31-71, 
0501/77-03-8T
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
RENAULT MEGANE: maska, drzwi, błotniki, zde;rzaRi, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, przekł. kierownicy, halogeny, reflektory, lampy tylne, 
kierunkowskazy, chłodnice, belka pod silnik, lusterka, klapa 
tylna, oś tylna, wentylator i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE : różne części mechanicznej blachar
skie, plastiki, liczniki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18, 
0607/53-43-23
RENAULT MEGANE : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT MEGANE : różne częśd z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT MEGANE, 1996 r . : ćwiartka przednia lewa, za
wieszenie tylne, zbiornik paliwa, siedzenie tylne. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/482-00-16 
RENAULT MEGANE, 1997 r . : zderzak, błotnik, listwy pod 
reflektory. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/88-49-71
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r.,1600 ccm : drzwi 
tylne kpi., wózek, wahacze, półosie, zwrtonice, McPherso- 
ny, klapy tylne, kpi. do 5-drzwiowego. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT MEGANE, 1997 r. 5-drzwiowy: oś tylna bez ABS, 
zbiornik paliwa z pompą. Świdnica, tel. 0600/10-57-00 
O  RENAULT MEGANE, 1997/01 r .: siln ik 1.9 D, 2.0, 

1.6,1.41, drzwi, dach, przednie ćwiartki, koła, ta
picerka, uszczelki, zawieszenia, 2 poduszki pow., 
„wózek” , klimatyzacja, elem. plastikowe, na
grzewnica, filtry, skrzynia biegów, progi. Świdni
ca, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025421 

RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, głowica, 
rozrusznik, alternator, inst. el., uszczelka drzwi prawych tyl
nych, lampa lewa przednia, deska, półoś lewa, chłodnica, 
poduszki silnika i plastiki, zegarek, słupki środkowe, nagrzew
nica, konsola, pompa ham., zbiornik paliwa. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0601/41-23-29 
RENAULT MEGANE, 1999 r. : ABS, klimatyzacja, części 
przodu, silnik 1.8, komputer, lampy, inne. Wrocław, tel. 
0503/77-11-69

RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: kpi. drzwi tylne, kla
pa tylna, kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT MEGANE. 2000 r .: klapa tylna, błotniki, zawie
szenie, lampy tylne i inne drobne. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i 
inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
RENAULT RAPID, 1993 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna: 
silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, ukł. 
wydechowy, drzwi, lusterka, zderzaki, chłodnica, lampy, szy
ba czołowa, zbiornik paliwa i inne. Legnica, tel. 0606/82-16-26 
RENAULT SAFRANE : silnik, skrzynia biegów (5) do poj. 
2.0, zawieszenie tylne., tel. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT SAFRANE: maska, drzwi, błotniuki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
belka pod silnik, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa 
tylna, reflektory, halogeny, lusterka, lampy tylne, błotniki tyl
ne, fotele, konsola i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT SAFRANE: błotnik prawy przedni. Wrodaw, tel. 
071/785-76-94,0604/71 -66-24,0602/81 -ą2-87 
RENAULT SAFRANE : pompa ABS. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
RENAULT SAFRANE, 1993 r .: drzwi prawe, ćwiartka pra
wa tylna, klapa tylna z szybą, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0501/60-86-49
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2000 ccm : różne częśd. 
Gorzów, tel. 0502/04-86-44
RENAULT SAFRANE, 1994 r .: skrzynie biegów na części, 
fotele, tapicerki, el. podnośniki szyb, podłokietnik, wentyla
tor nawiewu, nagrzewnice, tylna klapa i inne. Oława, tel. 
071/313-15-89
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2500 ccm, turbo D : pompa 
olejowa z obudową lub uszkodzony silnilć’. Wrocław, tel. 
071/352-12-16
RENAULT SCENIC : tylna półka, zbiorniczek spryskiwaczy. 
Oława, tel. 0604/85-40-04
RENAULT SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, reflektory, 
belka pod silnik, drzwi, chłodnica, obudowa z wentylatora
mi; klapa tylna, fotel pasażera z poduszką pow. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71 -26̂ 65 
RENAULT SCENIC : różne części: Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 '  . K
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : siln ik 1.9 D, 1.6, 

2.0,1.4 I, maska, lampy, błotniki, zderzaki, szy
by, chłodnice, wzmocnienia, felgi alum., 2 i 4 po
duszki pow., drzwi, klapa.tylna, lusterka, progi,
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Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIMETEC, MOTO-CZĘŚa, ul. Paryska 4,51-215 Wrocfaw, tel. 34-5M34,34-55-559, tel./fax 34-54-668

dach, klimatyzacja, ćwiartki, fotele, deska, elem. 
plastikowe, zawieszenia, wózek skrzynia biegów. 
Św idnica, tel. 0604/82-66*90, 0607/64-52-82 
87025411

RENAULT SCENIC, 2000 r., 1600 ccm, 16V: tapicerka, lam
py tylne, lusterka, szyby, klimatronic, kolumny McPhersona, 
półosie, zbiorniczki, ukł. wydechowy, pompa ABS, plastiki i 
inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
RENAULT SCENIC, 2000 r. : tylne drzwi, kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
0  RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, d iese l: silnik, czę

ści silnika, skrzynia biegów (2.1 i 2.5 D), zawie
szenia, półosie, układ kierowniczy, rozrusznik, al
ternator, części skrzyni biegów i inne. Chojnów, 
tel. 076/818-17-45, 076/818-12-27, 0603/07-36-38 
84018761

RENAULT TRAFIĆ : drzwi przednie, chłodnica, rozrusznik.
Gromadka, tel. 076/817-28-55
RENAULT TRAFIĆ : różne części. Oleśnica, tel.
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna: silnik (kompl. do
kumentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT TRAFIĆ: maska, błotniki, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2068 ccm, diesel: silnik nieodony. Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, 
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
RENAULT TRAFIĆ : drzwi kpi. Kazimierz Kołodziej, 65-100 
Zielona Góra, ul. Strumykowa 21b/4 
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 150 tys. km : silnik 2068 ccm, 
diesel, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
RENAULT TRAFIĆ, 1985/91 r., 2068 ccm, diesel : silnik, 
stan idealny, wszystkie Częśd silnika, zawieszenie przednie
1 tylne, ukł. kierowniczy, kolumna kierownicy, ukł. hamulco
wy, skrzynia biegów (5), półosie, piasty kół, felgi, silniczek 
wycieraczek, plastiki, przełączniki, rozrusznik, maska, drzwi 
zderzak i inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1985/91 r., 2068 ccm, diesel: stan sil
nika w dobrym stanie, wszystkie częśd silnika, skrzynia bie
gów (5), części skrzyni, kolumna kierów., półosie i inne. Le
gnica, tel. 0602/23-11-56
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r .: silnik 2.1 D, skrzy

nie biegów do 2.1 D, 2.5 D, układ kierowniczy i 
wydechowy, pompa wspom. kier., wszystkie czę
ści do 2.1 D, części skrz. biegów (5), zawiesze
nie przednie i tylne, zderzaki, lampy, drzwi, pul
pit, grill, belka przednia, uchwyty zderzaków 
(przednich i tylnych), zawiasy tylne, siedzenia, 
półosie,. koło zamach, do 2.5 D i, inne części, 
zawsze aktualne!, Legnica, tel. 0606/68-30-86 
84019271

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1990/93 r., 2500 ccm, diesel: głowica 
silnika, sprzęgło, koło zamachowe, pompa oleju, wahacze, 
chłodniczka oleju z obudową, amortyzatory, ukł. kierowni
czy, belka chłodnicy, maska, drzwi, lampy, atrapa, tunel na
grzewnicy, błotnik i inne. Legnica, teł. 0602/23-11-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna: silnik, wa
hacze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm. diesel: częśd me
chaniczne, elementy blacharki T elektroniczne, silnik, skrzy
nia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
RENAULT TRAFIĆ, 1991/92 r., 2500 ccm, diesel: chłodni
ca oleju, koło zamachowe, pompa oleju, głowica kpi., półoś, 
piasty kół, wahacze, pompa Vacum,. serwo z pompą ham. i 
inne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 45 tys. km. 2100 ccm. diesel: 
silnik na częśd - 1.000 zł, blok silnika, drzwi przednie, oś 
tylna, piasty przednie, kierownica, resory. Ostrów Wlkp., tel. 
0604/38-09-54
RENAULT TWINGO : lusterko prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT TWINGO : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
RENAULT TWINGO : wszystkie części. Leszno, tel. 
0609/44-72-93
RENAULT TWINGO: bębny kompl. z piastami i linkami, półka 
tylna. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66.
RENAULT TWINGO : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, reflektory, drzwi, belka pod silnik. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO, 1994/97 r., 1400 ccm oraz 1200 ccm: 
zawieszenie, silnik z osprzętem, drzwi, zderzak, lampy, pół
osie, chłodnica, komputer, • 350 zł. Bielany Wrocł., tel. 
071/370-01-15
RENAULT TWINGO, 1998 r . : lampy tylne. Gromadka, tel.
0603/71-61-56,0600/13-30-53
RENAULT TWINGO, 1999 r .: maska, lampy, wzmocnienie
przednie, zderzak, chłodnica. Zielona Góra, tel.
0600/54-93-56
ROBUR : skrzynia biegów, po remoncie kapitalnym, - 500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-24^64,0606/43-66-25 
ROBUR, 1986 r., diesel: różne części. Ceków. woj. kaliskie, 
tel. 0608/21-31-38
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81013661

ROVER, 1993 r., 1600 ccm, 16V, DOHC : silnik, skrzynia 
biegów. Leszno, tel. 065/529-34-77 w godz. 9-17, 
faks/538-03-33
ROVER 200, 400, 600 : maski; zderzaki, reflektory, klapa 
tylna. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
ROVER 213,216,1988 r.: szyba trójkątna, do drzwi tylnych 
prawych. Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
ROVER 214,1990 r.: drzwi, szyby, skrzynia biegów, zawie
szenie przednie i tylne, tapicerki z drewnem, dach, silnik 1.4 
na części, zbiorniczki, rozrusznik, drążek kier., inne części. 
Legnica, tel. 0603/40-64-90
ROVER 214,1990 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, drzwi, de
ska rozdz., plastiki i pozostałe części. Polkowice, tel. 
076/845-44-10,0605/69-60-36 
ROVER 214,1995 r.: ćwiartka lewa przednia. Wrocław, tel. 
0603/32-71-10
ROVER 214. 1998 r., 1400 ccm : półosie, lampy, skrzynia 
biegów (5), podłużnica przednia, elementy wnętrza, części 
silnika, klimatyzacja, kolumna kierownicy, szyby, fotele, za
wieszenia. Bolesławiec, tel. 0608/74-74-4)5 
ROVER 214,216,1994 r .: McPherson przefdni, zadski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przed
ni. Wrodaw. tel. 0501/81-36-18 
ROVER 820 Tl,4993 r., 2000 ccm,turbo: dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, 
lusterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi 
aluminiowe, plastiki,, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
ROVER 820,825,1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
: silnik, w calośd lub na części, skrzynia biegów (5), podłuż-
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SEAT MARBELLA, TERRA : różne części. Jelenia' Góra.., SKODA 105,120.1983 r.: wszystkie części oprócz silnika, 
tel. 0609/26-96-78 . M Pilawa Górna, woj. wałbrzyskie, lei. 074/837-23-51

nice, progi, dach, błotniki tylne, klapa tylna, zawieszenie tyl
ne i prżetinie,konsola, komputery i inne części z demonta
żu. Góra, tel. 0501/77-03-81,0601/91-97-74 
SAAB 900,9000,9_5: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
SAAB 9000 CD: chłodnica pow. i klimatyzacji. Legnica, tel. 
076/86642-70 po godz.20
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm, turbo rczęści przodu, 
poduszki powietrzne, feigi aluminiowe, drzwi, inne. Wrocław, 
teł. 0606/62-65-10 

' SCANIA DSC 11-01,1988 r. części silnika: głowice, wałek 
rozrządu, tłoki z korbowodami, wał. Głogów, tel. 
0607/43-77-43
SEAT ALHAMBRA: lusterka. Legnica, tel! 076/722-85-51 
SEATAROSA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
SEAT AROSA, 1998 r., 1000 ccm, wtrysk: silnik, wahacze, 
amortyzatory, zwrotnice, półosie, chłodnice, drążki kierow
nicze, stacyjka, zamki, licznik, przełączniki, filtr węglowy, 
ABS, serwo, pompa hamulcowa, zbiorniczki i inne. Legnica, 
teł. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 
SEAT CORDOBA : zawieszenie przednie, belka przednia, 
silnik, alternator, skrzynia biegów, rozrusznik, pompa wspo
magania, amortyzatory przednie. Jawor, teł. 076/870-04-77 
wieczorem
SEAT CORDOBA: lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51 
SEAT CORDOBA GTI, 2000 ccm : silnik, w całości lub na 
częid Polko***, tei. 0607/10-75-54- 
SEAT CORDOBA : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SEAT CORDOBA. 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
siedzenia przednie i tylne, zbiornik paliwa, zawieszenie tyl
ne, tylna belka kpi. Kłodzko, tel. 074/867-75-59, 
0602/19-66-75
SEAT CORDOBA, 1993/98 r.: lusterka lewej i prawej stro
ny, czarne, ręcznie reguł., stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SEAT CORDOBA, 1994 r.: lusterka, felgi aluminiowe R14, 
z oponami, listwa wspomagania. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/49-54-20 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska, fel
gi, części silnika, pompy, wspomaganie i inne. Wrocław, teł. 
0602/23-68-66
SEAT CORDOBA. 1994/98 r. 1.4, 1.6 : dach kpi., szyby, 
ćwiartki tylne, konsole, zawieszenie, drzwi, oświetlenie i inne. 
Lubin, tel. 0608/70-62-07
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 ccm : McPhersony, ABS, 
drzwi prawe, plastiki wnętrza, błotnik tylny, skrzynia biegów. 
Polkowice, tel. 0607/10-78-54 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: 
części mechaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, sil
nik. skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
SEAT CORDOBA, 1999 r.: komplet kołpaków (4 szt.). Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
SEAT CORDOBA, 1999 r. zderzak przedni. Lubań, tel. 
075/721-64-09,0609/48-96-95 
SEAT CORDOBA, IBIZA KOMBI, 1400 ccm, 1900, diesel: 
różne części blacharskie, mechaniczne, skrzynia biegów. 
Nysa, tel. 0606/26-63-23
SEAT IBIZA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
SEAT IBIZA system Porsche: głowica. Trzebnica, tel. 
071/312-54-64,0606/40-03-11 
SEAT IBIZA, 1988 r.: drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm: skrzynia biegów, cena • 500 
zł, kolumny McPhersona -120 zł, resor tylny - 90 zł i inne. 
Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm: maska, drzwi, lampy, szy
by, części mechaniczne i inne. Legnica, tel. 0608/82-95-6$ 
SEAT IBIZA, 1989 r . : dach, zderzak tylny, klapa, szyby, 
nakładki na progi (2-drzwiowy). Wrocław, tel..0503/14-00-67 
SEAT IBIZA, 1990 r.: drzwi tylne prawe, kolumny McPher
sona, tylne lampy. inst. elektryczna i inne. Gać, woj. wro
cławskie. tel. 0600/92-05-13
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna : różne części z 
demontażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
SEAT IBIZA, 1991 r . : lampy tylne, lusterka. Legnica, tel. 
0602/83-80-92
SEAT IBIZA, 1991 r., 138 tys. km, 900 ccm, benzyna: silnik 
i inne części z demontażu. Modła, woj. legnickie, tel. 
0602/88-08-99
SEAT IBIZA, 1991 r.: drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, woj. wrocławskie, teł. 071/312-54-33 po godz. 
15,0601/79-30-54
SEAT IBIZA, 1991 r„ 900 ccm oraz 1200 ccm i 1500 ccm: 
części silnika, mosty, półosie, skrzynie biegów, zawiesze
nie, maski, drzwi, szyby, felgi, siedzenia i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/84649-57
SEAT IBIZA, 1992 r., 900 ccm : skrzynia biegów, • 500 zł. 
Gostyń, tel. 065/573-61-87
SEAT 1BIZA, 1992 r . : maska, reflektory, zderzak przedni, 
chłodnica, szyba czołowa, atrapa. Opole, tel. 0601/71-67-25 
SEAT IBIZA, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, dieseł: sie
dzenia przednie i tylne, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, 
tylna belka kpi. Kłodzko, tel. 074/867-75-59,0602/19-66-75 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm: wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, plastiki i inne. 
Wrocław, tel. 071/315-10-19
SEAT IBIZA, 1993 r., 1400 ccm : progi ze słupkami, części 
silnika. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56 
SEAT IBIZA, 1994 r.: lusterka, felgi aluminiowe R14, z opo
nami, listwa wspomagania. Prochowice, tel. 076/85847-151, 
0605/49-54-20
SEAT IBIZA, 1994/95 r.: różne części z demontażu. Niem
cy, tel. 0049/1744-96-98-61 Wschowa, 0605/91-8841 
SEAT IBIZA, 1994/98 r. 1.4,1.6: dach, drzwi, silnik,, skrzy
nia biegów, szyby, ćwiartki, konsola, zderzaki, zawieszenia, 
oświetlenie i inne. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
SEAT IBIZA, 1994/98 r.: lusterka lewej i prawej strony, czar
ne, ręcznie reguł., stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SEAT IBIZA, 1995 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
SEAT IBIZA, 1996 r., 100 tys. km : kierownica z zaślepką, 
przełączniki, nakładka zderzaka przedniego, dolna blacha, - 
400 zl. Kłodzko, tel. 074/647-1944,0602/36-18-07 
SEAT IBIZA, 1996 r.: amortyzatory ze sprężynami tylnymi - 
50 zł/sztuka. Lubin, tel. 0603/25-31-59 
SEAT IBIZA, 1997 r„ 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik 
z komputerem, • 1.500 zł. Kalisz, tel. 062/738-03-12, 
0601/77-22-53
SEAT IBIZA, 1999 r .: komplet kołpaków (4 szt.). Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996 r . : kierownica z zaślepką, 
nakładka przedniego zderzaka, przełączniki, części blachar
skie. Kłodzko, teł. 074/647-1944 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkow
skazy. atrapa, za ilepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT IBIZA, CORDOBA, 2000 r.: błotniki, zderzak, lampy, 
maska. Wrodaw, tel. 071/344-55-06,0604/50-00-89 
SEAT M C A : lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51

SEAT TOLEDO: klapa bagażnika, podłoga bagażnika. Gło
gów, tel. 0601/14-67-10
SEAT TOLEDO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
SEAT TOLEDO: klimatyzacja kpi. Leszno, teł. 0603/77-52-88
SEAT TOLEDO : kpi. klapa tylna, z lampami. Smardzów,
teł. 071/398-33-51,071/314-38-54
SEAT TOLEDO : przednia prawa ćwiartka. Wińsko, tel.
071/389-80-63
SEAT TOLEDO, 1800 ccm.: Tył karoserii i inne części uży
wane. Wrocław, tel. 0601/70-1 
SEAT TOLEDO 2001 r., 1900 ccm TDi: konsola, zawiesze
nia, drzwi, plastiki, filtry powietrza i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-5343
SEAT TOLEDO nowy model: maska, klapa tylna, • 360 zł.
Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30
SEAT TOLEDO, 1991/98 r .: lusterka boczne lewe (ręczna
albo el. regulacja). Wrocław, tel. 0604/94-65-21
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm : silnik i inne. Żary, tel.
0608/35-00-89
SEAT TOLEDO, 1992/94 r., 1900 ccm, turbo D : dach, tylne 
błotniki, zawieszenia, zderzak tylny, klapa tylna, nagrzewni
ca. ABS kpi., kaseta biegów, układ wydechowy, instalacja. 
Legnica, tel. 0607/17-66-93
SEAT TOLEDO, 1992/98 r.: drzwi, lusterka, przepływomierz, 
chłodnica, wspomaganie, lempy, części silnika, felgi stalo
we, konsola i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
SEAT TOLEDO, 1993 r.,: prawa, przednia ćwiartka z pod
szybiem, - 300 zł. Bystrzyca Oławska, teł. 071/303-07-23 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, 
podłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłod
nica, serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydecho
wy i kierowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1993 r.: reflektory, błotniki tylne, drzwi, ta
picerka, zbiornik paliwa, opony nowe i inne części. Zgorze
lec. tel. 0601/98-73-29
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : zawieszenie 
tylne -170 zł, półosie z przegubami -170 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-32
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : tylna część 
nadwozia - 500 zł, podłużnice - 250 zł/szt., drzwi • 200 zł, 
konsola - 200 zł, oś tylna -150 zł, McPhersony -100 zł/szt., 
skrzynia biegów 151 - 400 zł, klapa tylna - 300 zł, zderzak z 
halogenami • 200 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
SEAT TOLEDO, 1993/97 r . : konsola z zegarami czarna - 
300 zł, błotnik lewy przedni • 100 zł, pasy przednie -100 zł, 
alternator 90A (do silnika 1.6 z klimatyzacją) • '1.000 zł, lam
pa prawa tylna przyciemniona • 50 zł, zdetzak tylny - 80 zł. 
Legnica, tel. 0605/44-72-21
SEAT TOLEDO, 1994 r.: półka bagażnika. Bolesławiec, teł. 
0608/18-83-69
SEAT TOLEDO, 1994 r.: zderzaki, tapicerka welurowa, kon
sola, drzwi, klapa tylna, zawieszenie przednie i tylne, szyby, 
silnik 1j8. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów (5), zawieszenia, koła, elementy nad
wozia. Legnica, tel. 076/878-29-13,878-51-96 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 cćm : obudowa filtra pow, - 
60 zł. Wrocław, teł. 071/349-23-92 
SEAT TOLEDO 1,1998 r .: drzwi z szybami, ćwiartka tylna 
lewa, belka tylna z  ABS-em, zawieszenia, .półosie, tapicer-, 
ka, klapa tylna, lusterka el. regulowane, silnik (1600 ccm), 
skrzynia biegów, sanie, nagrzewnica, plastiki wnętrza, 
wzmocnienie przednieri inne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
SEAT TOLEDO, LEON : klimatyzacje sterowane el., kom
pletne, wysyłka. Nowogrodziec, woj: jeleniogórskie, lei. 
0502/33-76-86,0608/72-14-92 
SEAT TOLEDO, LEON: maska, błotniki, wzmocnienie przed- 

/ nie, drzwi, -próg prawy. Wrocław, tel. 071/344-55-06? 
0604/50-00-89
SILNIK ANDORIA 1-tłokoWy, 15 KM; -1.000 zł. Czamy Bór, 
tel. 074/845-02-81 po godz. 20 
SILNIK SW-400, turbo ♦ ą r̂zynia biegów, - 3.500 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-13-12
SILNIK SW400 stan b. dobry - 2.800 zł. .Legnica, tel. 
0603/8340-66
SILNIK SW-400, turbo : zestaw naprawczy, bez tulei, fa
brycznie nowy, cena - 500 zł oraz pompa olejowa, nowa • 
200 zł. Lubin. tel. 0502/60-93-39 
SILNIK SW400 : kompletna głowica, nowa, nie używana, 
koła rozrządu, nowe, wtryskiwacze i popychacze zaworów, 
korbowody, pompa wspomagania, sprężarka pow., miska ole
jowa, obudowa koła zamachowego, docisk sprzęgła, inne. 
Środą Śląska, lei. 071/795-14-42 ..
SILNIK SW-680, turbo po remoncie, - 5.500 zł. Legnica, teł. 
076/857-02-01
SILNIK SW-680, turbo. Opole, tel. 077/469-32-92, 
0605/46-70-39
O  SILNIKI: Fiat lveco, lveco EuroCargo 6.0 TDi, lve- 

co Turbo Daily 2.8 TDi, 2.5 TDi, 2.5 D + mosty i 
skrzynie biegów, A lfa Romeo 2.0 I 16V Twin 
Spark, - 5.500 zł., te l. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84019231

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 105 lub 120: części z rozbiórki, chłodnica, klapy, 
rury ogrzewania, okrągłe zegary, siedzenia, zawieszenie 
przednie (model 120) i inne, • 160 zł. Jaworzyna śląska, tel. 
074/858-09-22
SKODA 100: części silnika, hamulców, zapłonu i inne, nowe.
Lądek Zdrój, tel. 0603/27-63-10
SKODA: chłodnica, drzwi (4 szt.) i inne części, tanio. Ligota
Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 071/312-32-90
SKODA 105,120 : skrzynia biegów 141 - 70 zł lub zamienię
na skrzynię biegów Fiata 126p. Nowa Ruda, tel.
074/872-76-09
SKODA 120 : nowe drzwi, progi, tarcze, koła i inne części 
do silnika i zawieszenia. Rawicz, tel. 065/545-48-38, 
0606/26-74-46
SKODA 105 S : wał po szlifie ♦ panewki, korbóWody - 250 
zł, skrzynia biegów z półosiami i bębnami - 250 zł, hak - 50 
zł, alternator - 50 zł, rozrusznik • 80 zł, szyba tylna - 40 zł i 
inne. Stanowice, tel. 074/855-78-73 
SKODA 100 L : fotele przednie, koła i inne części. Wrocław, 
tel. 071/339-17-37
SKODA 100 S : szyba przednia i tylna, szyby drzwi, błotniki 
tylne, pokrywa bagażnika i silnika, ścianka tylna, bagażnik, 
lampy przednie, pokrywa pod zbiornik i inne. Wrocław, tel. 
348-19-11 pogódź. 18
SKODA 105/120: kpi. silnik, do remontu lub na części • 150 
zł, koła 14", 4 szt. • 30 zł/szt., skrzynia biegów -110 zł, ma
ska silnika -100 zł, klapa bagażnika - 30 zł, drzwi, uzbrojo
ne, 4 szL • 40 zł/szL i inne. Wrocław, tel. 071/327-79-01 
SKODA 120: wszystkie części. Wrocław, tel. 071/3444242, 
0608/15-16-34
SKODA 105 : zawieszenie przednie, skrzynia biegów (4), 
szyby, zegary. Wrodaw, tel. 0503/72-15-67 
SKODA 105 L, 1982 r.: skrzynia biegów, alternator, chłodni
ca, drzwi, zbiornik paliwa, opony, felgi 13* i 14". maska, kia-. 
pa i inne części z rozbiórki, możliwość montażu. Budziszów 
Mały, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/85746-30

SKODA 105,120,1.984 r.: różne częśd z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów SI:, tel. 0601/57-2241 
SKODA 105,120,1986 r . : skrzynia biegów, lampy, drzwi, 
szyby, mosty, belki, półosie, zderzaki, błotniki, silniki i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
SKODA 120L, 1988 r.: wszystkie części z demontażu, stan 
b. dobry. Racławice Wielkie, gm. Kobierzyce, tel. 
071/511-90-81
SKODA 120 LS, 1989 r.: karoseria, silnik, skrzynia biegów 
151, zawieszenie przednie, przekł. kierownicy listwowa, chłod
nica, drzwi, zderzaki, lampy, hak, zbiornik paliwa, tapicerka, 
błotniki, atrapa przednia, licznik z obrotomierzem, felgi z opo
nami, kierownica, półosie. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0602/60-1947
SKODA 105,120,1989 r .: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie przednie, klapa, lampy, zderzaki, zbiornik paliwa, błot
niki, hak, drzwi, szyby, alternator, pasy bezp. i inne. Piława 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
SKODA 105,120,1989 r.: hak z inst. elektr. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
SKODA 105 L, 1988 r. : różne części. Oława, tel. 
071/313-10-55
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, na
grzewnica, aparat zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa 
lewa tylna, mechanizmy wycieraczek, sprężyny, kolumny 
McPhersona, serwo, piasty przednie, zaciski ham.,* belka 
tylna, tłumiki, stacyjka, kolumna kierownicza. Wrodaw, tel.
352-83-37 po godz. 18,0604/75-20-57 
SKODA FAVORIT : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
071/787-78-25 po godz. 18
SKODA FAVORIT : klosze lamp cofania, lusterko wewn., 
twomik alternatora. Wrodaw, tel. 071/372-22-86 
SKODA FAVORIT: amortyzatory, liczniki, dwururka, insta
lacja, elementy plastikowe, wnętrza, szyberdach 76 x 38 cm. 
Wrodaw. tel. 071/345-68-18,0502/51-50-31 
SKODA FAVORJT, 1991 r . : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
SKODA FAVOR!T, 1991 r.. 76 tys. km: silnik. • 500 zł. Świd
nica, tel. 074/640-54-30

SKODA FAVORIT, 1991 r.: dach, szyby, koła, felgi, maski, 
zawieszenie, mosty, belki, półosie, lampy, skrzynia biegów, 
fotele i inne: Wałbrzych, teł. 074/84649-57 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne cżęści. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1992 r . : elementy blacharki, silnik, za
wieszenie przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, skrzy
nia biegów (5), półosie, koła, chłodnica, zbiornik paliwa, szy
by, klamki, zamki, linki, ukł. kierowniczy, ukL wydechowy, 
stacyjka, instal. elektryczna, przełączniki lampy. Legnica, tel. 
076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 23 v  ' v  
SKODA FAVORIT, 1992 r , 50 tys. km, 1300 ccm : różne 
częśd blacharki i mechaniczne. Wrodaw, teL05p2/45:-1247 
SKODA FAYORIT, FELICIA, 1991 r. nowe: pas przedni, 
drzwi, lampy, zamki, paski. Wrodaw, tel. 071/343-66-26 
SKODA FELICIA : części nowe i używane. Bolków, tel. 
0602/11-58-3?, 075/741-51-34 
SKODA FELICIA: szyba tylna ogrzewana, pokrywa silnika, 
gumowe dywaniki (do kombi), pompa wody, reflektory. Oła
wa, teł. 071/302-81-84,0607/18-86-05 .
SKODA FELICIAaklimatyzacja kompletna, - 800 zł. Oławą, 
tel. 071/302-8544,0602/70-20-85 
SKODA FELICIA KOMBI: zderzak tylny, zbiornik paliwa, 
piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik, mecha
nizm różnicowy, belka zawieszenia (tylna), sprzęgło. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FELICIA, 1995/00 r.: lusterka lewe (ręczna albo el. 
regulacja). Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
SKODA FELICIA, 1996 r., 30 tys. km, 1300 ccm : silnik, 
stan b. dobry • 850 zł, oś tylna - 200 zł, amortyzatory tylne 
ze sprężynami - 150 zł, drzwi tylne - 200 zł, zderzak tylny • 
100 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99
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SKODA FELICIA, 1997 r.: reflektor prawy + kierunkowskaz 
-120 zł, zderzak tylny (czarny) - 80 zł, maska -.200 zł, zde
rzak przedni (czamy) -100 zł, chłodnica - 80 zł, felga stalo
wa. Wrodaw, tel. 071/349-26-63 
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm : drzwi, maska, zde
rzak przedni i tylny, klapa tylna, lampy, skrzynia biegów, 
elementy zawieszenia. Wrodaw, tel. 0603/13-93-13 
SKODA FELICIA, 1998 r.: lampa prawa, błotnik tylny lewy, 
chłodnica wody, lampa prawa (do modelu 1997). Wrocław, 
tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
SKODA FELICIA, 1999 r.: lampy, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenia, chłodnice, szyby, ukł. kierowniczy, nagrzewni
ce i inne. Legnica, tel. 0607/37-55-56 
SKODA FELICIA, 1999 r.: maska silnika, chłodnica z wen
tylatorem, reflektory, przekł. kierownicy, zwrotnica, drzwi, grill, 
wahacze. Wrodaw, tel. 071/337-13-13 
SKODA FELICIA, OCTAVIA: lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki'. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
SKODA LIAZ : silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawie
szenie przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
SKODA OCTAVIA: silnik, głowica, skrzynia biegów, pompa 
wtryskowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., zawieszenie 
przednie, turbo, komputery, atrapy i inne, możliwość wysył
ki. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, turbo D, 110 KM : silnik, w 
całości lub na części, z osprzętem. Legnica, tel. 
0607/404547
SKODA OCTAYIA: silnik 1,6 SR z osprzętem (dokumenta
cja), dach, skrzynia biegów, tylna część nadwozia, tylne lam
py, klapa z szybą, zawieszenie przednie. Legnica, tel. 
0607/53-63-68
SKODA OCTAYIA .maska przednia, błotnik lewy i prawy, 
inne elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44, 
0602/70-20-85

SKODA OCTAVIA, 1998 r. -. lampa lewa, błotnik lewy, drzwi 
lewe tylne, drzwi prawe przednie, drzwi lewe tylne (kombi), 
maska, grill. Wrocław, tel. 071/364-51-42"', 0608/34-92-77! 
SKODA OCTAVIA, 1998/00 r. 1.6,1.9 TDI: osprzęt silnika, 
półosie, zawieszenie, wentylator, skrzynia biegów, wspoma
ganie, 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, napinaczę, konsola, podsufitka, gło
wica ♦ osprzęt, ukł. kierowniczy oraz zbiorniczki. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
SKODA OCTAVIA, 2001 r. 1.6,1.8,1.9 TDI: częśd nowe, 
oryginalne - McPherson, cena -150 zl, półosie z przeguba
mi - 350 zł, pompa wspomagania -140 zł, katalizdtofy • 400 
zł, sonda Lambda • 80 zł, poduszka powietrzna + sensor - 
500 zł, zapalniczki -10 zł. Wrodaw, tel. 0601/18-42-90 
SKODA RTO: silnik, skrźynie biegów; dyfer, kabina, szyby i 
inne. Lwówek śląski, tel. 075/782-20-90 po godz. 16 
SKODA RTO: kolumna, głowica, docisk, półosie, końcówki 
wtrysku, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SPYCHARKA DT S-651: rozrusznik, oś wózka, tarcza dod- 
skowa, pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SPYCHARKA DT 75 : osie koła napinającego gąsienicę - 
260 zł, silnik stacjonarny, 2-cylindrowy, 4-suw, chłodzony cie
czą, 8 KM - 650 zł. iłowa Żagańska, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/88-39-85
SPYCHARKA DT 75 : różne częśd, nowe i używane, zry- 
wak, lemiesz skosowany hydraulicznie. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
SPYCHARKA DT 75 : różne części. Źmigródek, tel. 
071/385-36-92
SPYCHARKA STAUNIEC 100 : tuleje cylindrowe, iskrow
nik rozruchowy (nowe części), - 450 zł. Iłowa Żagańska, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/88-39-85 
STAR : zbiornik na paliwo, poj. 150 I. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-63,0502/89-68-04 
STAR: tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny, 
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR wywrotka starego typu: nowa skrzynia, - 200 zł. Wro
cław, tel. 090/37-09-64
STAR: skrzynia ładunkowa z burtami, nowa podłoga i burty, 
• 500 zł. Wrodaw, tel. 0602/65-34-63

STAR : pompa wspomagania ukł. kierowniczego. Zawonia, 
teł. 071/312-90-73
STAR: silnik SW400 turbo - 3.200 zł, bębny hamulcowe, 3 
szt. -150 zł/szt., most tylny z kołami (825/20) i wałem pęd
nym, po remonde -1.800 zł. Żórawina, tel. 071/316-53-97 
STAR 1142: izoterma biała, bez reklam, do produktów spo
żywczych, wnętrze aluminiowe, drzwi z boku , na 10 europa- 
let 5.20x2.38x1.95, - 8.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/36-37-01 
STAR 200: wywrót kpi. (4.60 m), przystawka na koło paso
we (do beczki asenizacyjnej) oraz most tylny kpl.rwoj. lubu
skie, tel. 0603/5945-59
STAR 200: kpi. silnik • 1.300 zł, kabina, nowego typu -1.200 
zł, most tylny - 700 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 076/818-69-44, 
0602/82-11-26
STAR 200, SW400: silnik, skrzynia biegów, tylny most typu 
.Autosan". Bukowiec, tel. 075/718-2940 
STAR 200, S-359: pompa wtryskowa po remoncie • 800 zl, 
sprężarka (duża, po remoncie) - 300 zł, nowa tarcza sprzę
gła -150 zł, nowa pompa wody -100 zł, tuleje, tłoki, głowice, 
wałek rozrządu, inne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/91-83-75 
STAR 200 : silnik SW400, kabina, skrzynia ładunkowa z 
wywrotem na 3 strony, most szybki, koła, wały napędowe, 
skrzynia biegów synchronizowana, wspomaganie, belka i 
inne. Legnica, tel. 076/866-44-37 
STAR 200 : wał nominalny -1.000 zł. Modlęcin, gm. Strze
gom, tel. 0607/63-0943
STAR 200' silnik, w całości lub na częśd, - 800 zł. Nysa, 
te|. 077/435-4444
STAR 200 : silnik żeliwny, po naprawie, wspomaganie, na 
wąską ramę - 700 zł, skrzynia biegów • 200 zł, kiper - 800 zł, 
rama - 300 zł, zaczepy tylne, resory, obudowy sprzęgła, pom
pa wtryskowe. Pustków Wilczkowski, woj. wrodawskie, tel. 
0601/96-21-05
STAR 200: kabina nowego typu -1.200 zł, skrzynia biegów 
• 500 zł, resory, wał, chłodnica, kolumna kierownicy, zbiornik 
paliwa, silniczek wycieraczek, koła. Ścinawa, tel. 
076/843-69-96
STAR 200: wał korbowy nominalny, używany, - 900 zł. Świe
bodzice, tel. 074/850-88-02
STAR 200 : zbiornik oleju do kipra, pompa wywrotu, most 
tylny, siłowniki hamulcowe, piasty, głowice, końcówki drążka 
do wspomagania, koło zamachowe, obudowa, pompa olejuT 
miska, zbiornik powietrza, resory, szyby, chłodnica. Wał
brzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 200 : pompa wtryskowa po regeneracji - 250 zł, do
cisk + tarcza • 200 zł, piasta tylna, rozrusznik, pompa.wtry- 
skowa (SW-400), komplet nowych wtrysków. Wrocław, tel. 
0608/85-92-04
STAR 200.: silnik, skrzynia biegów, most tylny, belka, przed
nia, wspomaganie, rama, zderzaki, tarcza + docisk sprzę
gła, chłodnica, rozrusznik, resory, wały pędne, lampy tylne, 
kabina po remoncie blacharki i lakierowaniu, łapy silnika i 
skrzyni biegów. Wrodaw, tel. 0601/5747-61 
STAR 200 : resory, wały, siodło, głowica, półosie, skrzynia 
biegów, szyby, zderzaki, dociski, pompy, skrzynka akumula
tora, błotniki, rozrusznik, inne. Wrodaw, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 200 : wkład mostu, prawie nowy - 950 zł, skrzynia 
biegów - 300 zł, rama długa • 250 zł, zawieszenie przednie, 
prawie nowe - 550 zl, resory • 70 zł/szt., chłodnica -120 zł, 
zderzaki z lampami • 100 zł, serwo z pompą • 170 zł, roz
rusznik - 250 zł, alternator. Wrocław, tel. 071/387-82-95, 
0605/63-87-11
STAR 200 : różne częśd. Źmigródek, tel. 071/385-36-92 
STAR 200,1982 r . : silnik SW400 po remoncie, skrzynia 
biegów, wspomaganie, kabina po remonde. Polkowice, tel. 
0601/97-06-24
STAR 200,1984 r., SW400: głowica, tłoki, pompa wtrysko
wa, wodna, skrzynia biegów i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-16-63,0602/18-19-30 
STAR 28: wał nominalny - 3.500 zł, ukł. mostu tylnego -180 
zł, chłodnica, alternator, sprężarka, piasty, półośki, sprzę
gło, pompa wtryskowa, hamulcowa, wody, bębny, szczęki, 
zawory, koło zamachowe z obudową. Wałbrzych, tel. 
074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 28 : rozrusznik. -100 jł. Wrocław, tel. 071/367-32-23 
STAR 28 : resory, wały, siodło, głowica, półosie, skrzynia 
biegów, szyby, zderzaki, dodski, pompy, skrzynka akumula

tora, błotniki, rozruszn łk; ♦ńn4*'Wtoeła w- feFt^l /355-31-12, 
, 0605/07-77*88 > • :
STAR 29 : kabina - 500 zł, silnik SW, bez wału - 1.200 zł, 
głowica -150 zł, obudowa sprzęgła - 200 zł, skrzynia biegów 
• 250 zł, pompy wtryskowe - 300 zł/szt. Biała, gm. Chojnów, 
tel. 076/818-6944,0602/82-11-26 
STAR 29: głowica silnika, -100 zł. Jawor, tel. 076/87049-63 
STEYR 615,1980 r.: silnik, w całości łub na części, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 341-63-14,0601/78-33-66 
STEYR: siłownik (brak podstawy mocującej), - 650 zł. Wro
daw, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
STEYR 1490,1491: głowice uzbrojone, silnik wycieraczek, 
końcówki drążka kier., drążek poprzeczny do napędu przed
niego, łożyska, obudowa spczęgła, pióra resora tylnego, po
duszki silnika, zegary, wyłączniki, reg. napięcia, wentylator, 
ceny od 100 zł. Wrodaw. tel. 071/354-34-95 
SUBARU IMPREZA : różne Części. Wałbrzych, tel. 
074/853-43-20
SUBARU IMPREZA: kubełkowe fotele, 2 szt, - 430 zł. Oła
wa, tel. 071/303-00-22,0605/67-67-58 
SUBARU IMPREZA KOMBI: tylna klapa. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/738-13-08
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r.: nagrzewnica z klima
tyzacją, wzmocnienie tylne bóczne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SUBARU LEGACY : reflektory, lusterka. Legnica, tel. 
076/722-85-51
SUBARU '-ECNE KGMB!. 198$x ;.wszystkie ezę*ci. Prusi
ce. woj. wrodawskie, tel. 071/312-5341 
SUZUKI BALENO: zderzak, maska przednia i tylna, lampy 
i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-7645
SUZUKI U  80,1983 r.: skrzynia biegów, skrzynia rozdziel
cza, tylny most, silnik 800 ccm, maska silnika, drzwi kom
pletne (lewe i prawe), przekładnia kierownicza i inne. Obor- 
niki Śląskie, lei. 071/31.0-16-78 
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, koła, zawieszenie, mosty, belki, półosie, szyby, 
felgi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SUZUKI MARUTI, SWIFT, 1300 ccm, V29 : silnik. Zielona 
Góra, tel. 068/388-12-67 (fax), 0602/46-64-38 
SUZUKI SWIFT GLS : klapa tylna. Legnica, tel. 
0601/7342-70
SUZUKI SWIFT: drzwi, lampy, pompa Wspomagania, zde
rzaki i inne. Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/789-29-04,0502/67-28-28 
SUZUKI SWIFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, kla
py, lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 
0601/72:56-81
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm : wszystkie częśd z de
montażu. Chojnów, teł. 0600/57-31-65 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm: wszystkie części z roz
biórki. Wiązów, tel. 071/393-13-37, 0604/10-7948 
SUZUKI SWIFT GTI, 1992 r.,' 1300 ccm, benzyna, 16V : 
wszystkie części oprócz lamp przednich, maski i błotników. 
Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
SUZUKI WAGON R+ : drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
SUZUKI VITARA : różne częśd mechaniczne silnika - wał, 
głowica, sprzęgło i inne. Trzebnica, tel. 071/312->54-64 
SUZUKI VITARA : maska przednia, zderzaki, atrapa, koła. 
Wrodaw, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: Częśd silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, szyby, 
wnętrze auta i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 . 
SUZUKI VITARA, 1995 r., 1600 ccm : burta tylna, lampa 
tylna lewa, wahacz prawy, sterownik silnika, zbiorniczek pły
nu do wspomagania, sprzęgło, zbiorniczek wyrównawczy, 
lusterko prawe. Opole, tel. 0604/13-37-05 
SYRENA: 3 osie z piastami, na kołach. Bukowice, gm. Kro
śnice, tel. 0601/19-89-07
SYRENA 105 : różne części (nowe). Wrocław, tel. 
071/78945-11,0501/7144-26 
TALBOT HORIZON, 1442 ccm: skrzynia biegów (4,5), lam
py, tapicerka, drzwi prawe. Namysłów, teł. 0604/89-65-56 
TALBOT HORIZON, 1984 r. : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, koła, chłodnica 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
TARPAN: sztywna zabudowa skrzyni ład., czarna, z włókna 
szklanego, na 6 osób, - 300 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
TARPAN HONKER, 1990 r .: skrzynia rozdzielcza - 650 zł. 
resory, przekł. kierownicy - 100 Zł, wał. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
TARPAN ŻUK : kontener, stan b. dobry, - 220 zł. Biały Ko- 
ściół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
TATRA 148 : silniki, mosty, skrzynia biegów i inne. Ratno 
Dolne, tel. 0603/63-12-95
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia rozdzielcza (nowa), kom
plet naprawczy, turbo, docisk sprzęgła, wał główny skrzyni 
biegów (nowy), siłownik wywrotu, i hamulca, silnik (12V, po
dwójne turbo, nowy oraz bez turbo), zawory, elementy osi 
przedniej i tylnej, rozrusznik (możliwość wysyłki). Jelenia 
Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
TATRA 815 : silniki, mosty, skrzynia biegów i inne. Ratno 
Dolne. tel. 0603/63-12-95
TOYOTA : silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
TOYOTA: tarcze ham. przednie do wersji HDJ-80. Wrocław,
tel. 071/354-23-35,0608/59-73-52
TOYOTA AVENSIS : wszystkie części. Głogów, tel.
0607/78-08-82
TOYOTA AVENSIS SEDAN: lampa tylna, lewa, klapka wle
wu paliwa, kierunkowskaz na błotnik prawy, listwa. Oława, 
tel. 071/303-89-80
TOYOTA AVENSIS: dach, drzwi, błotniki tylne i inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/08-55-04
TOYOTA AVENSIS : różne części. Ostrzeszów, tel. 
P608/86-18-93
TOYOTA AVENSIS: atrapa przednia, wykładzinawygłusze- 
nia pokrywy silnika. Wrodaw, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-4446
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r.: tylna prawa ćwiart

ka, progi, filtr powietrza, nadkola plastikowe, ta
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, zawiesze
nie tylne, drzwi tylne, elem. plastikowe, półosie, 
sprężarka klimatyzacji i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025391

TOYOTAAYENSIS, 1999 r .: fotele z poduszkami pow., za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiar- 
ka przednia itp. Wrodaw, tel. 0602/80-01 -02 
TOYOTA AVENSIS, 1999 r.: atrapa przednia, -100 zl. Wro
daw, lei. 0604/89-29-84
TOYOTA CAMRY, 1984 r.: osłona lewarka, zespół przełącz
ników. Wrodaw, tel. 071/372-22-86 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., 260 tys. km, 2000 ccm, 
TD: skrzynia biegów, głowica, osprzęt silnika i inne mecha
niczne i blacharskie. Opole, tel. 0604/59-30-11 .

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POW IETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gw arancja  
w szystkie typy pojazdów  

PPHU "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołęka 
tel./fax 071/314*81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl
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C Z Ę Ś C I  DO A U T  
J A P O Ń S K I C H

.ceny hurtowe 0P011309 
Wrocław, tel. 071/327-94-35 od godz. 8 "

TOYOTA CAMRY, 1990 r., diesel, benzyna : różne części. 
Wschowa, tel. 0603/45-67-49
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA CARINA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA CARINA II: przekł. kierownicy ze wspomaganiem
• 300 zł, 2 sprężyny przednie, sportowe • 300 zł, 2 amorty
zatory tylne, sportowe - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, 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 
części. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA II, 1990 r.: błotniki przednie i tylne, lam
py, drzwi, lusterka, wahacze, rozrusznik, alternator, docisk 
sprzęgła. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm : błotnik + reflektor, 
piieani, lewy. Poikówiće, tsi. 076/749-86-08,06U//68-3Ó-45 
TOYOTA CARINA E, 1993/96 r., 1600 ccm, 16V : fotele, 
ukł. wydechowy, kpi. ABS, tylna belka, kolektory, poduszki 
pod silnik, konsola, boczki, filtry, szyby, pompy i inne. Legni
ca, tel. 0601/84-47-45
TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, 16V : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne (oclone). Biedrzy
chowice, tel. 077/437-17-98,077/437-19-47 
TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna: silnik. Wro
cław, tel. 0603/32-71-10
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy: 
części mechaniczne, elementy blacharki i elektroniczne, sil
nik, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, 
błotniki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
TOYOTA CARINA, COROLLA : lampy, zderzaki i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
TOYOTA CELICA, 1989 r.: drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
TOYOTA CELICA, 1991 r.: spoiler tylnej klapy. Wrocław, 
tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark: wszyst
kie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
TOYOTA COROLLA. 1980/83 r.: skrzynia biegów (4) - 250 
zł, lampy przednie i tylne -100 zł, deska rozdz. ze wskaźni
kami -100 zł, fotele przednie i tylne - 200 zł, klapa tylna - 50 
zł, szyby boczne - 50 zł. Wrocław, tel. 0602/18-85-21 
TOYOTA COROLLA COUPE. 1981 r., 1600 ccm : aparat 
zapł., szyba prawa, drzwi prawe, lampy tylne, klapa tylna, 
ukł. kierowniczy z kierownicą i stacyjką kpi., pompa sprzę
gła, pompa hamulcowa z serwem. Lubin, tel. 0607/48-56-86 
TOYOTA COROLLA, 1985 r.: zderzak tylny, • 80 zł. Świdni
ca, tel. 0602/80-49-36

■ A m o r t y z a to r y !

TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. poj. 1300-1800 ccm diesel: 
wszystkie części z demontażu do modelu 3- i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1987 r.: dach, drzwi, kla
pa tylna, tylne i przednie zawieszenie, deska, plastikowe 
elem. wnętrza, pompa hamulcowa i inne. Oława. tel. 
0600/92-05-13
TOYOTA COROLLA, 1987/92 r., 1300 ccm, benzyna, 12V: 
różne części z demontażu. Stefanowice 8, tel. 074/858-50-02, 
0600/36-13-01 •
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1800 ccm, diesel: pompa wtry
skowa -150 zł, pompa wody • 100 zł, korbowody z tłokami • 
40 zł, blok -100 zł i inne części silnika. Mościsko, woj. wał
brzyskie. tel. 0608/67-52-65
TOYOTA COROLLA, 1988/91 r.. 1300 ccm, 12V : silnik, 
skrzynia biegów, oblachowanie, zawieszenia, lampy i inne 
części z demontażu. Złotoryja, tel. 0767878-35-25, 
0605/29-62-06
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1988/92 r.: lewa półoś, -150 
zł. Lubin. tel. 0608/81-63-36
TOYOTA COROLLA, 1990Y.: klapa bagażnika z szybą. Śro
da Śląska, tel. 0605/15-34-17
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzy
na : skrzynia biegów (5), • 380 zł. Wrocław, tel. 0603/35-98-20 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diesel: amortyza
tor tylny, lewy, sprzęgło, części do skrzyni biegów, zespół 
sprzęgający rozrusznika, łożysko koła tylnego, uszczelnia
cze skrzyni, koło zębaty, pasek rozrządu. Oleśnica, tel., 
071/314-35-95
TOYOTA COROLLA, 1992/99 r., 1400 ccm: lampy, błotniki, 
dach do modelu 3-drzwiowego, 95 r., zawiesz. i inne. Świe
bodzice. tel. 074/854-32-01.0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1993 r.. 1400 ccm, wtrysk : 
tylna część nadwozia, drzwi tylne, ukł. wydechowy, rozrusz
nik, alternator, części silnika, głowica, zderzak tylny, belka 
tylna, zderzak tylny, stacyjka, półosie, pompa paliwa i inne. 
Lubin, tel. 0606/36-28-36
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1994 r.: sanki pod silnik, 
wahacze, lusterko, klamki, dach, progi, ćwiartka przednia, 
słupek, pokrywa bagażnika, szybki trójkątne, maska. Pro
chowice, teł. 076/858-47-61,0605/49-54-20 
TOYOTA COROLLA, 1990T98 r. modele 100 i 110: amprty- 
zatory przednie itylne. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
TOYOTA COROLLA, 1999 r.: oryg. okrągłe reflektory, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0604/89-29-84 
TOYOTA HIACE, 1982 r., 1600 ccm: docisk sprzęgła (nowy),
• 120 zł. Wrocław, tel. 0602/18-85-21
TOYOTA HIACE, 1990 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie 
przednie, most tylny, skrzynia biegów (5), silnik, szyby, tapi
cerka i inne. Góra, tel. 065/543-49-94,0602/10-58-73 
TOYOTA HIACE, 1991 r.: turbosprężarka, nowa - 1.800 zł, 
silnik 2400 diesel. Wrocław, tel. 0602/63-12-29 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne części me
chaniczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie bie
gów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, czę
ści zawieszeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, czę
ści od Hiace do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51.0601/56-42-29 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
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Jest to jedyna oferta pozwalająca uzyskać środki na 
zakup mieszkania, domu lub remont nieruchomości nie 
pociągająca za sobą konieczności wykazania się
ZDOLNOŚCIĄ KREDYTOWĄ.
Oprocentowanie wynosi tylko 
od 2 do 5,85% rocznie.
Towarzystwo finansowo 
inwestycyjne gwarantuje stałą 
wysokość raty nawet przy 20-letnich 
okresach spłaty. Nasi doradcy 
finansowi mogą dostosować spłaty 
do indywidualnych możliwości 
każdego klienta. Proszę wziąć pod 
uwagę fakt, iż tylko przy okazji tej 
oferty możecie Państwo zawiesić 
spłatę swoich zobowiązań 
do 6-ciu miesięcy.
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10 000 Z ł-217 Zł, Od 50 000 Z ł-375 Zł, Otf 100 000 Z ł - 750 Zł.

Dowiedzcie się o szczegółach i podejmijcie właściwą decyzję. Zapraszamy do 
naszych oddziałów na terenie całej Polski!
Regionalne Riu*o we Wrocławiu

ul. Św Mikołaja 7, IIIp.
Tel. 071/78 58 279 

071/78 58 278

TOYOTA LEXUS JEEP, 2000r.. 3000 ccm, V6: części przo
du, zawieszenia, drzwi, podtfSżki powietrzne, inne. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
TOYOTA PREVIA : elementy blacharki, części mechanicz
ne. Zielona Góra, tel. 0502/17-72-64 
TOYOTA PREVIA, 1996 r. : kolumna kierownicza. Ostrów 
Wlkp., tel. 0503/74-45-10
TOYOTA STARLET: ścianka tylna pod tablicę rej. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
TOYOTA STARLET, 1991/94 r., 1300 ccm: drzwi kpi., klapa 
bagażnika, zderzak tylny, lampy, alternator, rozrusznik, szy
by tylne uchylane, półka tylna, błotniki do 3-drzwiowego, i 
inne. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA TERCEL, 1987 r. : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA YARIS, 1999 r.: reflektor prawy, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0604/89-29-84
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi, kpi. lusterka, 
wózek, półosie, zwrtonice, McPhersony, listwa kier.; stabili
zator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
TRABANT 601 S : lampy, maska, klapa tylna, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, stacyjka, kolumna kierownicy, felgi + opo
ny, inne. Wrocław, tel. 0602/21*31-94 
TRABANT 601: rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, błotniki, szyby, drzwi, silnik, fotele, wahacze przednie i 
tylne, zderzaki, resory, sprężyny, inne. Wrocław, tel. 
071/321-26-62
TRABANT 601 : różne części. Zduny, woj. kaliskie, tel. 
G6GB/5i-0/-l2
TRABANT 601 : wał korbowy, cylindry po szlifie oraz inne 
części, nowe i używane. Zielona Góra, tel. 068/453-46-78 
TRABANT 601 : wszystkie części. Żórawina, tel. 
071/311-46-01
TRABANT 601 S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
TRABANT 601: szyba do drzwi, - 30 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-51-57
TRABANT 601: różne części, nowe i używane. Lądek Zdrój, 
tel. 0603/27-63-10
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm: różne części używa
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
U AZ: różne części. Wrocław, tel. 362-14-10,0601/56-23-64 
VOLVO. 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 1988/92 r., 1800 ccm: wszystkie części z rozbiórki, 
w tym 4 opony, z 2 felgami aluminiowymi. Ziębice, tel. 
074/819-08-87,0600/57-51-85 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo : silnik ze skrzynią bie
gów. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
VOLVO 240 KOMBI, 1984/89 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk 
: silnik z osprzętem, klapa tylna, zderzak, lampy, zawiesze
nie, tapicerka, szyby, inst. elektryczna, skrzynia biegów, most 
tylny, hak, drzwi, błotnik i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
,VOLVO 240,1985 r.: różne części. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
VOLVO 244: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
VOLVO 340 oraz 360: różne części. Oława, tel. 
071/313-39-11
VOLVO 340 : różne części. Wrocław, tel. 0605/78-66-82 
VOLVO 340 oraz 360: nowe amortyzatory, łożyska, pasy na
pędowe, wały, klocki, linki, szczęki hamulcowe, skrzynie bie
gów, chłodnice 1400 ccm, 1600 qcm D, 2000 ccm, silnik 1600 
ccm D, oblachowanie, lampy, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 
0501/60-84-40
VOLVO 340 SEDAN, 1600 ccm, diesel: kpi. drzwi, pokrywa 
bagażnika, skrzynia biegów 151, kolumna kierownicy, serwo, 
amortyzatory, lampa lewa przednia. Wrocław, tel. 
0602/66-99-48
VOLVO 340, 360 : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VOLVO 340, 360 : reflektor przedni lewy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO 340/360: tarcze hamulcowe, fabrycznie nowe. Wro
cław, tel. 0602/62-61-53
VOLVO 343, 1980 r., 1400 ccm : skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, osprzęt silnika, chłodnica, drzwi, dach, szy
by, mosty, belki, zbiornik paliwa, zderzaki i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
VOLVO 343,1981 r.. 1400 ccm, benzyna : błotniki, zawie
szenie i inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 360 : różne części. Wrocław, tel. 0605/78-66-82 
VOLVO 400: dach, ćwiartki, mosty, tarcze, alternatory, roz
rusznik, szyby, silniki, sprężyny, inne części - od 50 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 400, 700, 850 : mosty, drzwi, klapy, silniki, waha
cze, ukł. ABS, sprężyny, rozrusznik, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0601/71-51-54
VOLVO 440,1700 ccm : różne części z demontażu. Wro
cław, teł. 071/351-19-14
VOLVO 440 oraz 460: nowe amortyzatory, klocki, linki, szczę
ki, cylinderki, tarcze hamulców, oblachowanie, lampy, zde
rzaki, elem. zawieszenia, półosie, kpi. siedzeń r inne. Wro
cław, tel. 0501/60-84-40
VOLVO 440,1988/93 r., 1800 ccm: silniki, skrzynie biegów, 
oblachowanie, zawieszenia, szyby i inne części z demonta
żu. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
VOLVO 440,1994 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, dach, za
wieszenia, tapicerka, szyby, drzwi, błotnik, ściana tylna i inne 
z demontażu. Legnica, tel. 0603/67-61 -05 
VOLVO 440,460: błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VOLVO 440,460,1994 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, dach, ścianka tylna, osprzęt 
silnika, tapicerka kpi. i inne. Legnica, tel. 0603/67-61 -05 
VOLVO 440, 460,1994/96 r.: drzwi tylne lewe, uszczelka 
szyby drzwi tylnych prawych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440/460 : zderzaki, maska, klapa, drzwi, światła, 
szyby, koła zimowe, tapicerka welur, atrapa, części mecha
niczne, osprzęt silnika, skrzynia biegów,1.7 i inne. Bolesła
wiec, tel. 0607/69-90-83 po 16 
VOLVO 460,1994 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, dach, za
wieszenia, tapicerka, szyby, drzwi, błotnik, ściana tylna i inne 
z demontażu. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
VOLVO 460,1996 r., 1800 ccm, benzyna: wszystkie części 
mechaniczne. Wrocław, tel. 0603/09-49-91 
VOLVO 700 : dach, ćwiartki, mosty, tarcze, alternatory, roz
rusznik, szyby, silniki, sprężyny, inne części - od 50 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 740, 2300 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
elementy zawieszenia i inne części z demontażu. Legnica, 
tel. 0605/22-00-82
VOLVO 740 : różne części. Opole, tel. 0503/50-17-42 
VOLVO 740 : maska, błotniki, zderzak przedni z halogena
mi. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, DOHC : zbiornik 
paliwa, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tylny, mechanizm 
wycieraczek, pedały, McPhersony, szczęki, sterownik klima
tyzacji, zbiorniczki, zamki, zawiasy, wał, docisk sprzęgła, 
pompka zamka centralnego. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
VOLVO 740, 850 : elementy blacharki i zawieszenia. Ole
śnica. tel. 071/315-40-51
VOLVO 740,940 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51

VOLVO 760 : poduszki powietrzne kierowcy i pasażera • 
2.250 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57 
VOLVO 850 KOMBI, 2500 ccm. benzyna. 20V: komputery, 
głowica kpi., blok, osprzęt silnika, skrzynia biegów automa
tyczna, zawieszenie przednie i tylne, ćwiartki, elementy bla
charki, tapicerka, dach. Głuchołazy, tel. 0606/55-36- VI 
VOLVO 850: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
VOLVO 850 : dach, ćwiartki, mosty, tarcze, alternatory, roz
rusznik, szyby, silniki, sprężyny, inne części - od 50 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 850 GLT, 1993 r., 2500 ccm, benzyna : silnik. Gło
gów. tel. 076/832-11-22
VOLVO 940 : chłodnica intercoolera, maska silnika, błotnik 
przedni lewy, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO F12,1986 r.: kabina. Wrocław, tel. 071/357-03-52 
VOLVO F12,1986 r.: kabina z miejscem do spania. Wro
cław, tel. 071/357-03-52
VOLVO S40 : nakładka zderzaka tylnego, klapa bagażnika, 
zbiornik spryskiwaczy, zawias maski silnika, poszycie boku 
lewego i prawego, słupki, progi, poduszka silnika. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55

VOLVO S40 : poduszki powietrzne kierowcy i pasażera -
2.250 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57
VOLVO S40,1998 r.: pompa ABS, wahacz prawy. Wrocław, 
tel. 0606/44-73-62 .
VOLVO S40, V40, S70, OTO : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S40, V40, S70, OTO, 1998 r.. 1900-2500 ccm TDi: 
skrzynie biegów. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO S80: chłodnica intercoolera, przepływomierz powie
trza, drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO S80 : poduszka kierowcy, konsola, drzwi, zderzaki, 
błotniki, maska, lampa tylna. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO S80 • OTO, 2000 r. : części przodu, zawieszenia, 
drzwi, poduszki powietrzne, felgi aluminiowe, plastiki, inne. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VOLVO V40 : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
VOLVO V40 : zbiorniczek spryskiwacza, progi + słupki, za
wias maski silnika prawy. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO V40 : poduszki powietrzne kierowcy i pasażera •
2.250 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-57
O VOLVO V40,1997/01 r .: drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartka, silnik, kpi. wnętrze (skó- 
rżane), zawieszenie tylne i przednie, „wózek” pod 
silnik, elem. plastikowe, osłona pod silnik, koła 
z oponami. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025431

VOLVO V40, S40: mechanizm elektryczny szyby przedniej 
prawej, listwa zderzaka przedniego środkowa, nakładka zde
rzaka tylnego, progi plastikowe. Wrocław, tel. 0602/79-31-55

VOLVO V40, S40, OTO, 850: oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, OTO, 740, 850 : el. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V40, V70, S80 : różne części. Poznań, tel. 
0601/44-47-61
VOLVO V40/S40 : maska, zderzaki, błotniki, lampy, drzwi, 
listwy dachowe i progowe, konsola, airbag, błotnik tylny, lewy, 
kołyska, chłodnica, pas przedni. Wrocław, teł. 0605/43-42-50 
VOLVO OTO, S70 : maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr 
węglowy, próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł, po
duszki pow., felga aluminiowa 16", przełącznik kierunkow
skazów. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VW. 1500 ccm, diesel: silniki, głowice, pompy wtryskowe, 
rozruszniki, alternatory, skrzynie biegów, sprzęgła, półosiê  
kolektory, pompy wodne i inne. Legnica, tel. 076/852-46-02 
do godz.23,0602/30-32-49
VW, boxer: głowica, chłodzona powietrzem, 2 szt, • 200 zł. 
Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52
VW BUS: fotele z pasami, 4 szt. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW, TDi: wisko z wentylatorem. Oława, tel. 0601/21-28-89

VW, 1600ccm, diesel: silnik. Osiecznica, tel. 075/731-23-76, 
0607/81-19-76
VW, 1600 ccm, diesel: silnik uszkodzony, z dokumentacją 
lub na części. Przeworno, tel. 074/810-31-68.0603/87-02-77 
VW: silniki (1.6 D i 1.5 D), stan b. dobry, części do silników. 
Środa Śląska, tel. 0605/15-34-17 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 . 
VW, 1900 ccm, diesel: różne części do silnika. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
VW wszystkie modele: pompa ABS. Wrocław, tel. 
0603/10-32-34
VW, 1600 ccm, diesel: silnik + skrzynia biegów i osprzęt, do 
remontu oraz inne części do silnika, 4 koła zimowe 155/13 + 
1 opona. Wrocław, tel. 071/357-03.-52 wieczorem, 
0603/88-01-12
VW: felgi aluminiowe 13" (pięcioramienna gwiazda), z no
wymi oponami Yokohama, 175x50,.-1.250 zł. Wrocław, tel. 
345-73-86, po 15
VW: aparaty zapłonowe, moduły, gażniki, podzespoły. Wro
cław, tel. 071/311-23-10.0603/75-17-15 
VW, 1600 ccm, diesel : silnik. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/810-31-68
VW, 1980/84 r.: silniki 1.6,1.8,1.5 D, skrzynia biegów, po 
remoncie kapitalnym, drzwi, silnik 1.9, 5-cylindrowy. Krzy
ków, tel. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
VW, 1982/87 r.: blacharka, inst. elektryczna, gażniki, głowi
ce, rozruszniki. Wolibórz, tel. 074/873-37-26,074/872-83-50 
VW, 1988 r., 1600 ccm, diesel: blok silnika z wałem, korbo
wody z tłokami, pompa wtryskowa, alternator, obudowa fil
tra powietrza, kolektory. Opole, tel. 0601/46-16-29

VW AUDI: wtrysk jednopunktowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/98-75-99
VW BORA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
VW BORA: połówka tylna z błotnikami, wzmocnienie przed
nie, zawieszenie tylne, elementy blacharki, lampy przednie. 
Wrocław, tel. 0607/83-06-60
VW BORA, 1998/00 r. 1.6,1.9 TDI: osprzęt silnika, półosie, 
ABS, ESP, serwo, drzwi przednie, zawieszenie, skrzynia bie
gów, chłodnica, wentylator, turbina, głowica. Prochowice, woj. 
legnickie, tel. 0606/64-09-98
VW BORA, 1998/01 i. : skrzynie biegów manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : podłużnice,.ćwiartki 
tylne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, za
wieszenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, ze
gary, skrzynia biegów, osprzęt silnika* silnik, plastiki, zbior
niczki, nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i 
inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 •
VW BORA, GOLF, PASSAT, LUPO : klimatyzacje kpi., z 
demontażu, części silnika, podłokietniki, różne części me
chaniczne, elementy blacharki i inne, możl. wysyłki. Nowo
grodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92
VW BUS T-2 : flansze do przerobienia z silnika boxera na 
silnik rzędowy, możliwość przerobienia - 230 zł. Gromadka, 
tel. 076/817-24-56,0608/23-26-89 
VW BUS : głowica, • 200 zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
VW BUS .ogórek’: skrzynia biegów, szyby, boczne drzwi. 
Oława, tei. 071/303-34-91
VW BUS .ogórek': drzwi przednie. Paczków, tel. 
0606/15-33-85 S
VW BUS, 1974 r., 1600 ccm : wszystkie części. Targoszyn, 
woj. legnickie, tel. 0606/44-22-73 
VW CADDY: pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, + plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CADDY, 1998 r.: nadwozie bez podłużnie, na części. 
Stary Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 0601/18-89*01.
VW CADDY, 1998 r.: tylna część nadwozia z dachem. Zie
lona Góra, tel. 0605/46-84-56 ^
VW CADDY, 1999 r.: zawieszenie, błotniki tylne, dach, drzwi, 
skrzynia b., siedzenia i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CORRADO: skrzynia biegów. Leszno, tel. 0603/46-80-33 
VW CORRADO : półka tylna z głośnikami (USA). Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60: drzwi, dach. po
dłużnica, lusterko, klapa, osprzęt silnika1, zawieszenie, szy
by, zbiorniczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, turbo : silnik, skrzynia 
-biegów (5), zawieszenia, wspomaganie kier., ceny od 100 
zł. Kłoda, tel. 065/544-46-25 po godz. 17 
VW CORRADO G60, 1991 r., 1800 ccm : turbina, lampa 
przednia, drzwi, alternator, przewody do turbiny, klamki. Lu
bin, tel. 0601/42-28-54
VW CORRADO G-60,1992 r., 1800 ccm. benzyna : klapa 
tylna ze spoilerem, zamek tylny, silnik, ramię wycieraczki 
tylnej, obudowa filtra powietrza, nakładka na grill (Kamei), 
półka tylna, halogen prawy, głośniki tylne, inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66*11-92 
VW CORRADO, 1993 r.: silnik 2,0 DOHC, 16 V oraz silnik 
1,8 E monowtrysk, 93 r. oraz silnik 1,9 E boxer, chłodzony 
cieczą, na części oraz części mech. z demontażu do VW 
Corrado. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47
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S p is  t re ś c i
KOMUNIKACYJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJWIĘKSZEGO^ 
ODSZKODOWANIA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...
Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h B iuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 B iuro W indykacji W ierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tei. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

AUTOCZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów zachodnich I krajowych 
aurna, skrzynie biegów, częSci karoserii i inne

J E L E N I A  g ó r a
■............ " l  © 075/752-26-09

I (F) 0-607 40 34 26

VW DERBY, 1 §77/81 r.: różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów śl., tel. 0601/57-22-41 
VW DERBY, POLO, GOLF 1,1100 ccm : głowica, maska, 
dach, zegary diodowe, lampy tylne, zderzak tylny, oś tylna. 
Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
VW GARBUS: różne części. Lubin, tel. 076/846-97-36 
VW GARBUS : komplet panewek nr 113 105 713, - 100 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-53-84 
VW GARBUS : silnik, części silnika, skrzynia biegów, roz
rusznik, zawieszenia, szyby, felgi i inne. Świdnica, tel. 
074/640-66-88,0607/35-30-69 
VW GARBUS: rozrusznik, aparat zapłonowy, pompa olejo
wa i paliwowa. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
VW GARBUS: chromowana końcówka tłumika (nowa) • 200 
zł. Wrocław, tel. 0609/47-99-91 
VW GARBUS: skrzynia biegów -100 zł, zbiornik paliwa - 30 
zł, klapa tylna • 20 zł, głowice 1.2 - 30 zł, tarcza sprzęgłowa
- 30 zł, docisk - 30 zł, szyba przednia - 40 zł, tylna i boczne
• 20 zł/szt., tył nadwozia -100 zł, rozrusznik - 50 zł, silnik 1.2
• 700 zł. Zdzieszowice, tel: 0606/89-56-27
VW GOLF II : fotele przednie, stan dobry, - 200 zł., tel. 
0600/39-71-75
VW GOLF, 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnią skrzy
nia biegów (5), razem lub osobno., tel. 0604/11-36-05 
VW GOLF l l l : szyba przednia z uszczelką, -170 zł. Bole
sławiec, tel. 076/818-98-24,0605/35-72-94 
VW GOLF GT lll, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-13-39
VW GOLF II, diesel: skrzynia biegów (5), w całości lub na 
części. Bolesławiec, tel. 075/736-55-18 do godz. 16, 
0608/61-66-73
VW GOLF I GTI, 1600 ćcm: wszystkie części z demontażu. 
Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
VW GOLF II, diesel: skrzynia biegów (5), w całości na czę
ści. Bolesławiec, tel. 075/736-55-1.8 do godz. 16, 
0608/61-66-73
VW GOLF IV: skrzynia biegów, chłodnica, tapicerka, ćwiartki 
i inne. Głogów, tel. 0606/47-44-29 
VW GOLF i, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów, alterna
tor, tłoki, głowica - kompletna. Głogów, tel. 0604/73-96-15 
VW GOLF I, 1100 ccm : półosie, aparat zapłonu, pompa 
wody, chłodnica i inne, tanio. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-25-23
VW GOLF lll KOMBI: klapa tylna -100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
WVLGOLF II: drzwi, maska, klapa, błotniki, zderzaki, atra
pa, skrzynia biegów (5), półosie, zawieszenie, lampy, deska 
rozdz., felgi aluminiowe, przekł. kierownicy, części silnika, 
siedzenia, szyby, chłodnica i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-48-22
VW GOLF I, diesel : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
VW GOLF I, II, lll : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW GOLF l l l : felgi aluminiowe BBS 15", z oponami, - 450
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-32-92
VW GOLF GTI: pompa hamulcowa. Kępnica 108a/6, gm.
Nysa, tel. 077/435-66-25,0604/60-07-19
VW GOLF I: nagrzewnica z wentylatorem w obudowie -50
zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15
VW GOLF IV : błotnik prawy. Kłodzko, tel. 074/647-19-44,
0602/36-18-07
VW GOLF II: głowica diesel, stan b. dobry • 550 zł. Kłodz
ko, tel. 074/871-46-59
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów (4) - 200 
zł, tarcze ham. - 30 zł, bębny ham. - 30 zł, półosie kpi. - 50 
zł. Legnica, tel. 076/852-38-32 
VW GOLF lll, IV: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 ~ 
VW GOLF I : szyby, chłodnica z wentylatorami, drzwi. Le
gnica, tel. 076/866-17-04,0602/80-40-13 
VW GOLF IV : pompa ABS. Legnica, tel. 0602/80-40-13 
VW GOLF l l l : reflektory, zestaw wskaźników, kierunkow
skazy, lusterko lewe elektrycznie regulowane (Golf II). Le
gnica, tel. 076/862-50-41,0603/61-55-24 
VW GOLF II: elektryczna zatapialna pompa paliwa 191 919 
051 K VD0824/31/2, - 220 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW GOLF : silnik 1300 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm, 1600 
ccm D, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88
VW GOLF l l l : dach do wersji 5-drzwiowej. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF lll KOMBI: hak holowniczy, oryginalny, opdpina- 
ny - 450 zł, roleta bagażnika, czarna, kompletna z boczkami
- 450 zł. Lubań, tel. 075/721-33-84,0604/34-91-14
VW GOLF II, 1600 ccm, turbo D, diesel: skrzynia biegów i 
inne części. Lubań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW GOLF lll, 1800 ccm : skrzynia biegów automatyczna. 
Lubań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW GOLF l l l : silnik 1.4 i 1.8. Lubań, tel. 0608/25-36-94, 
0603/60-36-74
VW GOLF I : alternator, konsola, • 60 zł. Lubin, tel. 
076/847-20-86
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDi: błotniki przednie, zderzaki, 
chłodnica wody, klimatyzacji, intercoolera, reflektory, podusz
ki pow., sensory * napinacze, głowica, osprzęt silnika, kli
matyzacja, nawigacja, komputer i inne. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
VW GOLF lll, 1.4,1.6,1.8,1.9 diesel: drzwi, elem. plastiko
we, tylna półka, ABS, tylna oś, zawieszenia, serwo, układ 
kierowniczy, .sanki”, lampy, listwy dachowe, tylne błotniki,

wahacze, podłużnica, silnik, zderzak, wzmocnienie, kompu
ter, półosie. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW GOLF, 1800 ccm, OHC, benzyna : silnik, 112 KM, „na 
chodzie’ , polska dokumentacja, pełny wtrysk mechaniczny 
♦ pompa, - 850 zł. Nowa Jabłona, gm. Niegosławice, woj. 
zielonogórskie, tel. 0600/43-57-13 
VW GOLF 11100,1600 ccm: skrzynia biegów /4/ -100 zł, 
tarcza, docisk, serwo, pompa hamulcowa, półosie, przegu
by, wentylator, nagrzewnica i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10

SAMOCHODOWA

I
OP010169 I

wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T I 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

VW GOLF : felgi stalowe. Szalejów Górny, tel, 
074/868-71-34
VW GOLF: tłumik sportowy Bosch (dwururka, stan b. do
bry). Szalejów Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34 
VW GOLF II: el. pompy paliwa, rozrusznik, aparaty za
płonowe. Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW GOLF : bagażnik • 100 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0608/63-89-35
VW GOLF 11.1 E, 1.6 D: części silnika, skrzynia biegów, 
głowice 1.3 E, 1.4 E, drzwi prawe. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDi 110 KM: maska, błotniki, 
lampy przednie, atrapa, zderzak przedni, wzmocnienie 
czołowe, przewody klimatyzacji, tapicerka. Wałbrzych, tel. 
074/841-19-36,0606/82-10-22 
VW GOLF I, 1500 ccm, diesel: skrzynia biegów, silnik, 
pompa wtryskowa, klapa tylna. Wolsztyn, tel. 
0600/67-27-20

PRZYCIEMNIANIE AUTOSZYB TYTANEM
działa jak klimatyzacja-amerykańska technologia - tel. 0-603 29-39-91

VW GOLF, 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów (4), rozrusz
nik, alternator. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
VW GOLF l l l : lampy, lusterka, zderzaki, błotniki, szyby, ta
picerki, chłodnice, poduszki, klimatyzacje, sanie, zawiesze
nia, półosie, klapy tylne, dachy, ćwiartki, błotniki tylne, skrzy
nie biegów (1.4,1.6,1.8 GTi, 1.8) oraz silniki. Obora k. Lubi
na, tel. 0607/04-26-69
VW GOLF lll, KOMBI: relingi dachowe i listwy, filtr powie
trza (diesel i turbo diesel), skórzana kierownica, ładna. Oła
wa, tel. 0604/85-40-04
VW GOLF : skrzynia biegów, chłodnica, silnik 1.5 i 1.6 D, 
głowice do 1.1,1.3 i 1.6 E, wały korbowe i korbowody z tło
kami. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik ♦ skrzynia biegów (5), 
gwarancja , możl. wyst. fakt. VAT. Pastuszyn, tel. 
068/388-42-70'
VW GOLF 1,1300 i 1600 ccm: chłodnica, tylne lampy, alter
nator, aparat zapłonowy. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW GOLF: maska, błotniki, reflektory, grill. Siechnice k. Wro
cławia. tel. 0606/81-92-01
VW GOLF lll 1,8, 1,9 TD, 2,0 VR6: wózki, wahacze, pół
osie, zwrtonice, McPhersońy, stabilizatory, eł. reg. lusterka. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : silnik kompletny, stan b. 
dobry, > 450 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23 
VW GOLF l l l : drzwi tylne lewe, zderzak tylny, hak, siedze
nia. Strzelin, tel. 0604/34-15-17

VW GOLF: linka maski, gazu, hamulca, nowa, oryginal
na, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
VW GOLF, 1300 ccm, benzyna : głowica - 250 zł. Wro
cław, tel. 0503/95-66-40
VW GOLF II, 130 KM : silnik, zbiornik paliwa, drzwi pra
we i lewe, maska przednia i tylna, licznik, podsufitka, inst. 
elektryczna i inne. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
VW GOLF l l l : reflektor prawy (soczewkowy), linka sprzę
gła z samoregulacją. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF I: maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
VW GOLF l l l : maska, zderzak, reflektory, kierunkowska
zy, zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki 
błotników, progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF lll : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
0603/32-71-10
VW GOLF 1,1600 ccm, benzyna : maska, błotniki, dach, 
drzwi, wzmocnienie czołowe, fotele, tapicerka, plastiki, 
zawieszenie, silnik na części, belka tylna, lampy, szyby, 
chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0503/91 -65-81 
VW GOLF II: lampa tylna prawa, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
VW GOLF IV : zderzak przedni ze wzmocnieniem, bez 
ozdób plastikowych -100 zł, lampy przednie bez uchwy
tów mocujących -100 zł. Wrocław, tel. 0606/26-07-68 
VW GOLF IV: deska rozdz. z poduszką pow., wzmocnie
nie deski rozdz., wzmocnienie zderzaka tylnego, silniczek 
wycieraczek, lampy tylne. Wrocław, tel. 0603/40-50-15

Informacja o terminach 
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń 
wydanie piątkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................ wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym........................... środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości...............................................................środa, godz. 15.00

wydanie wtorkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe................................................ piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym ........................ piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości .........................................................piątek, godz. 15.00

Zlecenia, które wpłyną po tych terminach, 
będą kierowane do następnego numeru gazety.

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
www.ogloszenia.pop.pl

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w intemecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w intemecie" otrzymają spe
cjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w intemecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z numerem dołączać będziemy w Inter
necie 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z trzech różnych ujęć. Zdjęda te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tefefonów: 071/781-71-22, 781-71-23

A d re sy  firm  w ykonu jących  zd le c ia  do  kata logu zd jęć w  in tem ecie :
Wrocław:
SAT TECH Computers, ul. Tęczowa 57, tel /fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
A INFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, teł. 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 
W AŁBRZYCH:
WABART Druk i Reklama, Szczawno Zdrój, ul. Solicka 6, tel. 074/840-24-02,0-606 894 860,0-602 346 092 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdieć z Wałbrzycha. Opola i Zielonsi-GŻDl

reKiam ptainycn:
WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo”
ul. Świdnicka 19 (wcjścic od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
lei. 341 -06-28; tcl./fax 341-06-25
lei. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: ccho@amnet.pl
AGENCJA REKLAMOW A "Wojtas"
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej)
tcl./fax 071/362-39-13
lei. kom. 0-601 07 77 13
c-maii: wojtas@wojtas.homc.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AGENCJA REKLAMOWA "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AGENCJA REKLAMOWA "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 07l/783-30-(33+34)
DAM-WID"

50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
tcL'fax 071/372-28-34,0-60! 154 997, damwid@hot.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzmen"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS")
tel. 071/343-21 -57, 0-607 464 969
c-mail: igiclda@igiclda.com
LUBIN, LEGNICA:
A Info - Press", Janusz Czajka, 

tcl./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
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H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
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tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
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DZIERŻONIÓW:
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tcl./fax 074/31-27-51 (7“ - 21")
JELEN IA  GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9nft-14ftn 
ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
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A. Picczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
HMAH Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361 -49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Brctsznajdcr, tcl.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. 19n*-2200 
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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, td. 074/853-82-12,851-21-33
c-mail: bugjj@wb.onct.pl
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TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Aulo Giełdą: 
lcl./fax 071/312-02-06 
(pn.-pl. 9“ -18“ , sob. 9m-13"")

a także nasi akw izytorzy 
na giełdach samochodowych.
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TEL. 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

VW GOLF l l l: kpi. podnośników szyb • 100 zł, hak, oryginal
ny, z homologacją, odczepiany, na kluczyk • 3S0 zł. Wro
cław, tel. 071/355-88-46
VW GOLF ll l: spoiler tylnej klapy Votex, ze światłem .stop”, 
nowy, kompletny - 400 zł. Wrocław, teł. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
VW GOLF KOMBI: drzwi prawe tylne, lampy tylne (przy
ciemnione), łampa tylna prawa (czerwona), osłona boczna 
bagażnika. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW GOLF II, lll, IV: przekł. kierownicy hydrauliczna* pom
py wspomagania, przewody wspomagania, zbiorniczki, za
wieszenia przednie, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
VW GOLF II: drzwi przednie (1988 r.), amortyzatory, sprę
żyny, części przedniego zawieszenia, rozrusznik, alterna- 

> tor, szyberdach 76 x 38 cm. Wrocław, tel. 071/345-68-78, 
0502/51-50-31
VW GOLF II: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
VW GOLF II GTI, 1800 ccm, 16V : głowica, inne części 
silnika. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
VWGOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 O, TO: pompa wspomaga
nia, głowica silnika 1.9 D, TO, 1.6 O, TD, 1.6 E, części 
silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 ' 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, 
inne. Zagrodno, tel. 076/877-42-86 
VW GOLF II: różne części. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11, 
0606/23-39-62
VW GOLF l l l : reflektor lewy (podwójny), błotnik przedni
prawy, sprężarka klimatyzacji (VR6), pokrywa filtra (VR6) i
inne części. Zielona Góra, tel 0607/20-07-07
VW GOLF II, 1800 ccm : wszystkie części z demontażu.
Zielona Góra, teł. 0604/99-03-37
VW GOLF III : zderzaki przedni i tylny. Złotoryja, tel.
076/878-47-82
VW GOLF, 1600 ccm, 1900, diesel: silniki, oclone, udoku
mentowane pochodzenie. Żabice, tel. 0607/25-12-98 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm : różne części z demonta
żu, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, blachy, szyby i 
inne. Sobótka, tel. 0604/12-53-23 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm : silnik na części, uszkor 
dzona głowica, -100 zł. Prochowice, woj. legnickie, tel. 
0605/16-90-97
VW GOLF, 1980 r., 1100 ccm: gaźnik z kolektorem, skrzy
nia biegów, alternator, rozrusznik. Borów, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/16-88-17
VW GOLF I, 1980 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi, silnik 
kompletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie 

‘ tylne, McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF 1,1980 r.: skrzynia biegów, zawieszenie przed
nie, klapa tylna, lampy, drzwi, szyby, układ kierowniczy, pół
osie, rozrusznik, blachy i inne. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW GOLF I, 1980 r., 1500 ccm, diesel: silnik + skrzynia 
biegów, kompletna dokumentacja • 450 zł, pompa wtrysko
wa -130 zł, szyba przednia -100 zł, drzwi, błotniki, maska 
Silnika, klapa bagażnika, zawieszenie i inne z demontażu. 
Lubin, tel. 076/846-51-25,0502/66-93-73 
VW GOLF 1,1980 r., 170 tys. km, 1500 ccm, diesel : silnik 
i inne części. Modła, tel. 0602/88-08-99 
VW GOLF I, 1980 r., 1600 ccm, benzyna : nagrzewnica 
kompletna, siedzenia z zagłówkami ♦ pokrowce, zawiesze
nie przednie. Sobótka, (el. 0604/40-19-54 
VW GOLF I, 1980 r., 1100 ccm : skrzynia biegów i inne 
części, - 200 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-66, 
0607/38-99-75
VW GOLF i, 1981 r.: drzwi (4 szt.), klapa przednia, tapi
cerka drzwi, rozrusznik, klamki, stacyjka. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
VW GOLF I GTI, 1981 r. : różne części. Wolbiórz, tel. 
074/872-21-21,0604/59-66-94 
VW GOLF I, 1981 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów 
141. Wolsztyn, tel. 0600/67-27-20 
VW GOLF I, 1981 r. : grill przedni - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW GOLF 1,1982 r.: skrzynia biegów automatic, stan do
bry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-73 
VW GOLF 1,1983 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, wahacze, oś tylna, zbiornik paliwa. Ole
śnica, teł. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
VW GOLF GTI, 1983 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(5), drzwi prawe, silniczek wycieraczek, tapicerka, reflek
tor, nagrzewnica, wiatrak i inne. Świdnica, tel. 
074/853-15-04
VW GOLF 1,1983 r. 4-drzwiowy : drzwi - 80 zł. Świdnica, 
tel. 074/850-12-49
VW GOLF I, 1983 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
drzwi prawe • 60 zł, zawieszenie kpi. - 270 zł, szyby i inne. 
Wolibórz, tel. 074/873-37-26,074/872-83-50 
VW GOLF 1,1984 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna : kpi. 
silnik ♦ automatyczna skrzynia, dwie półośki, - 750 zł. Bo
lesławiec, tel. 0601/79-13-33 w godz. 8 -17 
VW GOLF, 1984 r., 1600 ccm, diesel,: drzwi prawe i lewe 
(2-drzwiowy) • 80 zł/szt., maska silnika - 80 zł, drzwi uzbro
jone bez tapicerki. Oborniki śląskie, tel. 071/310-10-36 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi do wersji 
3-drzwiowej, błotnik przedni prawy, chłodnica, .wózek’ , pia
sta, półosie, lampy tylne i inne. Oława, tel. 071/313-15-89 
VW GOLF II,. 1984/90 r.: silnik 1,8 E, głowice, drzwi, za
wiesz., chłodnice, grill, skrzynia biegów (5), do diesla i .ben
zynowego', inne części. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW GOLF II, 1984/91 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, czyści do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godż. 8-18
VW GOLF II, 1984/91 r„ 1600 ccm, turbo D : głowice, tło
ki, części silnika. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF, 1985 r., 1500 ccm, diesel : silnik ♦ skrzynia 
biegów (4), -1.100 zł. Nowa Sól, tel. 0606/11-29-10 
VW GOLF, 1985/91 r., 1300 ccm oraz 1600 ccm: silnik + 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, pół- 

' osie, 95% części samochodu. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
VW GOLF, 1986 r. : części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm : różne części. Legnica, 
tel. 0601/84-47-45
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi -100 zł, 
zbiornik paliwa - 50 zł, zderzak - 50 zł, półosie - 50 zł, 
ćwiartki - 150 zł, skrzynia biegów -100 zł, dach z szyber- 
dachem • 100 zł, atrapa - 50 zł, błotnik - 40 zł, wzmocnie
nie - 30 zł, klapa - 70 zł, licznik • 50 zł, konsola - 50 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-91,0602/89-20-52 
VW GOLF II, 1986 r. do wersji 3-drzwiowej: felgi stalowe, 
drzwi, klapą z szybą, szyba przednia, wskaźniki, fotele, tyl
na kanapa.' Głogów, tel. 0604/73-96-15 
VW GOLF II, 1986 r.: sprężyny. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93

VW GOLF1!!, 1986 r., 1300 ccm : silnik kpi., skrzynia bie
gów m  i inne części z rozbiórki.Kjodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1986 r. : alternator,, rozrusznik, chłodnica, 
drzwi, dach, maska, błotniki i iftne.'‘Legnica, tel. 
0605/13-95-99
VW GOLF II, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
silnik z dokum., skrzynia biegów, szyby, wszystkie drzwi, 
lampy, maska, błotniki i inne. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
VW GOLF II, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
silnik z hydraul. zaworami, osprzętem, skrzynia biegów (5), 
udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, - 1.200 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-61-03 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel: głowica (.hydro*), 
elementy silnika, piasty przednie, belka tylna, sprężyny 
przednie, wzmocnienie przednie, lampy tylne (czarne). 
Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel: klapa tylna -140 zl, 
zderzak tylny - 60 zł, hak -100 zł, zegar z obrotomierzem • 
60 zł, wahacze - 50 zł, drzwi -100 zł, Skrzynia biegów /4/ - 
200zł, rozrusznik • 60 zł, alternator - 60 zł, aparat zapłonu 
- 60 zł, lampy tylne • 50 zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 cćm, diesel: silnik, kpi., .na 
chodzie’ , stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/12-16-08
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, pompa hamulcowa, 
serwo. Kobierzyce, tel. 071/311*17-94, 0607/48-86-73 
VW GOLF II, 1987 r.. 1600 ccm, turbo D : el. blach., szyby, 
lampy, zawiesz. przednie, oś tylna, tłoki, głowica, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów i inne. 
Legnica, tel. 076/852-46-02 do godz.23,0602/30-32-49 
VW GOLF II, 1987 r. 1800 ccm, 1600 ccm D: silnik, pół
osie, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, tylna oś, maska, 
błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, tylna klapa, nagrzewnica, 
koła, konsola, chłodnica. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r. 1300,1600 ccm benzyna, 3- i 4-drzwio- 
we: nadwozie (4-drzwiowy), tapicerka, fotele (4-drzwiowy), 
atrapa, zawieszenia, amortyzatory, baki, światła, dach 
(3-drzwiowy), inne. Świdnica, tel. 074/852-18-28, 
0605/46-25-03
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D 3-drzwiowy: błot
niki tylne lub ćwiartki - 200 zł/szt., klapa tylna • 100 zł, 
McPhersony -150 zł. skrzynia biegów - 400 zł, drzwi -100 
zł i inne. Złotoryja, tel. 0603/22-91 -99 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
automatic, elementy blacharki i inne. Żary, tel. 
068/374-35-72 wewn. 310
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, 16V : różne 
części. Legnica, tel. 0604/80-17-56, 076/857-53-05, 
076/722-95-33
VW GOLF II, 1987/90 r., 1600 ccm, wtrysk: części mecha
niczne i blacharskie, tapicerka, fotele, skrzynia biegów (5), 
osprzęt silnika, zawieszenie. Legnica, tel. 0607/40-46-17 
VW GOLF lll, 1988 r., 1100 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści. Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, 
tel. 075/721-17-75
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, z kpi. doku
mentacją, skrzynia biegów (5) i inne. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
VW GOLF, 1988 r., diesel : silnik. Kamienna Góra, tel.' 
0603/08-32-95
VW GOLF II, 1988 r.: silniki (1800,1600 ccm), zawiesze
nie, gażniki, rozrusznik, głowica, tapicerka, amortyzatory i 
inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
VW GOLF, 1988 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna : sil
nik, stan dobry, z osprzętem, • 900 zł. Szalejów Górny, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0601/07-91 -34 
VW GOLF, 1988 r.: zawieszenie sportowe, sprężyny kolo
ru czerwonego, stan dobry. Szalejów Górny, woj. wałbrzy
skie, tel. 0601/07-91-34
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel: klapa, drzwi, skrzy
nia biegów, chłodnica, nagrzewnica, lampy tylne, belka tyl
na, pompa wtryskowa. Wołów, tel. 0602/33-58-92 
VW GOLF GTI, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk: części mecha
niczne, silnik kpi., wnętrze (3-drzwiowy), oblachowanie, ma
ska, błotniki, drzwi. Wrocław, tel. 071/398-81-46 
VW GOLF II, 1988 r.: maska, drzwi, klapa tylna, błotniki 
(przód i tył), wzmocnienie czołowe, pas dolny, podsufitka, 
dywany, tapicerka, szyby, podnośniki szyb, lusterka, nad
kola, kanapa, pasy, licznik, kierownica, konsola, półka, lam
py, zderzak wąski, silnik 1.8 E, inne. Wrocław, tel. 
071/357-50-70
VW GOLF II, 1989 r. 3-drzwiowy: różne części z rozbiórki. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
VW GOLF lll, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : amortyzatory 
przednie i tylne - 45 zł/szt., łączniki stabilizatora (nowe), 
łożyska amortyzatora, końcówki drążków, przeguby, pół
osie, felgi, tarcze ham. przednie i tylne, poduszka silnika, 
skrzynia biegów 141. Wrocław, tel. 071/786-90-93, 
0601/72-52-12
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, 1600 ccm. 1800 ccm : 
silnik z dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, 
części mechaniczne, elektryczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF II, 1990 r.: zawiesz. kpi., kanapa i fotele, ukł. 
kierów, kpi., drzwi tylne prawe kpi., klapa tylna i inne. Lu
bin, tel. 076/847-31-34
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm: zawieszenie tylne i przed
nie, McPhersony - 75 zl/szt., pompa wtryskowa • 100 zł, 
pompa wody - 30 zł, belka z bębnami • 100 zł, skrzynia 

, biegów 141 -120 zł, skrzynia biegów 141 (1.3 E) -100 zł/ 
Wrocław, tel. 0608/23-97-49
VW GOLF, 1990 r.: konsola, zegary do diesla, osłona ze
garów, spoiler dolny, konsola środkowa, halogen do atra- 
py, listwa pod reflektory. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW GOLF II. 1990 r.. wtrysk : silnik do oclenia, klapa tyl
na, lampy tylne, szyby boczne. Zielona Góra, tel. 
0608/23-55-66
VW GOLF II, 1991 r.: półka bagażnika. Bolesławiec, tel. 
0608/18-83-69
VW GOLF H, 1991 r.: lusterko lewe, licznik z obrotomie
rzem. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów
(4), pompa wtryskowa, półka tylna, felgi stalowe z opona
mi, 175 x 70 x 13 (8 sztuk), półosie, inne. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
DOHC : silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF, 1992 r. : lampy tylne. Bierutów, teL 
071/314-67-72
VW GOLF III, 1992 r.: halogeny, lampa prawa, słupki, inne. 
Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91 -08 - 
VW GOLF lll, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, 
tel. 0602/68-90-83
VW GOLF, 1992/95 r., 1800 ccm, benzyna oraz Passat: 
komputer do silnika, komputer do automatycznej skrzyni 
biegów z ABS, przegub do automat, skrzyni i łapa. Bole
sławiec, tel. 075/734-48-16
VW GOLF lll, 1992/98 r., 1900 ccm, TDi: części silnika, 
lusterka, wentylatory, felgi, filtr powietrza, przepływomierz, 
lampy, części klimatyzacji, wspomaganie, halogeny, skrzy
nia biegów i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF lll, 1993 r .: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wycie
raczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18

VW GOLF lll, 1993 r.. 1800 ccm, benzyna : uszkodzona 
skrzynia biegów, - 80 zł. Chojnów, tel. 076/818-62*05 
VW GOLF lll, 1993 r., 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
silnik, półosie, alternator, pompa wspomagania, .łapy’  sil
nika i inne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-69 
VW GOLF III, 1993 r. : zderzak tylny. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VWGOLF lll, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: chłodnica. Ko
żuchów, tel. 0608/88-75-99 .
VW GOLF II, 1993 r., 1800 ccm : półosie, most tylny, szy
by, maska silnika, reflektory, błotniki, drzwi, dach z szyber- 
dachem, ukł. wydechowy, deska rozdz. Nowogrodziec, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0608/74-74-65 
VW GOLF lll, 1993 r.: drzwi, szyby, lampy tylne, zderzak, 
zbiornik paliwa, komputer, ABS, koła, belki silnika, kolum
ny McPhersona, głowica, gaźnik, lusterko prawe. Wrocław, 
tel, 0609/37-27-17
VW GOLF lll, 1993 r., 1400 ccm, benzyna : silnik w b. 
dobrym stanie, zawieszenie przednie, oś tylna, drzwi (kom-', 
piet), fotele przednie i tylne, plastiki i inne części. Złotory
ja, tel. 076/878-37-90,0608/23-97-08 
VW GOLF lll, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : przednie za
wiesz., wahacze, ława silnika, kpt. wspomaganie środka,' 
plastiki, tylny błotnik lewy i inne. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
VW GOLF III, 1994 r.: zderzak przedni, lampa tylna. Kłodz
ko. tel. 0606/46-16-93
VW GOLF, 1994 r.: drzwi, silnik, zawieszenie, dach, śro
dek, inne części. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW GOLF III, 1994 r.: skrzynia biegów do 1.9 TDI, 1.8E 
oraz skrzynia biegów automatyczna do 1.8, błotnik prawy 
tylny długi * drzwi, drzwi do kombi i limuzyny, belka tylna, 
podłużnica prawa, szyberdach, podsufitka, zbiorniczki 
wspomagania, poduszka pow. kierowcy kpi. i inne. Lubań, 
tel. 0608/25-36-94
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm : silnik z dokumentacją, 
tylne drzwi, przednie szyby i uszczelki drzwi, przednie błot
niki, mechanizm tylnej wycieraczki, lusterko wewn. i inne. 
Oława, tel. 0604/78-93-74
VW GOLF lll, 1994 r., 1800 ccm, benzyna : zderzak tylny, 
szyba tylna, belka pod chłodnicę, rozrusznik, szyba prawa 
tylna (3-drzwiowy)., plastiki wnętrza. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW GOLF lll, 1994 r.: drzwi lewe przednie, błotnik tylny 
prawy, lampa tylna prawa, wzmocnienie czołowe (do mo
delu 1.4), szyba tylna (kombi). Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
0608/34-92-77
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VW GOLF lll, 1994 r.: prawa podłużnica - 250 zł, McPher
sony • 150 zł/szt., serwo z pompą -100 zł, belka pod silnik
- 200 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99
VW GOLF lll, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : silniczki, skrzy
nie biegów, chłodnice, lampy, grill, maska, części blach.- 
mech., filtr pow., drzwi, szyby i inne. Lubin, tel. 
0603/50-41-98
VW GOLF lll, 1995 r.: podszybie, pod. powietrzna pasa
żera, reflektory, lampy, halogeny, felgi aluminiowe 14'. po
dłużnica lewa. Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69 
VW GOLF, 1995 r.: zderzak. Wojkowice, tel. 071/311-76-55 
VW GOLF tli, 1995 r., 1900 ccm, TDi : silnik, części do 
silnika, głowice, tłoki, miska olejowa, wał korbowy, turbina
- 500 zł. Wrocław, tel. 0604/82-04-30
VW GOLF lll. KOMBI. 1995 r.. 51 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna : silnik, stan idealny, drzwi, zawieszenia, tapicerka, 
relingi, plastiki i inne. Wrocław, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF lll, 1996 r., 1800 ccm : różne części. Legnica, 
tel. 0601/84-47-45
VW GOLF lll KOMBI, 1997 r.: drzwi z szybami, tapicerka, 
zawieszenia, klapy tylne, belka tylna z ABS-em, tył nadwo
zia (do kombi), dach (do modelu 5-drzwiowego), błotniki, 
lampy, konsola z poduszkami, podłużnice przednie, na
grzewnice, sanie, silnik (1.6, 1.8 GTi), skrzynie biegów i 
inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW GOLF lii, 1997 r„ 1900 ccm, SDi: blok silnika, stan 
idealny, - 800 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
VW GOLF lll, 1997 r.: siedzenia przednie i tylna kanapa, 
składana, do modelu 5-drzwiowego, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0608/45-18-80 .
VW GOLF lll, 1997 r.: różne części, do modelu 3-drzwio
wego, -140 zł. Zgorzelec, tel. 075/649-01-01 
VW GOLF IV, 1998 r., 1400 ccm, 16V : kolumny McPher
sona, wahacze, piasty, osprzęt silnika, układ kierowniczy, 
kpi. sprzęgło, lewa tylna lampa (ciemna), mechanizm wy
cieraczek. Oława, tel. 0600/92-05-13 
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDI 3-drzwiowy: maska 
silnika, reflektory, kierownica z poduszką pow., klapa tylna 
z szybą, fotele ż pouśzkami pow., felgi stalowe 15" z opo
nami. Wrocław, tel. 0503/84-40-14 
VW GOLF IV, 1998/00 r. 1.4, 1.6-, 1.9 TDI: drzwi, maska, 
zderzaki, ABS, klapa, lampy, zawieszenie, błotniki, półosie, 
serwo, osprzęt silnika, skrzynia biegów, poduszki pow., 
wentylator, ESP, chłodnica, konsola, tapicerka i inne. Pro
chowice, woj. legnickie, tel. 0606/64-09-98 
VW GOLF IV, 1998/01 r.: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi tylne, fotele, konsola. Bolesławiec, 
tel. 0608/47-98-06
VW GOLF IV, 1999 r.: drzwi przednie prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, zawieszenia, 
tapicerka, skrzynia biegów, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
VW GOLF IV, 2000 r. : zderzaki. Wrocław, tel. 
071/311-76-55
VW GOLF 1,1100 ccm, benzyna: sprzęgło, chłodnica, apa
rat zapłonowy, gaźnik, razem -100 zł oraz hak oryginalny, 
ze zderzakiem -100 zł. Długołęka, tel. 071/315-24-76 po 
godz. 18
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm : różne części z demonta
żu, model 4-drzwiowy. Wrocław, tel. 071/364-47-87, 
0502/53-17-39
VW GOLF lll, PASSAT, 1993/96 r.: zawieszenie, elektry
ka. części tapicerskie, mechaniczne, blacharskie i inne. 
Szprotawa, tel. 0605/06-28-47 
VW GOLF, BORA : pod. powietrzna kierowcy, kierownica 
skórzana. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/23-35-56 
VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm : silnik, z dokumentacją, - 
700 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-43-29 
VW GOLF, PASSAT, TRANSPORTER (CARAVELLE): po
duszki pow., taśmy, sensory, deski rozdzielcze, zaślepki, 
pasy z pirotechnicznymi napinaczami. Oleśnica, tel. 
0605/68-81-77
VW JETTA l 3-drzwiowy: dach, tył, oś. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39

VW JETTA od 1986 r.: linka sprzęgła, hamulca, noyya. ory
ginalna, prod. niemieckiej, - 30 z). Wrocław, tel. 
071/354-36-61
VW JETTA: przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy wspo
magania, przewody wspomagania, zbiorniczki, zawiesze
nia przednie, przekł. kierownicy. Wrocław, teł. 
0503/30-69-03
VW JETTA, 1980 r.: chłodnica - 80 zł, rozrusznik - 50 zł, 
alternator - 50 zł. Legnica, tel. 076/851-24-70, 
0603/87-90-95
VW JETTA 1,1981 r.: grill przedni - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW JETTA I, 1984 r. : rozrusznik, alternator, stacyjka z 
przełącznikami i kluczykami, aparat zapłonowy, wentyla
tor. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
VW JETTA II, 1984/91 r/: skrzynie biegów manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
0602/85-03-45 w godz. 8-18 , ;
VW JETTA 1,11,1985/91 r„ 1300 ccm oraz 1600 ccm: sil
nik t'osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, 
półosie, 95% części samochodu. Wałbrzych, teł. 
074/846-49-58 -
VW JETTA, 1987 r .: drzwi tylne prawe, reflektory przed
nie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW JETTA II, 199,1 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa (sprawna), skrzynia biegów (4), koła stalowe z opona
mi 13". Złoty Stok, teł. 074/817-54-18 
VW LT, 2400 ccm, turbo D : głowica silnika - 700 zł. Lubin, 
teł. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW LT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW LT : silnik. Zielona Góra, tel. 068/388-12-67 (fax), 
0602/46-64-38
VW LT, 1980/96 r., 2400 ccm, diesel lub turbo D : różne 
części używane, możliwy montaż. Wrocław, tel. 
0606/20-00-14
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1986 r.: silnik, - 400 zł. Legnica, tel. 0601/99-30-91 
VW LT, 1998 r. : wał pędny, długi. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW LT 28 : drzwi prawe, nowe, resory, zderzaki tylne i 
inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-68-73 
VW LT 28 : silnik o poj. 2.4 diesel, most tylny, wał, części 
silnika do poj. 2.4 diesel, • 3.800 z ł, możl. wyst. fakt. VAT. 
Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
VW LT 28 : silnik 1600 ccm D, 2400 ccm D, z dokumenta
cją. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
VW LT 28, 1980 r. 2.0 E, 2.4 D, 2.7 D: części silników, 
zawieszeń, blacharskie, skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
dach (niski), reflektory, lampy, amortyzatory, zwrotnice, wał 
korbowy, korbowody, panewki, tłoki, pompa oleju, gaźnik, 
inne części z demontażu. Wrocław, tel. 071/349-43-07, 
0503/94-24-88
VW LT 28. 1981 r., 2000 ccm oraz 2400 ccm: silnik, po
remoncie, skrzynia biegów, zawieszenie, koła, mosty,
osprzęt silnika, 100% części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
VW LT 28, 35, 45 : mosty tylne. Zielona Góra, tel.
0602/46-69-38,068/388-12-67
VW LT 35 :poduszki pneumatyczne , zestaw na tylną oś,
nowe, możliwość montażu, - 1.700 zł. Wrocław, tel.
0503/93-28-42,0601/77-52-24
VW LT 35.1999 r.: drzwi tylne, kpi., do modelu średniego.
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54
VW LT 45 : oblachowanie, podszybie, błotniki przednie i
tylne, stopnie, poszycia drzWi, narożniki przednie i tylne,
pas tylny, nowe. Wrocław, tel. 071/333-70-92,
0601/56-17-22
VW LUPO: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
VW LUPO : różne części karoseryjne. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
VW LUPO: chłodnica klimatyzacji, nadkola przeciwbłotne, 
maska aluminiowa, błotniki stalowe, zderzak przedni, re
flektory, kierunkowskazy, atrapa. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW LUPO, 1999 r.: zderzak przedni, błotnik lewy, kierun
kowskaz prawy. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 
,0608/34-92-77
VW NEW BEETLE, 2000 r .: maska silnika, błotnik lewy. 
Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77
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VW PASSAT B5: wahacze przednie, łączniki stabilizatora, 
końcówki drążków kierowniczych, amortyzatory, klocki i tar
cze hamulcowe, filtry. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
VW PASSAT KOMBI: lampy tylne • 60 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0607/11-57-62
VW PASSAT do 1995 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW PASSAT, 2800 ccm : głowica do silnika i inne części. 
Kłodzko, tel. 074/867-81-05 
VW PASSAT: lusterka L̂egnica, tel. 076/722-85-51 
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: rozrusznik, • 200 zł. Le
śna, lei. 075/721-17-73
VW PASSAT B4. B5, 1900 ćcm, TDI : skrzynia biegów, 
silnik i inne części. Lubań, tel.' 0608/25-36-94, 
0603/60-36-74
VW PASSAT B3,1800 ccm, 16V: silnik i inne części. Lu- ■ 
bań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW PASSAT, diesel: skrzynia biegów. Nowa Ruda, tel. 
0609/39-51-67
VW PASSAT II, KOMBI : różne części. Osiecznica, tel.
075/731-23-76,0607/81-19-76
VW PASSAT : skrzynia biegów, chłodnica, silnik 1.5 i 1.6
D, głowice do 1.1,1.3 i 1.6 E, wały korbowe i korbowody z
tłokami. Paczków, tel. 0606/15-33-4)5
VW PASSAT KOMBI B5 : klapa tylna, kpi. Smardzów, tel.
071/398-33-51.071/314-38-54
VW PASSAT : felgi stalowe. Szalejów Górny, tel.
074/868-71-34
VW PASSAT: felgi aluminiowe 16“, 7-ramienne, z opona
mi Continental Sport Compact 205 x 55 x R16, 91W, stan 
idealny. Szprotawa, tel. 0608/33-46-63 
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: różne części, środa ślą
ska. tel. 0605/15-34-17
VW PASSAT B5 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
VW PASSAT : skrzynia biegów (5) • 200 zł, silnik 1.8 E, 
stan b. dobry - 320 zł, felgi stalowe 14' (5 szt.) -150 zł, 
inne. Trzebnica, tel. 071/312-90-76,0609/21-02-15 
VW PASSAT KOMBI : drzwi tylne, błotniki przednie, lu
sterka, silnik (1.8 wtrysk). WiązóW, tel. 071/393-13-37, 
0604/10-79-48

,VW PASSAT B5 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW PASSAT . serwo, przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73̂ 20-98
VW PASSAT, 2000 cc nr model przejściowy: silnik, klimaty
zacja, dach, drzwi, tapicerka, fotele (komplet), plastiki i inne. 
Wrocław, tel. 0605/11-26-18,0607/53-43-23 
VW PASSAT : zawieszenie tylne, kpi., z amortyzatorami. 
Wrocław, teł. 0601/72-24-92
VW PASSAT SEDAN KOMBI: wzmocnienie czołowe, re
flektory, lusterka, drzwi przednie i tylne, klapa bagażnika. 
Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
VW PASSAT VR6: sprężarka klimatyzacji, cewka 6-biegu- 
nowa i inne części silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07̂ 07 
VW PASSAT B5 : różne części. Żórawina, lei. 
0502/8241-82
VW PASSAT, 1976/80 r.. 1500 ccm, diesel: silnik, elemen
ty blacharki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik pali
wa, zderzaki, hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wał, tłoki 
z korbowodami, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, 
alternator, skrzynia biegów, półosie, felgi, ukł. kierowniczy 
i inne. Legnica, tel. 076/85246-02,0602/30-3249 do godz. 
23
VW PASSAT, 1978 r.: części z demontażu. Uliczno, gm. 
Łagiewniki, teł. 071/393-81-75,0602/61-39-51 
VW PASSAT, 1979 r.: różne części. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0609/43-79-15
VW PASSAT, 1980 r., 1500 cęm; benzyna .-skrzynia bie
gów, pompa hamulcowa. Grochowice, tel. 076/831-85-86 
po godz. 21
VW PASSAT KOMBI, 1980 r .: lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1980/87 r. : zawieszenie, zderzak 
przedni, maska przednia, inne. Lubań, tel. 0607/66-26-79 
po godz. 16
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel: uszczelki do drzwi, 
stan b. dobry • 10 zł/szt., głowica kpi. z wałem rozrządu, 
zawieszenie tylne - 500 zł, wał do szlifu, korbowody, Iłoki - 
100 zł, pompa wtryskowa -100 zł, felgi 13' -10 zł, gwin
townica hydrauliczna • 100 zł. Wrocław/teł. 0605/39-54-71 
VW PASSAT, 1981/87 r. : elementy blacharki, inst. elek
tryczna, części mechaniczne. Wolibórz, tel. 074/873-37-26, 
074/872-83-50
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r.: roleta bagażnika + pro
wadnice, boczki z głośnikami, elementy tapicerki bagażni
ka, hak, inne. Wrocław, tel. 0501/23-01-04 
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r„ diesel, benzyna: maska, 
pas przedni, błotniki, lampy, halogeny, atrapa, chłodnica, 
rozrusznik, alternator, sprzęgło, skrzynia biegów (4), pół
osie, szyba przednia, zawieszenia, drzwi, klapa tylna, re
lingi, pulpit, konsola, komplet foteli, hak, dywany, tłumiki, 
inne. Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1982 r„ 1600 ccm : części mechaniczne \ 
elementy blacharskie (drzwi, błotniki i inne). Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
VW PASSAT GLS, 1982 r.: przednie lampy, pompka pali
wa. Podgórzyn, tel. 075/762-11-52 
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: el. blach., szy
by, lampy, silnik, tłoki, wał, głowica, pompa wtryskowa, roz
rusznik, alternator, skrzynia biegów i inne. Legnica, teł. 
076/852-46-02 do godz.23,0602/30-32-49 
VW PASSAT, 1983 r„ 1600 ccm, diesel: silnik z dokumen
tacją, stan b. dobry do VW Golfa, Audi i Passata -1.300 zł. 
Polkowice, tel: 0603/41 -78-87'
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.. 1600 ccm. turbo D : reflek
tory, lampy, relingi dachowe, amortyzatory, szyby, pompa 
wtryskowa, wałek rozrządu, pompa hamulcowa ♦ serwo, 
lusterka, vacum pompa, pompa wody, kolektory, turbosprę
żarka, inne. Wrocław, tel. 071/349-43-07.0503/94-24-88 
VW PASSAT KOMBI; 1984 r., 1600 ccm : różne części i 
silnik. Karpacz, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1985 r.: klapa przednia - 200 zł, pompa ha
mulcowa - 50 zł. przekładnia kier. - 50 zł, nagrzewnica - 40 
zł, reflektory - 250 zł, lampy tylne - 150 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW PASSAT, 1985 r.: przednia klapa- 200 zł, pompa ha
mulcowa* 50 zł, przekładnia kierownicza- 50 zł, nagrzew- . 
nica- 40 zł, lampy przednie kpi.- 250 zł. lampy tylne (4 czę
ści) kpi.-150 zł, silnik .dmuchawy* ogrzewania- 35 zł, na
grzewnica- 50 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r.: skrzynia biegów, chłodnica, 
błotniki, rozrusznik. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. 
17,0604/96-02-73
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. 1600 ccm, turbo D : silnik, 
turbina, skrzynia biegów (5), relingi, roleta, lampy, maska, 
wahacze i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów 151, chłodnica, reflektory. Grochowice, tel. 
076/831-85-86
VW PASSAT, 1986 r.. 1600 ccm, benzyna 1600 D 1 TD: 
silnik, części silników, skrzynia biegów, drzwi, błotniki, ma
ski, zawieszenia, szyby i inne. Opole, tel. 077/474-38-72, 
0602/65-3146
VW PASSAT KOMBI. 1986 r.. 1600 ccm. turbo D : silnik, 
turbina, skrzynia biegów (5), relingi, roleta, lampy, maska, 
kolumny McPhersona, wahacze, fnne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm oraz 1800 ccm: silnik * 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, pół
osie. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW PASSAT, 1986/96 r. : klimatyzacja, skrzynia biegów 
do 1.9 TDI, 1.8 DOHC 16V, 1.8 oraz skrzynia biegów auto
matyczna do silnika 1.8 I. tapicerka, drzwi do kombi, dach 
do limuzyny i kombi, elementy zawieszenień do wersji VR6, 
pokrywa bagażnika (1992 r.). podłużnice przednie. Lubań, 
tel. 0608/25-36-94
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (4). blok silnika 1.8 E, 1.6 D. inne. Wrocław, tel. 
071/355-51-86.0601/92-97-24 
VW PASSAT. 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.Ó. 1.9 D. TD: pom
pa wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaga
niem (model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD. 1.6 D, TD, 1.6 
E, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW PASSAT SEDAN, 1988/91 r .: klapa tylna. Oleśnica, 
tel. 0601/93-67-66
VW PASSAT SEDAN, 1988/93 r. : różne części, lampy, 
drzwi, szyby. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
VW PASSAT, 1988/93 r.: pompa hamulcowa. Legnica, (el. 
076/862-5041,0603/61 -55-24 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1600 ccm, turbo D : drzwi, klapa 
tylna, zderzaki, lampy, elementy przodu, poduszki silnika, 
silnik kpi., intercooler, skrzynia biegów, zawieszenia, wnę
trze, kpi. szyby, tył pojazdu. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
VW PASSAT VR6, G-60.1988/93 r.. 1.6.1.8.2.01: głowi
ce, drzwi, szyby, osprzęt, oś tylna, kolumna McPhersona, 
.ława’  silnika, belki dolne, elem. plastikowe, zbiorniczki, 
skrzynia biegów, klamki i inne. Lubin, tel. 0604/12-29-97 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, 
progi. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r.. 2000 ccm. benzyna: ma
ska, atrapa, zderzaki, błotniki, lampy, wzmocnienia, chłod
nica, drzwi, lusterka, klapa tylna, felgi aluminiowe 5-ramien- 
ne (14'). z oponami, relingi?roleta kpi., pompa paliwa, hak 
oryginalny. Wrocław, teł. 0502/9347-65
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VW PASSAT. 1988/93 r., 1900 ccm, TDi: tarcze hamulco
we, wzmocnienie czołowe, wspomaganie, wentylatory, czę
ści silnika, rozrusznik, pompa wtryskowa i inne. Wrocław, 
teł. 0602/23-68-66 ,
VW PASSAT, 1988/9? r. : drzwi, nagrzewnica, wahacze, 
komputery, wahacze, oś tylna, tarcze i zaciski hamulcowe, 
tarcza ♦' docisk sprzęgła, plastiki, przełączniki kierownicy, 
szyby, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 0501/52-01-10 
VW PASSAT SEOAN, KOMBI, 1988/93 r.: tylne błotniki, 
tylna klapa, tylna oś, lampy, maska, podłużnica, progi, pół
osie, części silnika, wahacze, amortyzatory. Zielona Góra, 
tel. 0604/86-18-25
VW PASSAT, 1988/94 r., 2800 ccm, VR6 : głowica, inne 
części. Kłodzko, tel. 074/867-85̂ 23, 074/867-81-05 
VW PASSAT KOMBI, 1988/95 r. : dach, lampa tylna, lu
sterka. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW PASSAT KOMBI, 1988/95 r. : różne części. Leszno, 
tel. 0605/11-85-59
VW PASSAT, 1988/97 r.: części mechaniczne do różnych 
wersji silnikowych, elementy blacharki (cięte), lampy, po
duszki pow., deski rozdzielcze, listwy, plastiki, lusterka, 
skrzynie biegów, chłodnice, zawieszenia i inne. Oleśnica, 
tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT. 1989/92 r. : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91
VW PASSAT KOMBI, 1989/93 r.: ława pod silnik, podusz
ki, belka, stabilizator, wahacze, zwrotnice, oś tylna, drzwi 
prawa strona i inne. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : pompa paliwowa, * 180 
zł. Wołów,- tel. 0605/74-76-28 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.: próg prawy • 250 żł. Kudo
wa Zdrój, teł. 074/866-12-20
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm: skrzynia biegów, osprzęt, 
zawieszenie, drzwi prawe przednie, lampy tylne, tapicer
ka, stacyjka i inne. Oleśnica, tel. 0604/28*12-13 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : dach, 
biotniki przednie i tylne, relingi, listwy dachowe, silnik, 
osprzęt silnika, zawieszenia przednie i tylne, drzwi, zde
rzaki, listwa kierownicza, skrzynia biegów, szyberdach el., 
tapicerka, lampy, części przodu i inne. Prudnik, tel. 

, 077/437-61-30
VW PASSAT, 1990 r.: obudowa stacyjki, drzwi, listwy, szy
by, podnośniki, zamki, klamki, schowki, konsola, dekle koła 
zapasowego (kombi), lusterko prawe (ręczne), kierownica, 
zbiornik wyrównawczy i opryskiwaczy, blenda tylna (kom
bi), obudowa filtra powietrza (2.0), inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r. : klapa tylna, stan idealny, 
kolor biały, bez szyby -110 zł. Wrocław, tel. 071/357-37-95, 
0607/10-27-80
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.: maska przednia, klapa tyl
na -170 zł/szt. Wrocław, tel. 071/318-35-33 wieczorem 
VW PASSAT, 1990 r.: różne części przodu. Zielona Góra, 
tel. 0605/58-76-77
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., 1800 ccm : silnik, kompletna doku
mentacja, skrzynia biegów (5) do poj. 1.9 TD, drzwi i lam- 
«py (wszystkie), wzmocnienie, zawieszenia, wspomaganie 
kier. kpi., chłodnica, zawieszenie tylne, pompa ABS i inne. 
Legnica, tel. 0607/20-56-22
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk: silnik, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, lampy, błot
niki, nagrzewnica, klapa tylna z szybą, szyby, inne części. 
Legnica, tel. 0502/17-72-22
VW PASSAT, 1991 r.: lusterka, reflektory, zderzaki, wzmoc
nienie, maska silnika, felgi aluminiowe, błotniki i inne. Le
gnica, tel. 0607/04-38-25
VW PASSAT, 1991 r .: zderzak, lampa, relingi dachowe, 
licznik. Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna,: drzwi, skrzy
nia biegów, pompa serwa, lampy tylne, przekaźniki, licz
nik, lusterka, półosie. Namysłów, tel. 077/410-43-75 
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm : chłodnica, drzwi, lewy 
reflektor, lewy błotnik, lusterka, belka pod silnik, przekład
nia kierownicza, zbiorniczki, przednie fotele i inne. Nysa, 
tel. 0607/10-06-67
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, diesel: półosie, skrzynia 
biegów, wahacz, koła kpi. R14, drzwi. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/49-54-20 
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm: różne częśći. Szpro
tawa, tel. 068/376-2849
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: zbiornik i pompa paliwa oraz 
pompa wspomagania do VW Passat (1985 r.). Świdnica, 
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW PASSAT GL. 1991 r. : drzwi przednie od strony kie
rowcy, prawe tylne. Złotoryja, tel. 076/87847-82 
VW PASSAT, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V : silnik; relingi z 
listwami, alternator, pompa paliwa, McPherson, wspoma
ganie, błotniki, lampy, wzmocnienie, belka pod chłodnicę, 
ABS, komputery, tapicerka welurowa, plastiki i inne. Wro
cław, tel. 0603/50-67-63
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, silnik 2.0, zawieszenie przed
nie i tylne, zderzaki, lampy, tapicerka. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: skrzynia biegów
(5) - 380 zł, wahacze, stabilizator, zaciski ham. przednie, 
nagrzewnica. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: zawieszenie tylne, ćwiartka 
tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm. TO : osprzęt sil
nika, maska, błotniki, lampy, zawieszenia, tapicerka welu
rowa, drzwi, chłodnica i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
VW PASSAT, 1992 r.: chłodnica, drzwi, oś tylna do kombi. 
Legnica, tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 130 tys. km : skrzynia bie
gów, błotniki przednie, lampy, pompa wspomagania, klapa 
tylna ♦ szyba, zderzaki, tapicerka, drzwi. Legnica, tel. 
0502/17-72-22
VW PASSAT, 1992 r.: elektryczna zatapialna pompa pali
wa 333 919 051 C VD0824/31/19, • 250 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW PASSAT CL. 1992 r. 1.8 Pb/, 2.0 E: osprzęt deski, 
zwrotnice, rozrusznik, aparat zapłonu, przepływomierz, 
klamka, podłużnica, pompa hamulcowa, inne. Polanica 
Zdrój, tel. 0502/40-91-08
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów 
(automatic). Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
VW PASSAT, 1992 r.: silnik do oclenia, stan b. dobry, inne 
części. Stary Kisielin, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/18-89-01
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: klapa tylna z szybą i uzbro
jeniem, do remontu -150 zł. Wrocław, tel. 071/357-37-95, 
0607/10-27-80
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: dach z szyberdachem (elektr. 
otwieranym); drzwi kpi., zawieszenie przednie, oś tylna, fo
tele (przednie i tylne), plastiki, zderzak tylny, komputer (do 
1800 ccm E) i inne. Złotoryja, te l-076/878-37-90, 
0608/23-97-08
VW PASSAT, 1993 r. : belka tylna.. Wrocław, tel. 
0603/32-71-10
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.: koła z oponami 185 x 70 x 
14, kołpaki oryginalne. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW PASSAT, 1993/01 r.: maska, błotniki, reflektory, chłod
nice, wentylatory. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
0606/81-92-01

VW PASSAT, 1993/95 r. : maska. Wrocław, tel. 
0605/20-86-12. _
VW PASSAT, 1993/96 r .: szyba drzwi lewych przednich, 
atermiczna, - 80 zł. Wrocław, tel. 0609/59-01-54,
VW PASSAT KOMBI, 1993/97 r. 1.8 i. 2.0 i; pompa hamul
cowa z ABS, drzwi prawe, klapa tylna,.piasty z ABS, pom
pa paliwa, głowica, przełącznik świateł, sonda, wózek pod 
silnik, inne. Kłodzko, tel. 0601/48-17-69 
VW PASSAT, 1994 r.: szyby drzwi prawych, zamki. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, turbo O : pompa wtrysku, 
- 350 zł. Leśna. tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDi: pedały, części 
silnika, nadkola, lusterka, klimatyzacja, felgi, halogeny i 
inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66

TANIE CZĘŚCI
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

OP010624
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, pra
we i lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie 
i tylne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TOi: półosie, filtr powie
trza, poduszki silnika i inne. Chojnów, tel. 0608/18-83-69 
VW PASSAT, 1995 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: po
dłużnice, drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, chłod
nica, skrzynia biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, 
ABS, lampy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1995 r .: zderzak tylny dó kombi i sedana. 
Legnica, tel. 0503/98-00-25
VW PASSAT, 1995 r., 1.8, 2.0,1.9 TD : drzwi, wahacze, 
.sanki", zwrotnice z ABS, tylny most, syncro, komputery, 
osprzęt silników, szyby, podszybia, lusterka i inne. Lubin, 
tel. 0605/28-93-07
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r.: zderzak przedni, reflektory, kierun
kowskazy, szyba czołowa. Wrocław, tel. 071/364-21-96, 
0607/58-82-57
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: dach (kombi), pasy 
tylne, relingi, sensor poduszek, plastiki wnętrza, silnik TD i 
TDi, wydech, dekiel koła zapasowego, schowki, konsola, 
listwy troodel przejściowy), inne. Wrocław, tel. 
0606/88-60-95
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: głowica, części za
wieszenia, ABS, zderzaki tylne (kombi). Zielona Góra, tel. 
0609/15-17-07
VW PASSAT, 1996 r.: zderzak przedni, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/389-08-30
VW PASSAT B5, 1997 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie i tylne, koła, zderzak tylny, ta
picerka, klimatyzacja, szyby, elementy blacharki. Bolesła
wiec, tel. 0608/47-98-06
VW PASSAT, 1997 r.: kpi. elektryczny mechanizm opusz
czania przedniej, prawej szyby, reling dachowy z listwą, 
część układu wydechowego z katalizatorem, kołpaki 14”, 
przegub, wentylator klimatyzacji. Nysa, tel. 077/433-2046, 
0602/42-75-89
VW PASSAT B5, 1997 r., 1600 ccm : komputery, części 
silnika, głowica, alternator, rozrusznik, obudowa plastiko
wa, zderzak tylny (kombi). Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm, TD: turbosprężarka, nowa. 
Wrocław, tel. 0601/49-32-89
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.: klapa tylna, hak. Lubań. tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT B5,1998 r.; 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów, 
zawieszenia, podłużnice przednie, błotniki tylne, dach, kla
pa tylna, drzwi. Lubin, tel. 0609/41-29-35 ...
VW PASSAT, 1998 r. : nagrzewnica Klimatronic - 300 zł, 
wózek z poduszkami • 200 zł, przewody do klimatyzacji - 
200 zł. Wieruszów, tel. 0607/30-03-50 ..
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TDi: wnętrze (jasny i 
ciemny welur), konsola, mechanizmy elektryczne podno
szenia szyb, zawieszenie tylne, alternator, silnik TDi, inne. 
Wrocław, tel. 0606/88-60-95
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.: błotniki tylne, ścianka tylna. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1998 r.: drzwi lewe tylne, lusterko lewe, ma
ska, błotniki, wzmocnienie czołowe, lampy przednie; lam
pa tylna prawa (kombi), kierunkowskazy, wentylator klima
tyzacji, zderzak przedni, .osłona silnika, kratki zderzaka, 
inne. Wrocław, tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
VW PASSAT B5,1998/00 r.: drzwi przednie lewe kpi., cena 
• 400 zł, lampa reflektora lewego • 80 zł, sensor poduszek, 
poduszka kierowcy i pasażera, kierownica, deska rozdziel
cza i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW PASSAT, 1998/99 r., 1.8 T, 1.9 TDi 110 PS: szyby, 
drzwi (przednie i tylne), klapa tylna (sedan), poduszki pow. 
+ sensory, napinaczę, głowica, osprzęt silnika, półosie, tur
biny, wahacze, .sanki* silnika, podsufitka, pompa ABS, 
układ kierowniczy, błotnik tylny lewy. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
VW PASSAT KOMBI, 1999 r.: skrzynia biegów (1.9 TDi), 
belka tylna z ABS-em, klapa tylna, tapicerka czarna z bocz
kami, ćwiartka tylna prawa, podłużnica prawa, plastiki wnę
trza, osprzęt silnika (1800 ccm, turbo), zawieszenia i inne. 
Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT B5,1999 r., 1.8, 1.9 TDi: dużo części me
chanicznych i elem. blacharki, poduszki pow., szyby, dach, 
ćwiartki i inne. Gryfów śl., tel. 0601/4848-37 
VW PASSAT, 1999 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDI: dach, 
podłużnice, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia bie
gów, wnętrze, poduszka pow., szyby, koła, układ kierowni
czy, plastiki, lampy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT B5, 1999 r., 1900 ccm, turbo D : dach do 
kombi, drzwi, błotniki, el. zawiesz., deska rozdzielcza, po
duszka pow. ♦ kierów, i inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: części mechanicz
ne i blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
VW PASSAT, 1999 r. : komputer silnika.' Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
VW PASSAT B5,1999 r .: intercooler, kierownica skórza
na, maska, drzwi, błotnik, pas z napinaczem, sterownik + 
4 poduszki, osprzęt deski, inne. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08
VW PASSAT, 1999 r.: osłona pod silnik, nadkola, maska 
silnika, błotniki przednie, wzmocnienie, czołowe, chłodni
ce, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napi- 
nacza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT B5,1999 r.: ćwiartka prawa przednia, • 400 
zł. Wrocław, tel. 071/398-8146 
VW PASSAT B5, 1999 r., 1800 ccm, benzyna : silnik ♦ 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna -130 zi, zderzak tylny • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09

VW PASSAT B5,1999 r, 1900 ccm, TDi 115 KM : różne 
części. WrocjąW, tel. 0608/17-96-55 ,
VW PASSAT, 2000 r., 6 tys. km, 1900 ccm, TDi: silnik 1,9 
TDi (110 KM) z osprzętem i skrzynią biegów, stan idealny, 
jelenia Góra, tel. 0607/53-63-68 
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM : skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, 2000 r. : wahacze, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, ukł. kierowniczy, .poduszki* pod silnik. Wro
cław, tel. 0603/55-31-83
VW PASSAT, 2001 r. najnowszy model: różne części me
chaniczne, elementy blacharki i inne, możl. wysyłki. Nowo
grodziec; woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, Niemcy, 
0049/17-57-40-99-22
VW PASSAT KOMBI B5, 2001 r., 1900 cćm, TDI: części 
blacharskie i mechaniczne, duży wybór, silnik 130 KM. Wro
cław, tel. 0504/91-71-16
VW PASSAT, GOLF: silnik 1.8 benzyna, 1987 r., silnik 1.6 
benzyna, 1984 r., chłodnica, • 500 zł. Rawicz, tel. 
0605/37-39-37
VW PASSAT, GOLF II: pompa wspomagania ukł. kierow
niczego, -150 zł. Siedliska, tel. 076/887-15-96 
VW PASSAT, GOLF : różne części. Wołów, tel. 
071/389-65-86
VW PASSAT, GOLF IV: części nowe, oryginalne - McPher
son, cena -150 zł, półosie z przegubami • 350 zł, pompa 
wspomagania -140 zł, katalizatory - 400 zł, sonda Lambda 
- 80 zł, poduszka powietrzna + sensor • 500 zł, zapalnicz
ka • 10 zł. Wrocław, tel. 0601/18-42-90 
VW PASSAT, GOLF III, 1996/00 r.: lampy przednie Xenon 
+ kierunkowskazy (Passat), poduszki pow. (kierowcy i pa
sażera). Legnica, tel. 0607/82-32-73 
VW POLO 1,1100 ccm : półosie, aparat zapłonu, pompa 
wody, chłodnica I inne, tanio. Jelcż-Laskowice, tel. 
071/318-25-23
VW POLO, 1043 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów
(4), kolumny McPhersona, przekł. kierownicy, dmuchawa, 
wycieraczki (przednie i tylne), lampy tylne, półosie, alter
nator, pompa hamulcowa, lusterka. Opole, tel. 
0606/97-00-66
VW POLO : skrzynia biegów, chłodnica, silnik 1.5 i 1 «6 D, 
głowice do 1.1,1.3 i 1.6 E, wały korbowe i korbowody z 
tłokami. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW POLO I : lusterko lewe, - 50 zł. Pęciszów, gm. Zawo
nia, tel. 071/312-93-73
VW POLO : silnik i inne. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW POLO, 1979/94 r. fsprężyny. Wrocław, tel. 345-73-86, 
po 15.00
VW POLO, 1980 r.: drzwi, szyby, skrzynia biegów, inne. 
Wrocław, tel, 071/78942-54,0604/51-39-66 
VW POLO, 1985 r. : maska przednia, klapa tylna. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1986 r. : silnik • 500 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-90-12,0609/25-9740 
VW POLO, 1988 r.: różne części z demontażu. Karpacz, 
tel. 0608/77-16-89
VW POLO, 1988 r., 1400 ccm, diesel : silnik kompletny, 
oclony, - 1.700 zł. Bytom Odrzański, tei. 068/38848-01 
VW POLO, 1991 r.: reflektory przednie - 250 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW POLO, 1992 r. : lampy tylne. Bierutów, tel. 
071/314-67-72
VW POLO, 1992 r.: skrzynia biegów (5), szyby, lusterka, 
reflektory, zawieszenia. Legnica, tel. 0607/04-38-25 
VW POLO, 1992 r., 1000 ccm : skrzynia biegów /4/ - 250 
zł, drzwi przednie - 100 zł, błotnik prawy przedni - 50 zł, 
amortyzator przedni -130 zł, tapicerki • 45 zł, fotele - 80 zl, 
łapy silnika - 50 zł. felgi z oponami • 350 zł, oś tylna - 300 
zł, amortyzatory tylne • 50 zł, inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73.0601/41-23-29 
VW POLO, 1993 r., 100 tys. km. 1400 ccm, diesel: silnik 
kpi. - 1.400 zł + cło ok. 300 zl. Lubin, tel. 0607/5749-98 
VW POLO CLASSIC, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska, 
felgi, części silnika, wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
VW POLO CLASSIC, KOMBI, 1994/00 r.: dach, skrzynia 
biegów (1900 diesel), drzwi i inne blacharskie oraz mecha
niczne. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, felgi, części 
silnika, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1996 r., 17 tys. km, 1100 ccm : kpi. głowica, 
sprzęgło, drążki kierownicze. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW POLO, 1996 r., 1400 ocm, benzyna : belka zawiesze
nia przedniego. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
VW POLO II, 1996 r.: nakładka na zderzak przedni, -100 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW POLO, 1997 r., 30 tys. Ięm, 1400 ccm, benzyna : silnik 
z komputerem, - 1.500 zł. Kalisz, tel. 062/738-03-12, 
0601/77-22-53
VW POLO, 1997 r.. 1400 ccm: pompa hamulcowa, serwo, 
nadkola, piasty tylne, plastiki bagażnika, dół konsoli, inne. 
Kłodzko, tel. 0601/48-17-69
VW POLO, 1997 r.: reflektory przednie, drzwi lewe - 70 zł, 
listwy drzwi, części do klapy tylnej, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 071/354-21-43
VW POLO CLASSIC, 1998 r.: pasy z napinaczami, licznik, 
nagrzewnica, półosie. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
VW POLO, 2000 r.: pod. powietrzne, sensor. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0606/23-35-56
VW POLO, 2000 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW SCIROCCO II, 1984 t., 1800 ccm, wtrysk.: skrzynia 
biegów (5) • 400 zł, silnik7pompa paliwa, chłodnica wody i 
oleju, licznik z obrotomierzem, reflektory przednie, podwój
ne, grill przedni, maska silnika, drzwi, klapa tylna, oś tylna, 
przekł. kierownicy, wahacze i inne. Byczyna, tel. 
077/413-44-57
VW SHARAN: części blacharskie i mechaniczne, duży wy
bór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/18-44-78 
VW SHARAN : zderzak przedni -150 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
VW SHARAN : lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
VW SHARAN : poduszka pow, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/28-65-74
VW SHARAN, 1996 r., 2800 ccm, VR6 automatic: różne 
części. Świdnica, tel. 0603/85-48-06 
VW SHARAN, 1997/99 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie. Jelenia Góra, tel. 0604/47-41-88 
VW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm, benzyna : błotnik tylny 
prawy, zawieszenie tylne, zderzak tylny, tłumiki, teleskopy, 
półosie, zwrotnice, lampy przednie, skrzynia biegów, ko
lumna kierownicy, rozrusznik, alternator, plastiki, uszczel
ki, licznik, komputer, słupki środkowe, dywany, silnik 2.0 i 
in. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi, klapa tylna, zawieszenia, 
konsola, nagrzewnica, miska olejowa do 1.9, wspomaga
nie, lusterka i  inne. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-57 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi, maski, klapy, zawiesze
nia, tapicerki, chłodnica, skrzynia biegów, koła, lampy, grill, 
klamki, rozrusznik, alternator i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
VW TRANSPORTER,'2000 ccm, boxer: silnik/chłodzony 
powietrzem, w częściach, - 300 zł. Iłowa Żagańska, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/88-39-85

VW TRANSPORTER T2: Skrzynia lad. o wym. 1,85 x 2,95 
m, burty o wys. 0,4 m, stan dobry, oryg., fabryczna, wyko
nana z twardej sklejki (tworzywo sztuczne); różne części z 
demontażu, - 200 zł. Iwiny.tel. 076/818-95-48 wieczorem* V, 
VW TRANSPORTeWt3. T4, 1600 ccm, diesel: komplet 
siedzeń, rury, łapy, poduszki i inne. Legnica, tel. 
076/852-57-19
VW TRANSPORTER T4, T5,1900 ccm, turbo D 2400 ccm 
D: lampy, zderzaki, błotniki, drzwi, zbiorniczki, zawiesze
nia, nagrzewnice, zderzak z hakiem, szyby, obudowa filtra 
pow., układy wydechowe, wspomaganie i inne. Legnica, tel. 
0607/54-05-96

O VW TRANSPORTER CARAVELLE I MULTIVAN 
103,1997/00 r., 2590 ccm, TDi 150 PS: silnik, w 

.; całości lub na części, klimatyzacja, tapicerka, 
sicrzyrtfa biegów kpi., felgi alummiowe f  stalo
we, komputery, maski, lampy, zderzaki, szyby 
(czarne), wahacze przedni^Hylne, klapa, drzwi, 
podłużnice i jnne. Lubin, tel. 0601/34-41-73 
84018581 \

VW TRANSPORTER T5,1999 r., 2500 ccm, TDł: drzwi, 
klapa, zawieszenie, skrzynia, kpi. blok. Lubin, tel. 
0605/3649-90

VW TRANSPORTER T3 : drzwi, klapa, szyby, zawiesze
nie, silnik, inne części. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW TRANSPORTER T4, 2400 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, wnętrze Caravelle. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW TRANSPORTER MULTIVAN : siedzenie 3-osobowe, 
rozkładane, - 750 zł. Lubin, tel. 0601/72-11-78 
VW TRANSPORTER T4 : zderzak przedni, tylny, zderzak 
T5, chłodnica, rozrusznik, drzwi/szyby rozsuwane, maska, 
grill, nagrzewnica, filtr i inne. Lubin, tel. 0607/75-77-35, 
0607/75-76-76
VW TRANSPORTER T4: głowice silników 1.9TD - 500 zł i 
2.4D - 600 zł oraz inne części silników. Lubin, tel. 
076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T3,1600 ccm, turbo D : różne części 
z demontażu. Nvsa, tel. 0602/74-92-58 
VW TRANSPORTER T4 : lampy, zderzaki, chłodnice, gril
le, zawieszenia, konsole, nagrzewnice, lusterka, drzwi, kla
py tylne, ćwiartki, błotniki i inne. Obora k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
VW TRANSPORTER T4 : lampy przednie, grill, inne czę
ści. Oława, tel. 0603/07-6643 
VW TRANSPORTER T4 : nowe siedzenia dwuosobowe, - 
150 zł. Paszowice, tel. 0601/23-13-94 
VW TRANSPORTER T4 : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91
VW TRANSPORTER T4 : szyba czołowa, maska, lampy, 
chłodnica, alternator, rozrusznik, wzmocnienie czołowe, 
zderzaki, przełączniki kierownicy, felgi aluminiowe, amor
tyzatory i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi 
boczne do podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i tylne, 
hak, pompa ham. oraz inst. gazowa (1001), z dokumenta
cją. Wrocław, tel. 0603/22̂ 85-77 
VW TRANSPORTER T2, T3: części mechaniczne, części 
zawieszenia, układ kierowniczy i hamulcowy, skrzynia bie
gów, używane, stan dobry. Wrocław, tel. 0601/74-55-70 
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fote
le, ćwiartki, boki, silniki 1.9 TD i 2.4 D. Zielona Góra, tel. 
0503/3745-51
VW TRANSPORTER, 2000 ccm, boxer: silnik, skrzynia 
biegów (5), automatic i inne. Żabice, tel. 0607/25-12-98 
VW TRANSPORTER T2,1979/91 r.: różne części używa
ne, gwarancja, możliwy montaż. Wrocław, teł. 
0606/20-00-14
VW TRANSPORTER T-2,1980/90 r.: części silników, die
sel, benzyna, skrzynia biegów, nagrzewnica, drzwi, szyby, 
półosie, pompa wtryskowa TD i inne. Lubin, tel. 
0607/53-29-96
VW TRANSPORTER, 1980/90 r.: skrzynia biegów /4/ i 151. 
Wrocław, teł. 071/353-84-92
VW TRANSPORTER T2.1981 r.: różne części oprócz sil
nika. Opole, tel. 077/465-31-17 
VW TRANSPORTER T2.1981 r., 1600 ccm, diesel: czę
ści silnika, części zawieszenia, drzwi przednie, części skrzy
ni biegów, turbina, skrzynia biegów (5). Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
VW TRANSPORTER, 1981 r., 1600 ccm, i 2000 ccm ŝil
nik na części, zawieszenie, szyby, skrzynie biegów, pół
osie, mosty, belki. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
VW TRANSPORTER T2, 1981 r., 2000 ccm, benzyna : 
skrzynia biegów (4), rozrusznik, - 500 zł. Wolbiórz, tel. 
074/872-21-21,0604/59-66-94 
VW TRANSPORTER T2,1982 r.: silnik, skrzynia biegów, 
przekł. kierownicy, inne. Wrocław, tel. 0603/04-08-91 
VW TRANSPORTER T2 BUS. 1983 r., diesel.; karoseria, 
zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, koła, hak, drzwi 
przednie boczne, drzwi lewe, w całości lub na części, - 800 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-26,0604/83-78-72 
VW TRANSPORTER T2,1984 r.: drzwi lewe (uzbrojone). 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-2944 
VW TRANSPORTER, 1984 r.: słupki przednie i środkowe, 
boki, dach, nadkola. Wrocław, tei. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER, 1985 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (4), głowica, szczęki hamulcowe i inne części z de
montażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: skrzynia biegów (4), głowi
ca (1700D). Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: różne używane. Wrocław, 
tel. 071/34842-16
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, diesel : silnik, 
blok silnika. Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1988 r., 1600 ccm, turbo D 
: silnik kpi., oclony, - 2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-48-01
VW TRANSPORTER, 1988 r.,'l900 ccm, benzyna : skrzy
nia biegów, - 350 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel: drzwi 
przednie kpi., klapa tylna, wahacze przednie i tylne, przekł. 
kierownicza, tapicerka, drzwi, nakładki, zderzak przedńi. 
Nowa Wieś Legnicka 8a, tel. 0601/79-18-30 
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: drzwi tylne, 2 szt., drzwi 
boczne, zawieszenie, ukł. kierowniczy, siedzenie kierowcy 
i pasażera. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesel: czę
ści skrzyni biegów, zawieszeń, blacharskie, podzespołów. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 ,
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 2400 ccm: drzwi boczne 
rozsuwane, tylna klapa, półosie. Targoszyn, tel. 
0606/44-22-73
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ccm : drzwi, zde
rzaki, zawieszenia, klapa tylna, półosie, lampy, ukł. wyde
chowy, amortyzatory. Bolesławiec, tel. 0608/74-74-65 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzy
nia biegów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, chłodnica, pół
osie, zawieszenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki i 
inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r. : reflektory przed
nie, kierunkowskazy przednie, zagłówek, inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW TRANSPORTER T4,1994 r.: drzwi prawe, drzwi bocz
ne otwierane, plandeka, lusterka, konsola, zegary, tylne za
wieszenie. Polkowice, tel. ,0600/31-36-07 *■
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pom
pa wspomagania, zbiorniczek wspomagania,' chłodnica, 
wspomaganie, pompa oleju> głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, 
TD, części silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: maska silnika. Wrocław, 
tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, TD : chłodni
ca, maska, drzwi, klapa tylfto, bok prawy (wer; przedłużo
na), konsola, webasto,. koła. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56 .

VW TRANSPORTER T5,1999 r.. 2500 ccm, TDi: zawie
szenie przednie i tylne z ABS, turbina, głowica, skrzynia 
biegów, poduszki, osprzęt silnik, hak, nagrzewnica, półoś- 
ki, rozrusznik, osprzęt silnika, plastiki, różne części. Wro
cław, tel. 0602/63-19-13
VW TRANSPORTER T 4 ,1991/1 r., 2400 ccm, diesel: tyl
na prawa ćwiartka, bębny, cylinderki, pompa hamulcowa, 
klamki, zamki, lewarek biegów, podnośniki szyb, zbiornik 
paliwa, drążki skrętne, węże gumowe, zawieszenie prawe 
tył. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
VW VENTO: kpi. wnętrze (welurowe), konsola, thermotro- 
nic z instalacją, kolumna McPhersona. Lubin, tel. 
0604/12-29-97
VW VENTO, 1.8,1:9 TD : .sanki*, wahacze, drzwi, lampy, 
podsufitka, licznik, tylna półka, ABS, tylna oś, szyberdach, 
silnik, amortyzatory, komputery, listwy dachowe, podłużni
ca, ukł. kierowniczy, el. podn. szyb. Lubin, tel. 
0605/28-93-07
VW VENTO : konsola, wózek pod silnik, lampa tylna, na
rożna, prawa, czarno-czerwona, lusterka zewn. i wewn. 
Oława, tel. 0601/21-28-89
VW VENTO : bagażnik - 100 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0608/63-89-35
VW VENTO: przekł. kierownicy hydrauliczna, pompy wspo
magania, przewody wspomagania, zbiorniczki, zawiesze
nia przednie, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm :.konsola, inst. elek
tryczna, licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik 
paliwa i inne. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
VW VENTO, 1993 r., 1900 ćcm, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, dach z szyberdachem, podłużnice, 
tapicerka drzwi, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa, plastiki 
wnętrza i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, TDi : silnik do wersji z 
klimatyzacją, lampa wewnętrzna (lewa i prawa), blenda tyl
na, lampa narożna prawa, szyba tylna, inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW VENTO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : silniki, skrzynie 
biegów (5), części blacharki, części mechaniczne, McPher
sony, półosie, zawieszenia, zderzaki, drzwi, konsola, ze
gary, tapicerka, podłużnice, szyberdach, felgi aluminiowe, 
szyby i inne. Lubin, tel. 0603/5041-98 
VW VENTO, 1996 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo D : sil
nik, osprzęt silnika, skrzynia biegów, zawieszenie. Kiełczów, 
tel. 071/398-81-46
VW CORRADO, POLO, DERBY, SCIROCCO II: różne czę
ści. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
WARSZAWA M-20 : błotnik tylny lewy, próg prawy, klapka 
wlewu paliwa, kierownica, szyby przednie, boczne z 
uszczelkami, klamki, instrukcja obsługi, - 650 zł. Strzegom, 
tel. 0607/53-87-68
WARSZAWA SEDAN : klapa tylna. Wrocław, teł. 
•071/339-72-81
WARSZAWA M-20 : szyba tylna z uszczelką, - 30 zł. Lu
bin, tel. 076/844-77-44 po godz. 20 '
WARTBURG, 2-suw: silnik kpi., techn. sprawny -120 zł, 
skrzynia biegów - 40 zł. Bożnów, tel. 068/360-65-64 
WARTBURG ': drzwi przednie i tylne, zbiornik paliwa, układ 
kierowniczy, konsola przednia (2 śzL), felgi (3 szt.), nowe 
opony. Kłodzko, tej. 074/647-3840 
WARTBURG 353 W: chłodnica. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
WARTBURG 353: maski, szyby, drzwi, zawieszenie. Nowa 
Ruda, tel. 0609/39-51-67
WARTBURG, 1300 ccm : ścianka przednia, klapa silnika, 
błotniki przednie i tylne, poszycie błotników (nowe), zde
rzak, skrzynia biegów, półosie, głowica, rozrusznik, alter
nator, wał po remoncie w Niemczech. Wrocław, tel. 
071/337-24-19
WARTBURG, 1986/87 r..: błotniki, nadkola, wzmocnienia, 
drzwi, szyby, półosie, klapa (kombi), inne części, nowe i 
używane. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG 353, 1987 r. : wszystkie częścî z rozbiórki. 
Wrocław, tel. 0600/42-96-91
WARTBURG 353, 1987 r. :> Silnik, skrzynia biegów, • 350 

. zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-69 
WARTBURG 353,1988 r., 1000 ccm : koło kpi., oryginal
ne, stan idealny, głowica silnika, hak, rozrusznik, alterna
tor, chłodnica, lampy przednie, model przejściowy, lampa 
tylna od Wartburga Golfa - od 10 zł. Kożuchów, tel. 
0608/88-75-99
WARTBURG 353 : różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 071/354-37-74 po godz. 19 
WÓZEK WIDŁOWY : piasty, pasują do ciągnika rolnicze
go, -1.200 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR : pompa wtryskowa, 
pompa paliwa, końcówki wtrysków, tarcza sprzęgła, 
uszczelki, nowe, - 550 zł. Iłowa Żagańska, woj. zielonogór
skie, tel. 0604/88-39-85
WÓZEK WIDŁOWY DV 1733 : silnik Perkins 3P, po re
moncie, - 2.500 zł. kłodzko, tel. 074/867-38-50, 
0601/56-29-10
ZIŁ : szyba przednia - 300 zł, piasta przednia ♦ bęben, 
nowe - 300 zł. Legnica, tel. 076/854-39-71 
ŻUK: wszystkie części. Góra, tel. 0608/35-57-17 
ŻUK: skrzynie biegów, resory, kolumna kierownicy, sprzę
gło, drzwi kabiny, alternator, rozrusznik, opony radialne i 
inne. Jarocin, tel. 062/505-41-58 
ŻUK : chłodnica, pompa hamulcowa, przełącznik świateł, 
nowe. Ligota Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 071/312-32-90 
ŻUK : skrzynia biegów i inne. Lwówek śl., tel. 
075/782-20-90 po godz. 16 
ŻUK : most tylny, silnik. Wrocław, ter. 071/354-20-58 
ŻUK: wały główne, napędowe, skrzynie biegów (3), szyby 
i inne, - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z 
nowymi oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK : most tylny (nowy typ) -150 zł, silnik S-21 - 500 zł, 
głowica S-21 - 200 zł, zawieszenie przednie z kołyską • 
200 zł. Wrocław, tel. 0602/18-85-21 
ŻUK: wał korbowy po szlifie, głowica po remoncie, gażnik 
Weber, półosie, mechanizm różnicowy, chłodnica, rozrusz
nik, pompa wody, pompa oleju, resory nowego typu, tarcza 
+ docisk sprzęgła, alternator, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 
071/784-6945,0608/62-39-34 
ŻUK A-11,1987 r .: zderzak, atrapa, rozrusznik, głowica, 
kaseta biegów do skrzyni biegów /4/. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
ŻUK nysa : silnik z osprzętem, skrzynia biegów (5) (prze
bieg • 7 tys. km), - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56, 
0602/18-44-54
ŻUK, LUBLIN I, II: izoterma, cena - 2.500 zł i instalacja 
gazowa - 400 zł. Lubin, tel. 076/749-30-79.
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AUD1 100, 1978 r., 1800 ccm, zielony, w całości lub na 
części, - 1.000 zł. Nysa, tel. 077/433-66-46 po godz. 19, 
0602/24-49-65
AUD1100,1980 r. w całości lub na części, - 400 zł. Krap
kowice, tel. 0604/70-94-77
AUD1100,1980 r„ 1600 ccm, zielony metalic, 5-biegowy, 
hak, szyberdach, zarejestrowany, w całości lub na części, 
-1.500 zł. Łęknica, tel. 068/375-32-17 
AUD1100,1985 r., 140 tys. km, 2100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, bez prawa rejestracji, centr. zamek, wspo
maganie, szyberdach, stan techn. dobry - 1.400 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
AUD1100,1986 r., 180 tys. km, 2200 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, wspomaganie, stan dobry -1700 DM. Niem
cy, tel. 0049/17-28-13-99-27
AUD1100,1987 r., 1800 ccm, srebrny metalic, .cygaro*, w 
całości lub na częśd, bez prawa rejestracji, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/384-82-34
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, oryginalny 
lakier, zarejestrowany, stan b. dobry, w całości lub na czę
ści, • 2.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-22-70 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic, w całości lub 
na części, spoiler tylny, alum. felgi, szyberdach, kpi. doku
mentacja, stan dobry, - 1.600 zł. Bogatynia, tel. 
0605/39-94-80
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czamy me
talic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby i 
lusterka, szyberdach • 4300 DM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
AVIA, 1987 r. skrzynia ład. 5 m, w całości lub na części, •
1.500 zł. Gryfów SI., tel. 062/781-44-74 
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, w 
całości lub na części, kpi. dokumentacja, -1.200 zł. Wscho
wa, tel. 0606/64-50-85
BMW 316,1977 r. aluminiowe felgi, centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, insi gazowa, w całości lub na części, -1.500 
2). Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-72-23 
BMW 316,1981 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, .rekin', 4 lampy z przodu, 5-biegowy, stan 
dobry, na białych tablicach - 990 DEM lub 1.700 zł. Gubin, 
tel. 0502/16-94-74
BMW 318 i, 1984 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
halogeny, spoiler, obrotomierz, alum. felgi, bez prawa rej.
- 1.500 zł. Lubin, tel. 0603/29-48-81
BMW 318 i, 1986 r., 150 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy, 4-drzwiowy, w całości lub na części -1.500 DEM.., tel. 
0604/14-22-06
BMW 318,1987 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, halogeny, zadbany, stan idealny -1.250 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-19-91, 0602/89-20-52 
BMW 320,1976 r., 2000'ccm, benzyna inst. gazowa, hak, 
przegląd do 4.2002 r., kompletnie zniszczony, kpi. doku
mentacja, • 1.000 zł. Głogów, tel. 0603/92-68-30 
BMW 320,1981 r. inst. gazowa, - 1.000 zł. Zebrzydowa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0604/19-59-42 
BMW 324 d, 1986 r., 2400 ccm, diesel, złoty, stan techn. 
b. dobry, bez prawa rejestracji, 4-drzwiowy, na białych ta
blicach, - 2.600 zł. Rawicz, tel. 0604/33-30-39 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, • 3.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, srebrny metalic, zadba
ny, w całości lub na części, stan dobry, bez prawa rejestra
cji, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0606/4947-39 
CITROEN BX14,1986 r., 1400 ccm, kolor morski metalic, 
technicznie sprawny, bez prawa rejestracji, -1.400 zł. Gu- 
binek, gm. Gubin, tel. 068/359-82-25 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel, biały, centralny 
zamek, wspomaganie, szyberdach el., hak, stan b. dobry,
- 2.350 zł. Kalisz, tel. 0503/70-67-60
CITROEN BX, 1989/90 r.. 120 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, el. otw. szyby, el. otw. dach, stan b. dobry, na 
białych tablicach, • 1.650 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
CITROEN BX, 1990 r., 1400 ccm, niebieski, bez prawa re
jestracji, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0606/4947-39 
CITROEN BX, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, welurowe siedzenia, stan b. dobry, na białych 
tablicach • 2.500 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
CITROEN CX PALLAS, 1978 r., 2500 ccm, diesel, czamy, 
w całości lub na części, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/2441-00
CITROEN XM, 1992/93 r., 3000 ccm. 24V klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, wszystkie el. dodatki, pełne wyposażenie, 
w całości lub na części, - 3.500 zł. Lubin, tel. 0608/70-62-07 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy* dowód, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 
071/348-34-78 ,
DACIA 1310,1985 r., 1289 ccm, benzyna sprawny, prze
gląd do 08.10.2001 r., w całości lub na częśd, silnik dobry, 
dobre opony, blacharka do remontu, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-4843, 0601/75-82-22 
DACIA 1310,1991 r., 47 tys. km, 1300 ccm silnik i podze
społy stan b. dobry, blacharka do małych poprawek - 400 
zł. Wrocław, tel. 329-7941
FIAT 125p, 1980 r., 1300 ccm, kość słoniowa, welurowa 
tapicerka, po remoncie silnika, zarejestrowany, w całości 
lub na częśd, - 400 zł. Oborniki śląskie, tel. 0605/43-1942 
FIAT 125p, 1981 r., 1500 ccm, kremowy, stan dobry, techn. 
sprawny, w całości lub na części, - 850 zł lub zamienię na 
sprzęt ogrodniczy. Legnica, tel. 076/857-02-43, 
076/722-85-51
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, benzyna stan dobry, wał po 
szlifie, dużo nowych części + drugi na części, - 800 zł lub 
zamienię na przyczepę bagażową, 2,4 x 1,1 x 0,4 m. Wro
cław, tel. 071/351-15-79
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm w całości lub na częśd, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/359-35-01. 0609/47-10-98 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony silnik, 
ważny przegląd techniczny, • 230 zł. Wrocław, tel. 
0602/15-57-88
FIAT 125p, 1985 r., 23 tys. km, 1500 ccm, kolor szary, tech
nicznie sprawny, uszkodzony tylny lewy błotnik, 4 zagłów
ki, fotele welurowe, spoiler, rozrusznik i alternator po re
monde, - 500 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 0607/13-83-08 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, techn. 
sprawny, udokumentowane pochodzenie, - 500 zł lub za
mienię na motorower. Z. Puzan, 59-733 Wykroty, gm. No
wogrodziec, ul. 22. Lipca 110, po godz. 20 
FIAT 125p, 1985 r., kolor groszkowy, w całości lub na czę
śd, • 500 zł lub zamienię na motorower. Z. Puzan, 59-733 
Wykroty, gm. Nowogrodziec, iii. 22 Lipca 110 
FIAT 125p PICK-UP, 1988 r. w całości lub na częśd, - 400 
zł. środa Śląska, tel. 071/795-14-65 
FIAT 126p, 1982 r., 37 tys. km, 600 ccm, bordowy, brak 
przeglądu, do poprawek, stan silnika dobry, - 550 zł. Brzeg, 
tel. 0501(72-35-77

FIAT 126p, 1982 r., czerwony, w całości lub na części, stan 
silnika i skrzyni biegów b. dobry, wszystkie części + bagaż
nik i magnetyzer, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-82-97 
FIAT 126p, 1984 r. w całości lub na części, - 550 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/81545-34 
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1981 r., 18p tys. km, 1600 
ccm, benzyna, kolor wiśniowy, instalacja gazowa*, hak, w 
całości lub na części, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-48-04, 0602/38-61-78 
FIAT REGATA, 1987 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna w 
całości lub na części, lekko uszkodzony przód, - 1.300 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-57-50 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy, 
nowe opony, zarejestrowany, w całości lub na części, -
1.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-90
FIAT UNO, 1990 r., 900 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
rejestracji, hak - 850 DEM. Wrocław, tel. 0501/63-58-07 
FORD CARG0 1315,1986 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, 
zarejestrowany, kompletna dokumentacja, uszkodzony 
przód i prawa strona kabiny, plandeka, w całości lub na 
części, • 7.000 zł lub zamienię na osobowy. Ełk, tel. 
0503/34-19-06, 0502/36-6541, 0605/22-17-28 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, czamy, w całości łub 
na częśd, -1.000 zł. Nowa Sól, tel. 0502/23-67-25 
FORD ESCORT, 1982 r. bez prawa rejestracji, w całości, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0605/73-26-82 
FORD ESCORT CABRIO. 1984 r., - 2.350 zł. Kalisz, tel. 
0503/70-67-60
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Chojnów, tel. 
0608/2446-65
FORD ESCORT, 1988/89 r.. 120 tys. km, dieseł, biały, techn. 
sprawny, szyberdach, na obcych tablicach, - 3.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/844-72-15
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, biały, szyberdach, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 1.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r., 108 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, zadbany, - 2.000 zł. Radbórz, woj. kato
wickie, tel. 0608/37-12-84
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, niebieski metalic,
2-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach, 
bez prawa rejestracji - 1.750 DEM. Leszno, tel. 
0607/74-6248
FORD FIESTA, 1986 r, 120 tys. km, 1600 ccm, diesel,
czerwony, szyberdach, na zachodnich tablicach -1.200 Zł.
Nowa Sól, tel. 0604/14-91-59
FORD FIESTA, 1990 r., 123 tys. km. 1100 ccm, benzyna,
biały, na białych tablicach, - 1.750 zł. Żary, tel.
0604/98-65-56
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, Zetec, perłowo- 
grafitowy, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szy
by, halogeny, wspomaganie kier., na belgijskich tablicach, 
obecnie w kraju, uszkodzona skrzynia automatyczna, koszt 
naprawy ok. 3.000 zł, auto serwisowane, - 4.500 zł. Lubin, 
tel. 0607/21-96-97
FORD ORION, 1988 r.. 110 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, na 
białych, tablicach - 850 DEM lub 1.550 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
FORD SCORPIO, 1989 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, stan b. dobry, bez prawa rejestracji -1700 
DM. Kluczbork, tel. 077/413-14-57, 0604/37-53-37 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan idealny, bez prawa rejestracji - 1.700 DEM. 
Kluczbork, tel. 077/413-14-57, 0604/37-53-37 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, biały, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, -1.800 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-66-10 
FORD SIERRA, 1986 r. bez silnika, częśdowo zdekom
pletowane nadwozie, 3-drzwiowy, spoiler, szyberdach, - 400 
zł. Olszyna Lubańska, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/26-58-82
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm. benzyna, czer
wony, w całości lub na częśd, bez prawa rejestracji, • 2.000 
zł. Głogów, tel. 0502/36-19-78 
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, w całości lub na częśd, bez możliwośd reje
stracji, -1.400 zł. Paczków, tel. 0603/34-4348
FORD SIERRA CLX, 1991 r.. 92 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny, kombi, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, 
relingi dachowe, stan dobry, na białych tablicach, - 3.200 
zl. Lubin. tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
FORD SIERRA KOMBI CU , 1991 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 
16V, DOHC, wtrysk, srebrny, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie, relingi dachowe, stan dobry, na białych ta
blicach, - 3.200 zl. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
biały, w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, 
zarejestrowany przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna silnik spraw
ny, w całości lub na części, - 1.100 zł. Chojnów, tel. 
0606/98-73-60
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, w ciągłej 
eksploatacji, długi, wysoki, bliźniacze koła, blacharka do 
remontu, w całości lub na częśd, - 2.700 zł. Kłodzko, tel. 
0604/92-16-22
FORD TRANSIT, 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, bez prawa rejestracji, w całości lub na części, fur
gon. krótki, podwyższony, dokumentacja niemiecka - 6.000 
DEM. Oława, tel. 0608/62-50-85 
GAZ 69.1965 r.. 8 tys. km, 2000 ccm, zielony, bez prawa 
rejestracji, stan b. dobry, • 4.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-08
HONDA CIVIC CRX, 1985 r., 180 tys. km, 1500 ccm. 12V, 
czamy, białe tablice, w całości lub na części, - 1.400 zł. 
Marydół, woj. kaliskie, tel. 0604/25-64-51 po godz. 17 
HONDA CMC. 1990 r., 150 tys. km, 1500 ccm, 16V, nie
bieski metalic, uszkodzony tylny wahacz, w całości lub na 
częśd, bez prawa rejestracji - 1300 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 0604/39-65-39
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany, • 5.700 zł, do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
HYUNDAI H100,1994 r., 2500 ccm, diesel, biały, w cało
ści lub na części, bez prawa rejestracji, - 4.000 zł. Wol- 
biórz, tel. 074/872-21-21, 0604/59-66-94 
HYUNDAI S-COUPE, 1992 r., 127 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna. biały, na białych tablicach, stan b. dobry, • 2.950 zł. 
Żary, tel. 068/374-88-94, 0604/98-65-56 
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel przystosowany do trans
portu, zboża, w całości lub na części - 4.000 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-65-33 po godz.17, 0604/28-30-12 
JELCZ 325,1988 r., SW-680, bordowy, skrzyniowy, obni
żona maska silnika, siedzenia Audi, 6-biegowy, deska rozdz. 
Jelcza 620, w całości lub na częśd, - 5.500 zł. Szalejów 
Dolny, tel. 074/868-73-37
KAMAZ 5511,1980 r. w całości lub na częśd, bez silnika -
3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/3947-22
LADA 2106 WAZ, 1978/86 r., 1452 ccm, czerwony, spraw
ny, do drobnych poprawek lakierniczych, po remonde ka
pitalnym silnika, w całości lub na części lub inne propozy
cje, • 900 zł. Świdnica, tel. 0604/22-19-34

LADA 2104 KOMBI, 1990 r. w całości lub na części, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/341-07-09 
LADA, 1992 r., kolor piaskowy, w całości lub na części, 
bez prawa rejestracji, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-03-78, 071/354-01-95 
LADA SAMARA 2108,1992 r., 70 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, uszk. przód nadwozia, rozmontowa
na na części, długa maska, nie uszkodzona, silnik z osprzę
tem, sprawny, w całości lub na części, • 1.500 zł. Kożu
chów, tel. 0608/88-75-99
LIAZ 110,1983 r., 190 tys. km, 11940 ccm, diesel, niebie
ski, 3-stronna wywrotka, stan dobry, w całości lub na czę
śd, - 9.000 zł. Biała, gm. Marcinowice, tel. 074/85043-51, 
0605/57-97-96
MAZDA 626,1982 r., 280 tys. km, 1600 ccm, czeiwony, na 
części, - 800 zł. Włoszakowice, tel. 0601/88-77-18 
MAZDA 626,1984 r., 200 tys. km, 2000 ccm, bordowy, na 
części lub w całości, uszkodzony przód, bez prawa reje
stracji, - 900 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-33 
MAZDA E2200 D, 1984 r., 2200 ccm, diesel, biały, w cało
ści lub na części, uszkodzona głowica, na białych tablicach
- 2.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-12-20 
MERCEDES 1617, 1979 r. na części, - 10.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-76-66. 0601/88-66-66 
MERCEDES 200 115 D. 1972 r.. 2000 ccm. diesel, czer
wony, w całości lub na częśd, blacharka do remontu, silnik 
do częściowego remontu, ogólnie kompletny i sprawny, • 
900 zł. Wrocław, tel. 071/373-33-90, 0503/0741-51 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub 
na częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardy" dowód 
rejestracyjny, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r. w całości lub na częśd, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/55-71-94
MERCEDES 240123,1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
.kubuś puchatek’ , w całości lub na części, - 3.000 zł lub 
zamienię na Stara diesla. Kromolin, gm. Głogów, tel. 
076/833-52-15
MERCEDES 300123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, biały, w 
całości lub na częśd, polska dokumentacja, przegląd do
10.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 2.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-81-56 lub, 0602/1844-54 
MERCEDES 410 D, 1995 r., 235 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, skrzyniowy, oplandekowany, spoiler, webasto, 
alarm, w całości lub na częśd, stan b. dobry, ład. 2550 kg,
- 46.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-29 
MERCEDES 500 126, 1983 r., 190 tys. km, 5000 ccm, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, na bia
łych tablicach, w całości lub na częśd, - 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/92-70-00
MERCEDES 813,1980 r., 6000 ccm techn. sprawny, kabi
na po wypadku, na części, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-73-07, 0601/55-26-00 
MITSUBISHI COLT, 1979/80 r. w całości lub na częśd, - 
700 zł. Strzelin, tel. 071/796-12-77 po godz. 16 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, bez silnika, uszkodzony przód, w całości lub na 
części, zarejestrowany, - 1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, w całości lub na częśd, pełne 
wyposażenie, na białych tablicach, stan b. dobry, - 3.500 
zł. Legnica, tel. 0601/75-76-39 
MULTICAR M-22, 1974 r., diesel, czerwony, stan dobry, 
opony stan dobry, sprawny, w całości lub na częśd, - 4.000 
zł., tel. 076/831-6644
NISSAN SUNNY B 12,1990 r., 1600 ccm. benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 1.000 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
NYSA, 1982 r., zielony, w całości lub na częśd, - 400 zł.
Głuszyca, tel. 074/845-65-10
OLTCIT CLUB 11 RL. 1992 r.. srebrny metalic, brak OC i
przeglądu, tylko w całości. Kliczków, tel. 075/731-20-71
OLTCIT CLUB, 1992 r., 40 tys. km, 1130 ccm, benzyna,
srebrny, w całości lub na częśd, - 200 zł. Ścinawa, tel.
076/84344-75
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan 
dobry, na białych tablicach, - 900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/11-98-85
OPEL ASCONA, 1987 r.t 1800 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, bez prawa re
jestracji -1.000 DEM. Wrodaw, tel. 0608/16-27-27 
OPEL KADETT, 1980 r. bez prawa rejestracji, stan dobry, -
1.000 zł łub zamienię na Fiata 126p, po 86 r., stan dobry. 
Wambierzyce, tel. 074/871-92-51, 0608/60-34-28 po 
godz. 21
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r, 1300 ccm, benzyna, zie
lony, 3-drzwiowy, częściowo skorodowany, bez rejestracji,
- 700 zł. Chojnów, tel. 0603/03-31-45
OPEL KADETT, 1984 r., 99 tys. km, zielony metalic, zare
jestrowany, polska dokumentacja, opłacony podatek, bła- 
charka do remontu, silnik uszkodzony, skrzynia biegów (5), 
brak siedzeń, błotników i pompy wtryskowej, -1.950 zł lub 
zamienię. Chojnów, tel. 0607/13-83-08 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-drzwio
wy, zarejestrowany, sprawny, bez przeglądu, w całości lub 
na części, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/72-03-62 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, do remontu blacharki, zarejestrowany, opłacony, 
może być na części, • 1.250 zł. Prochowice, tel. 
076/85840-55
OPEL KADETT KOMBI. 1986 r.. 1400 ccm. benzyna, be
żowy, w całości lub na częśd, -1.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/32043-29
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drżwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82 po godz. 20
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, stan dobry, w całości lub na części, 4-drzwiowy, na bia
łych tablicach -1.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/32043-29 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski, 4-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa re
jestracji -1.000 DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, demne szyby,, kubełkowe fotele, stan dobry, 
na białych tablicach, -1.100 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, stan dobry, w całości lub na części, 3-drzwiowy, -1.200 
zł. Zielona Góra, tel. 068/32043-29
OPEL KADETT, 1990 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, na białych tablicach, stan dobry -1.100 
DEM. Olszyna, tel. 0600/31-98-53 
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, stan 
idealny, bez prawa rejestracji - 1700 DM. Kluczbork, tel. 
077/413-14-57, 0604/37-53-37 
OPEL OMEGA, 1988 r., granatowy, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, w całości lub na częśd • 1.300 DEM. Klucz
bork. tel. 0608/18-83-91
OPEL OMEGA, 1989 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, uszkodzony przód (lewa strona), bez doku
mentacji, na części, -1.800 zł. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
OPEL REKORD, 1978 r., 78 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
zielony, po wymianie łożysk w moście, końcówek wtrysków, 
stan silnika i karoserii dobry, w ciągłej eksploatacji, w cało
ści lub na częśd, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/44-17-24,

OPEL REKORD, 1979 r. w całości lub na części, -1.000 
zł. Karpacz, tel. 075/761-91-35 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel po spaleniu, 
przegląd do 03.2002 r, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/07-92-80 
PEUGEOT 205,1987 r., 1100 ccm, benzyna, wtrysk, biały,
2-drzwiowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji - 900 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/16-27-27
PEUGEOT 305,1982 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, stan silnika b. dobry, blacharki dobry, przegląd do
02.2002 r., w całości lub na części, • 2.500 zł. Miłkowice, 
tel. 076/887-10-95 lub, 0606/43-52-33 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1400 ccm, grafitowy, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -. 1.700 
zł. Bolesławiec, tel. 075/731-20-53, 0605/46-15-91 
POLONEZ, 1984/85 r., 153 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
popielaty, bez wypadku, hak, w całości lub na części, stan 
dobry, - 900 zł. Niwki Książęce, tel. 071/785-6743, 
0608/62-36-82
POLONEZ, 1986 r. w całości lub na części* inst. gazowa, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 071/329-0047
RENAULT 5, 1987 r., .140 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
czerwony, 5-drzwioWy,* hak, RM, bez prawa rejestracji, stan
b? dobry, - 1.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-89,
0603/55-08-54
RENAULT NEVADA KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, w całości lub na części - 1.200 DEM. ., tel. 
0604/14-22-06
ROBUR, diesel kompletny silnik + sprzęgło - 850 zł oraz 
inne części od 15 zł/szt. Wałbrzych, tel. 0601/81-32-12 
SCANIA 142,1988 r., V8 na części, - 20.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/87245-05
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy” dowód rejestracyjny, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-34-78 
SEAT MARBELLA, 1991 r„ 70 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, czerwony, na częśd, • 2.600 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0601/40-09-72
SEAT TERRA, 1990 r., 62 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1300 DM. Oława, tei. 
0503/89-92-39
SKODA w całości lub na części. Szczytnica, tel. 
076/818-9647
SKODA 100 S, 1977 r., 85 tys. km, 988 ccm, benzyna, 
czerwona, na części lub osobno silnik (300 zł), osobno 
karoseria (300 zł), techn. sprawna, przegląd do 03.2001 r,
- 500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-05, 
817-33-58
SKODA 105 S, 1982 r., 1049 ccm, bordowy, do remontu 
lub na częśd, - 500 zł. Rawicz, teł. 065/545-45-55 
SKODA 105,1984 r.. 92 tys. km, 1050 ccm, brązowy, techn. 
sprawny, w całości lub na części, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/04-50-99
STAR A 28,1986 r., 6230 ccm, diesel izoterma, ład. 61, po 
kradzieży, do remontu, na częśd, • 2.800 zł lub zamienię 
na Mercedes 123W. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
SUZUKI ALTO, 1988 r., 170 tys. km, 800 ccm. niebieski 
metalic, stan b. dobry, w całości lub na części, bez prawa 
rejestracji - 1300 DEM. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 150 tys. km, 1000 ccm, czerwo
ny, stan dobry, w całości lub na części, bez prawa rejestra
cji - 900 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
SUZUKI SWIFT GTI, 1992 r., 1300 ccm, benzyna w cało- 
śd lub na częśd, uszkodz. przód, stoi przy granicy - 600 
DEM. Lwówek Śląski, lei. 0602/76-82-98, 0603/74-73-17 
SYRENA 104,1971 r., 850 ccm, zielony, stan dobry, brak 
dokumentacji, - 400 zł. Targoszyn, tel. 0606/44-22-73 
TALBOT HORIZON. 1981 r.. 1400 ccm. - 500 zł. Kalisz, 
tel. 0606/55-8349
TAWRIJA, 1991 r., 74 tys. km, 1100 ccm, biały, techn. 
sprawny, wyrejestrowany, w całości lub na częśd, stan 
dobry, • 1.000'zł. Ujazd Górny, gm. Udanin, tel. 
076/870-90-38
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1300 ccm 5-drzwiowy - 500 
DEM. Zgorzelec, tel. 0602/29-31-71 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 1300 ccm, beżowy metalic, 
po wypadku, uszkodzony przód, 3-drzwiowy, w całości lub 
na częśd, zarejestrowany, pełna dokumentacja, - 3.100 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-60-05
TOYOTA TERCEL, 1979 r., 900 ccm, benzyna, złoty meta
lic, skorodowany, silnik do złożenia, dowód rejestracyjny, 
przegląd do 07.2001 r., w całości lub na częśd, • 390 zł. 
Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
TRABANT 601,1971 r. uszkodzony silnik, w całości lub na 
częśd, - 250 zł. Sulechów, tel. 068/385-54-00 
TRABANT, 1989 r. wyrejestrowany, -150 zł. Sobótka, tel. 
071/391-04-05
TRABANT 601,1989 r., niebieski, w całości lub na częśd,
- 300 zł. Wrocław, teł. 0602/29-38-89
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. 0604/62-70-89 
VW GARBUS, 1969 r., 1302 ccm bez prawa rejestracji, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/795-17-75
VW GOLF 1,1977 r., 131 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, rozkł. siedzenia tylne, RO, alarm, w ca
łości lub na części, techn. sprawny, - 1.500 zł. Oleśnica, 
tel. 071/31443-77 po godz. 20 
VW GOLF 1,1977 r., 1500 ccm, czamy, kpi. dokumentacja, 
po wypadku, brak przeglądu, - 500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/78-89-06
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
szyberdach, bez pra â rejestracji, stan dobry, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 0503/85-74-89
VW GOLF 1,1981 r., niebieski, zarejestrowany, w całości 
lub na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0609/15-82-79 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, bez 
prawa rejestracji, 4-drzwiowy, • 1.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/12-22-73
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, w cało
ści lub na części, - 1.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-30-28, 0604/73-06-18 
VW GOLF, 1984 (., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
bez prawa rejestracji, • 2.100 zł. Lubin, tel. 0607/04-26-80 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy,
4-drzwiowy, 5-biegowy, brak silnika, bez prawa rejestracji, 
-1.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/15-10-44 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel tylko silnik z możli
wością rejestracji, nadwozie bez możliwości rejestracji, •
2.400 zł. Oleśnica, tel. 0601/89-14-34
VW GOLF II. 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, - 1.500 zł. Ża
gań, tel. 068/477-74-20
VW GOLF II, 1986 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 3-drzwiowy, bez wypadku, białe tablice, w cało
ści lub na części, -1.700 zł. Głogów, tel. 076/834-64-92 
VW GOLF II GTD, 1986 r., 1600 ccm, diesel, popielaty,
3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, bez prawa rejestracji,
- 2.400 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18
VW GOLF, 1986 r., 1800 ccm, benzyna 5-biegowy, w cało
ści lub na części, bez możliwości rejestracji, - 1.700 zł. 
Paczków, tel. 0603/344348
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny,

3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, w całości lub na czę
śd, - 2.000 zł. Złótniki, gm. Prószków, tel, 077/464-83-05 
VW GOLF 11/1987 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, 
w całości lub na częśći, - 1.400 zł. Błotnica, tel. 
074/817-5548
VW GOLF II, 1987 r., 132 tys. km, 1300 cćm, benzyna, 
biały, nowy pasek rozrządu, stan dobry, na zachodnich ta
blicach - 900 DEM. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
bez prawa rejestracji, w całości lub na częśd, -1.300 zł lub 
zamienię na motorower Simson, z prawem do rejestracji. 
Leszno, tel. 065/520-29-79
VW JETTA, 1981 r., 270 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, I właściciel, 5-biegowy, 4-drzwio
wy, hak, do remontu blacharki, dużo częśd zamiennych, w 
całości lub na części, - 2.200 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
VW LT 28,1980 r, 2000 ccm, benzyna do kapitalnego re
montu, w całości lub na części, - 2.700 zł. Żagań, tel. 
068/360-62-97, 0602/83-81-67 
VW PASSAT, 1977 r., 1300 ccm, benzyna w całośd lub na 
części, - 500 zł. Baranowice, tel. 065/543-81-28 
VW PASSAT, 1979 r, 1600 ccm, benzyna, bordowy, insi 
gazowa, - 1.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/20-66-10 
VW PASSAT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, zadbany, stan idealny, bez 
prawa rejestracji, -1.600 zł. Chojnów, tel. 0602/12-22-73 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, na białych tablicach, do poprawek, automatic, central
ny zamek, wspomaganie, stan zły, - 1.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-35-21, 0604/45-26-23 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, tur
bo D, granatowy, hak, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, 
na białych tablicach, - 2.700 zł. Rawicz, tel. 0608/19-06-33 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, relingi, centralny zamek, RO -1.000 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-3643, 0502/66-2042 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel bez prawa 
rejestracji -1.300 DEM. Puszyna, tel. 077/431-9247 
VW PASSAT, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
czerwony, kompletna dokumentacja, na białych tablicach -
1.900 DEM. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW POLO KOMBI, 1984 r., czeiwony, w całośd lub na czę
ści - 400 DEM. Zgorzelec, teł. 0608/16-37-66 
VW SCIROCCO, 1984 r., czerwony, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0606/3940-96
VW SCIROCCO GT, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, fabrycznie ospoilerowany, kubełkowe fotele, stan do
bry, na białych tablicach, - 1.500 zł. Śmigiel, tel. 
0600/37-50-44
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 80 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, niebiesko-biały, bagażnik dachowy, oszklony, hak, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.300 DEM lub 2.200 
zł. Gubin. tel. 0502/16-94-74 
VW TRANSPORTER T2,1987 r., czerwony, nadwozie na 
kołach, stan dobry, bez możliwośd rejestracji, różne czę
śd z demontażu, - 500 zł. Iwiny, teł. 076/818-9548 wie
czorem
VW TRANSPORTER T3,1989 r., 162 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, niebieski, oszklony do połowy, 5-osobowy, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/87-03-34
VW TRANSPORTER T2,1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm. 
turbo D, żółty, blaszak, hak, stan dobry - 3300 DM. Niem
cy, tel. 0049/17-28-13-99-27
WARTBURG 353 stan dobry, ważny przegląd, w całości 
lub na częśd, - 500 zł lub zamienię na młotowiertarkę. 
Brzeg, tel. 0502/92-68-10
WARTBURG 353 CABRIO, 1978 r., 992 ccm, benzyna, 
biały, w całośd lub na częśd, stan dobry, - 350 zł lub za
mienię na motocykl MZ ETZ150, do remontu. Przybyłowi- 
ce, gm. Mędnka, tel. 076/873-84-44 
WARTBURG 353,1983 r. zarejestrowany, opłacony, stan 
dobry, w całości lub na części, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/345-68-78
WARTBURG 353,1988 r., 92 tys. km, 2-suw, biały, po wy
padku. Lubin. tel. 076/847-05-64 
ZAPOROŻEC 968, 1983 r., 1196 ccm, benzyna, zielony, 
bez reflektorów, zarejestrowany, brak przeglądu, w całości 
lub na częśd, - 400 zł. Legnica, tel. 076/851-28-92 
ZASTAWA 1100P, 1979 r., 1100 ccm, -180 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-50-77
ŻUK A-11 do remontu lub w całośd na częśd, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-77-31
ŻUK A-03,1984 r. w całośd lub na części, - 700 zł. Wołów, 
tel. 071/38943-13
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, szary, zareje
strowany, uszkodzony silnik, stan dobry, na części, - 800 
zł. Lubin. tel. 0607/52-28-44
ŻUK, 1993 r.. 60 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor morało
wy, silnik Andoria, blaszak, silnik - stan b. dobry, blacharka 
do poprawek, - 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-2848

STAROCIE
BMW 1502,1968 r., 1600 ccm, oryginalny + drugi na czę
ści, II właściciel, zadbany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/32741-74 po godz. 21, 0607/17-99-33 
CADILLAC DE VILLE SEDAN, 1972 r., 7800 ccm, V8, stan 
idealny, zarejestrowany w kraju, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, egzemplarz kolekcjonerski, - 40.000 zł lub wypoży
czę na wszelkie uroczystości albo do filmu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
CHEVROLET BEL AIR, 1964 r., 5700 ccm, V8, polska do
kumentacja, po remoncie blacharki i tapicerki, nowy wy
dech, do naprawy skrzynia biegów, atrakcyjny wygląd, ni
ski, długi. -11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
CHEVROLET CHEVILLE 350 DE. 1964 r., 45 tys. km, stan 
dobry, dużo częśd • silnik, skrzynie biegów, blacharka itp, 
- 6.200 zł. Kielce, tel. 041/344-55-76 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M 20 : szyba boczna i tylna - 
150 zł. Strzegom, tel. 0607/53-87-68 
DAF 66 SEDAN, 1974 r., 1100 ccm, benzyna, po remon
cie, automatic, 2-drzwiowy, kompletna dokumentacja, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/70-08-11 
FIAT 128 SPORT COUPE SL, po remoncie, nowe progi, 
błotnik, lakier. 50% zniżki na OC. -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-15-69
FORD LTD, 1973 r., 300 tys. km, 5000 ccm, V8, amery
kański krążownik, automat, klimatyzacja, tempomat, el.fo- 
tele, szyby, lusterka, czamy skórzany dach, niebieskie 
welurowe wnętrze, felgi aluminiowe oryginalne radio, -
12.700 zł. Opole, tel. 0608/49-11-22 
GAZ CZAPAJEW, 1943 r. brak silnika, stan b. dobry, od
powiednik amerykańskiego Wilisa, - 6.600 zł. Wrocław, tei. 
0608/87-03-34
KUPIĘ CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : progi nowe. t u 
niki tylne, zderzak przedni, nakładki aluminiowe na progi. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-82-32 
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z doku- 
mentami, krążowniki szos, może być do remontu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
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MAT RA MAGHEERA, 1974 r. czerwony, bez silnika i skrzyni 
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 110,1967 r., 2000 ccm, diesel, techn. spraw
ny, szyberdach + dwa Mercedesy 110 z 1967 r. na części, 
kompletna dokumentacja, - 16.500 zł. Jawor, tel. 
0601/55-09-32
MOTOCYKL BMW R-35 techn. sprawny, małe braki, - 4.000 
zł lub zamienię na inny, też .weteran*, do remontu. Nysa, 
tel. 0608/11-15-38
MOTOCYKL VELOREC, 1962 r., 250 ccm 2-osobowy, 3-ko- 
łowy, pojazd zabytkowy z silnikiem chłodzonym powietrzem, 
trzecie koło z tyłu pojazdu, zarejestrowany jako motocykl z 
silnikiem Jawy, części zapasowe silnika, do remontu, • 1.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-26 
MOTOROWER SIMSON SHUL, 1960 r., 8 tys. km, 50 ccm, 
I właściciel, sprawny, stan dobry, -1.200 zł. Piława Górna, 
‘tel. 0602/45-25-95
NSU PRINZ, 1967 r., 1000 ccm, benzyna, po remoncie ka
pitalnym blach., ham., silnika oraz zawiesz., lakierowaniu, 
100 % oryg: do drobnego wykończenia wnętrza (tapicer
ka) - 1.800 zł. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
OPEL KADETT COUPE, 1969 r., sportowa wersja, ciemne 
szyby tylne, techn. sprawny, dużo części, - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/61-03-58
SKODA OKTAWIA, 1963 r., 1200 ccm, po remoncie bla
charki, dużo części zamiennych, - 1.600 zł. Jugowice, gm. 
Walim, tel. 074/845-31-07
SPOTKANIE AUTOMOTO RETRO zabytkowych pojazdów, 
w Szczawnie Zdroju, 17.06.2001 r., godz. 12. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/842-21-40
WARSZAWA, 1965 r., 2200 ccm, benzyna, do remontu, -
2.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/87-55-80 
WARSZAWA, 1972 r., RO, + części, stan dobry, -1.800 zł 
lub zamienię ma kamerę video. Legnica, tel. 
076/851-24-70, 0603/87-90-95
WARSZAWA 204, 1966 r., - 1.500 zł, Wrocław, tel. 
071/789-41-61
WARSZAWA 204, 1967 r. stan techn. b. dobry, zaczep, 
RM, pasy bezpieczeństwa + druga, młodsza, z lepszym 
nadwoziem, - 9.700 zł /całość., tel. 077/466-84-62 
WARSZAWA 223,1970 r. zarejestrowany, stan b. dobry, •
3.000 zł. Jelcz-Laskowice, teL 071/318-68-02 
WARSZAWA 223,1971 r., benzyna inst. gazowa, stan do
bry, • 2.500 zł. Smolec, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-17-57
WARSZAWA M-20,1962 r., 2100 ccm zarejestrowany, stan 
techn. b. dobry, - 6.200 zł. Głogów, tel. 076/834-15-20 
WARSZAWA M-20, 1965 r. wszystkie części oryginalne, 
do remontu, brak przedniego prawego błotnika, • 550 zł. 
Strzelin, tel. 0601/30-89-41
ZASTAWA, 1965 r., 750 cćm po remoncie blacharki, do 
wykończenia i malowania, oryginalny, kompletna dokumen
tacja, - 800 zł lub zamienię. Zagrodno, tel. 076/877-31-83 
ZASTAWA 750,1968 r. silnik Fiata 126p, drugi na części, 
oryginalny silnik, • 3.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/43-79-15
ZASTAWA 750, 1965 r., 750 ccm, stan techniczny dobry, 
w ciągłej eksploatacji, oryginalny w 95%, • 2.500 zł lub za
mienię. Jelenia Góra, tel. 075/762-16-63 
ZASTAWA 750,1968 r. silnik Fiata 126p + drugi na części, 
z oryginalnym silnikiem, - 3.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/43-79-15
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ASENIZACYJNY KAMAZ SK-11,1980 r., 45 tys. km, techn. 
sprawny, do wywozu nieczystości płynnych, poj. beczki 10,5 
m3, po remoncie kabiny, - 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-19-18 po godz. 20
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27, 1982/91 r. poj. 
beczki 83001, -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
AŚENIZAĆYJNY STAR, 1978 r.. -4.000 zł. Przemków, gm. 
Polkowice, tel. 0605/34-09-67 
ASENIZACYJNY STAR 200,1978 r. poj. 4.5001, bez wspo
magania, sprawny, - 12.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel, 071/781-77-24, 0608/10-66-07 
ASENIZACYJNY STAR 41, SW-400 stan dobry + praca. •
10.000 zł. Królikowice, tel. 071/311-18-45 
AUTOCYSTERNA STAR 266,1979 r. poj. 4.5001, beczka 
aluminiowa, do przewozu paliw, • 3.000 zł. Jugów, tel. 
074/871-81-75, 0603/89-27-35 
AUTOKEMPING PEUGEOT J5 ,1991 r., 2500 ccm, diesel 
krótki, ciepła woda, • 15.500 zł. Pisarzowice, woj. jelenio
górskie, tel. 0605/43-79-41
AUTOKEMPING VW LT 28,1983 r., 74 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna bogate wyposażenie, - 8.900 zł; Wrocław, tel. 
0503/99 )̂7-05 4  ' ~ ,
AUTOKEMPING VW LT 28,1986 r., 76 tys, km, 2000 ccm, 
benzyna, wysoki, kuchenka gazowa, umywalka, kabina na
tryskowa, sprawny, bez prawa rejestracji, -4.300 zł. Bieru
tów, tel. 0602/82-54-37
AUTOKEMPING VW T4 WESTFALIA, 1994 r.( 32 tys. km, 
2400 ccm, diesel biały, wspomaganie kier., udźwig, hak,
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RO, podnoszony dach, 4 miejsca do spania, lodówka, ku
chenka 2-palnikowa, umywalka, webasto, inst. 12/220 V, 
obrotowe fotele, - 48.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/836-63-95, 0601/58-34-68 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0222 www.au- 
togielda.com.pl)
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T2,1987 r., 220 tys. 
km, 1600 ccm, diesel, 2 łóżka (120x200 cm), pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/341-41-54
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T4 CALIFORNIA, 
1994 r., 2400 ccm, z pełnym wyposażeniem kempingowym, 
4 miejsca sypialne, lodówka, kuchenka gazowa, zlewozmy
wak, ogrzewanie stacjonarne, podnoszony dach, obraca
ne fotele, centralny zamek, hak holowniczy, 1. właściciel, 
radio, - 49.000 zł. Dzierżoniow, tel. 0601/58-34-68 
AUTOLAWETA AVIA A 20F, 1979 r., 3500 ccm, diesel, do 
przewozu samochodów, dł. platformy 4.5 m, dop. ład. 1.800 
kg, sprawna technicznie, - 4.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-39-71
AUTOLAWETA MERCEDES 1213,1976 r., 5800 ccm, die
sel ład. 6t, posiada dźwig pozakabinowy Palfinger, • 20.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 0601/08-00-86 
AUTOLAWETA MERCEDES 307,1978 r., 2400 ccm, die
sel, stan b. dobry, 2 koguty, halogeny, 2 wciągarki (elek

tryczna i ręczna), na kat. B, - 12.500 zł lub zamienię na 
Forda Transita, w tej cenie. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
BETONOMIESZARKA MERCEDES 2224,1980 r., 260 tys. 
km poje. gruszki 6 m3, stan dobry, nowe opony, w kraju 
miesiąc, tachograf, wym.' 6x4 m, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/36-30-33
BETONOMIESZARKA TATRA 148, 1983 r. stan techn. i 
wizualny b. dobry, - 15.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1988 r. stan techn. b. 
dobry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r., stan b. dobry, 
po remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa 
Ruda, tel. 0607/42-45-35
BETONOMIESZARKA TATRA 815, 1990 r., - 47.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-16-26, 0601/73-82-99
O CZĘŚCI DO KOPAREK NOBAS UB-1233, UB-1232, 

ULB 632 cześd do koparki Waryński K-406, K-408, 
ramy, ramiona, łyżki, kabiny, hydraulika, opony, 
gąsienice, siłowniki., tel. 076/818-49-88, 
0608/82-23-39 84019311

O CZĘŚCI DO ŁADOWAREKŁ-34, Ł-200, Ł-201, Ł-220 
nowe i używane: ramy, łyżki, ramiona, siłowniki, 
zmienniki, skrzynie biegów, pompy, węże, hydrau
lika, opony, felgi., tel. 076/818-49-88,0608/82-23-39 
84019251

DŹWIG GROVE TM-650,1974 r. udźwig 651, do remontu, 
brak silnika trakcyjnego i skrzyni biegów, - 29.000 zł. Miet
ków, tel. 071/313-91-98 do godz. 15, 0602/78-02-08 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, 
stan dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG IFA AD07, 1988 r., stan b. dobry, udźwig 7 ton, 
czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 20.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG JELCZ, 1978 r. teleskopowy, udźwig 101, - 35.000 
zł. Kruków, gm. Żarów, teł. 074/858-01-92 
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. do
bry, dozór, • 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
DŹWIG POLAN, 1982 r. silnik Leyland, stan b. dobry, książ
ka dozorów, gotowy do pracy, udźwig 16 ton, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/10-60-51
DŹWIG POLAN, 1990 r. samojezdny, udźwig 161, • 34.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34 
DŹWIG PRAGA CKD, 1978 r., diesel teleskop, techn. 
sprawny, - 11.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-19-82 
DŹWIG ROMAN T 163,1984 r., diesel, udźwig 161, w cią
głej eksploatacji, ważny przegląd, zarejestrowany, po re
moncie, stan b. dobry, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-82-40, 0604/47-06-69 
DŹWIG STAR 660,1974 r. udźwig 61, • 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-41-61
DŹWIG TATRA AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny,
• 92.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 
16 ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy,
- 30.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 
16 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy,
- 45.000 zł + VAT, Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
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, czeski dozór, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 
281, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do 
pracy, - 105.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 
28 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 110.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel.' 074/871-28-29.0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 
20 ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy 
do pracy, - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig

. 20 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 90.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
FREZARKA DO ASFALTU .MARKS", 1988 r. szer. frezu 
50 cm, samojezdna, masa całk. 855 kg, silnik Hatz diesel, 
masa podgrzewana gazem, -12.500 zł + VAT. Głogów, tel. 
076/834-98-33, 076/833-91-43, 0503/00-43-80 
GASTRONOMICZNY PEUGEOT J5, 1993 r„ 2500 ccm, 
diesel do pieczenia i sprzedaży kurczków z rożna, wsad 
jednorazowy 49 szt., rożen ceramiczny, gazowy, pełne wy
posażenie, atest sanepidu, stan b. dobry, - 30.000 zł. Lesz
no, tel. 0601/84-82-90 25000211
GASTRONOMICZNY PEUGEOT J5. 1993 r.. 80 tys. km, 
2500 ccm, turbo D biały, rożen ceramiczny na 91 kurcza
ków, pełne wyposażenie, chłodnia, zlewozmywak, atest 
sanepidu, stan idealny,. - 35.000 zł. Śmigiel, tel. 
0601/70-71-28
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do rów
nania, m. 21.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302, 1982 r. kołowa, 13 t, łyżka do 
kopania 0,8 m3, rama do monobloku, nowe opony > 28.000 
zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
KOPARKA ATLAS 1302,1984 r. kołowa, poj. łyżki 0.8 m3, 
stan dobry, - 27.000 zł + VAT. Mirosławice, gm. Sobótka, 
tel. 071/346-13-36, 0601/85-44-35 
O  KOPARKA ATLAS 1602,1985 r. nieeksploatowana 

w kraju, kołowa, łyżka 1 m3, waga 16 ton, lemiesz, 
stan b. dobry, • 29.900 zł + VAT. Chojnów, te!. 
0606/78-08-04 84019431

KOPARKA CASE 688, 1994 r. kołowa, wyjście na młot, 
łyżka podsiębierna, skarpówka, łyżka teleskopowa i chwy
takowa, • 67.500 zł + VAT. Domaszowice, tel. 
077/419-47-22, 0604/72-25-36 
KOPARKA DEMAG, 1980 r. kołowa, waga 211, silnik Deutz 
6 cyl., łyżka 1,2 m2 + łyżka do skarpowania, stan b. dobry
- 40.000 zł + Vat. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, 0604/08-56-65
KOPARKA EDER 815 2 łyżki (0.7 m3), techn. sprawna. •
36.000 zł ♦ VAT. Wińsko, tel. 071/389-80-79,0605/41-96-02 
KOPARKA FADROMA ŁKA-1,1989 r., SW-400, • 32.000 
z ł, faktura VAT. Niemstów, tel. 0607/36-49-72 
KOPARKA HANOMAG, 1985 r. silnik 6-cylindrowy Deutz,
• 32.000 zł. Legnica, tel. 076/817-89-24, 0602/27-41-08 
KOPARKA KS-251 na Starze 660, linowa, samojezdna, 
techn. sprawna, stan b. dobry, -12.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 sil
niki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3, do spro
wadzenia z Niemiec, 2 szt, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
KOPARKA NOBAS DIER 65 gąsienicowa, dł. ramienia 12 
m, pojemność łyżki 1.6 m3, silnik 4-cylindrowy IFA, • 17.000

zł. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 0501/85-67-40, 
0501/22-72-67 .
KOPARKA NOBAS, 1980 r. gąsienicowa, części zamien
ne, • 12.000 zł. Wygnanów, woj. świętokrzyskie, tel. 
041/385-37-16, 0604/19-75-21 
O KOPARKA NOBAS UB1233-1,1990 r. przebieg 1700 

mtg, stan idealny oraz koparka Nobas UB 1232,87 
r., przebieg 2300 mtg, stan b. dobry., tel. 
076/818-49-88,0608/82-23-39 84019351

KOPARKA O&K NH-4 kołowa, pług, 4 łyżki (0.6 m3), techn. 
sprawna, - 38.000 zł + VAT. Wińsko, tel. 071/389-80-79, 
0605/41-96-02
KOPARKA O&K, 1974 r. przebieg 7500 mtg, kołowa, waga 
16t, silnik Deutz, 4-cylindrowy, • 16.000 zł lub zamienię na 
ładowarkę Fadromę. Szczytna, tel. 074/868-36-59 
KOPARKA O&K MH-4, 1977 r. kołowa, stan idealny, •
25.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77, 
0604/42-17-44
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KOPARKA O&K MH CITY, 1988 r., - 39.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/469-81-57
KOPARKA O&K MH-4,1991 r. kołowa, 60Ó0 mtg, łyżka 
podsiębierna, pług, • 48.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-00-31, 0049/17-15-22-56-68 
KOPARKA O&K MH-5,1993 r. kołowa, waga 20 T, kabina 
podnoszona, łyżka chwytakowa, do złomu, - 100.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/17-15-22-56-68 
KOPARKA SCHAEFF, 1981 r., 2400 ccm, diesel gąsieni
cowa, mała, silnik Mercedesa, waga 6.5 t, głęb. kopania
4.5 m, 2 łyżki, gąsienice stalowe, w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 18.200 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/345-58-47, 0606/76-11*45 
KOPARKA STAR, 1980 r. po remoncie kapitalnym, w cią
głej eksploatacji, -14.000 zł lub zamienię na koparkę lino
wą. Wrocław, tel. 341-63-14, 0601/78-33-66 
KOPARKA STAR 660 K-407B, 1979 r., 41 tys. km, diesel i 
benzyna, wojskowa, przedsiębiemo-podsiębiema, wciągar
ka, napęd na 3 osie, głęb. kopania 4 m, nowe siłowniki, 
nowy silnik (diesel), kompl. nowych kół,, dużo części za
miennych, przegląd do 11.2001r, -15.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814r60-35
KOPARKA UB 632,1988 r. „błotniak", łyżka podsiębierna, 
skarpówka, - 12.500 zł + VAT. Domaszowice, tel. 
077/419-47-22, 0604/72-25-36 .
KOPARKA WARYŃSKI K-407, -10.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-52-40
KOPARKA WARYŃSKI KM-251, 1972 r. przerobiona na 
hydraulikę do rozładowywania wagonów, • 10.000 zł. Brzeg 
Dolny, teł. 071/319-71-05
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1978 r. dwie łyżki w tym do 
głębokich wykopów - chwytakowa, stan dobry, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-25-81
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1982 r., 750 tys. km koło
wa, stan dobry, nowy silnik, nowe pompy, nowe sprzęgło, 
mosty Ifa, dwie łyżki, > 19.000 zł. Oborniki SI., tel. 
0601/71-22-36
KOPARKA WARYŃSKI K-406A, 1982 r. sprowadzona z
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zagranicy, stan dobry, • 15.500 zł. Strzelin, tel. 
071/796-11-95, 0607/40-53-84 
KOPARKA WARYŃSKI K-606, 1983 r., • 19.500 zł. Świd
nica, tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-406A, 1985 r., diesel 2 łyżki w 
tym chwytakowa, silnik Andoria, stan dobry, - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-25-81
KOPARKA WARYŃSKI KM 251,1985 r. linowa, wysięgnik 
z przedłużką, stan dobry, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-81
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1987 r. silnik Leyland, -
28.000 zł. Leszno, tel. 065/520-06-98, 0604/60-3246 
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1987 r. gąsienicowa, stan 
b, dobry, - 30.000 zł. Leszno, tel. 065/526-68-86 
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1988 r., stan b. dobry, po 
remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3. • 25.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611, 1989 r., - 49.000 zł. Woł
czyn. tel. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611, 1990 r., stan b. dobry, po 
remoncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67=̂ 11
O KOPARKOŁADOWARKA CASE 580 G, 1986 r. na

pęd 4x4, teleskop, głębokość kopania 5.6 m, stan 
b. dobry, - 36.000 zł. Gostyń, tel. 065/571-03-72 
25000241

KOPARKOŁADOWARKA CASTOR P-603 stan technicz
ny b. dobry, w pełni sprawna, -13.000 zł. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-99-97
KOPARKOŁADOWARKA HS-50B, 1980 r. 3 łyżki, stan do
bry, - 24.000 zł. Grodków, teh 0601/18-89-26 
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 ko
pania, teleskop z tyłu, łyżka przednia otwierana, - 37.500 
zł. Nowa Wieś Mała, woj. opolskie, tel. 0604/33-88-44, 
0502/65-01-09
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162 stan b. do
bry, opony w dobrym stanie, w ciągłej eksploatacji, - 32.000 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-84 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K162.1986 r. stan 
b. dobry, • 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczo
rem
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162, 1988 r 
nowe opony, • 29.000 zł. Milicz, tel. 0600/38-38-47 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT-162, 1989 r. 
kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 29.000 zł. Sto
szowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT 162, 1989 r. 
stan b. dobry, oryginalny lakier, kompletna dokumentacja, 
- 29.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA SENEBOGEN, 1980 r. odpo
wiednik Fuchsa, chwytak 5-palczasty, waga 191, udźwig 8

t, techn. sprawna, • 39.000 zł. Mietków, tel. 071/313-91-98 
do godz. 15, 0602/78-02-08
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. po remon
cie silnika w 1998 r, - 5.500 zł. Wołów, tel. 071/389-06-35 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1984 r., - 4.000 zł. 
Lubawka, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/53-80-17 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry. 
• 14.000 zł. Czernica, woj. wrocławskie, tel. 0609/45-54-46 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ JUMZ 6M, 1987 r. typ 
budowlany, - 14.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r. stan dobry, 
nowy typ kabiny, - 8.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0603/63-12-95 -
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r., stan b. do
bry, kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, 
stan techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ EO 2621, 1989 r. 
nowe akumulatory i opony, • 8.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-63-77, 0602/13-18-63 
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK w rozlicze
niu samochód osobowy. Lubin, tel. 076/844-81-84, 
0601/47-63-28
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ, w rozliczeniu samochód oso
bowy. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
KUPIĘ SPYCHARKĘ z ruchomym lemieszem. Legnica, tel. 
076/871-84-03, 0607/80-30-72 
KUPIĘ ŚMIECIARKĘ na małe kubły, do małego remontu. 
Trzebnica, tel. 071/312-92-24 
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
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK. BALKANKAR, GPW, 
może być do remontu, z wysokim masztem. Wrocław, tel. 
0606/63-30-62
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze bia
ło-czerwonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, 
tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 
ŁADOWARKA, 1979 r. czołowa, - 12.000 zł. Kalisz, tel. 
062/751-25-28. 0502/01-59-38 
ŁADOWARKA FADROMA LK-1 złożona głównie z nowych 
części, stan b. dobry, cena - 23.000 zł lub zamienię na 
osobowy Opel Omega B, Audi 100 C4, Peugeot 406, moż
liwa dopłata. Lubin, teł. 0502/60-93-39 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200,1980 r., SW-400 po re
moncie kapitalnym silnika, nowe opony, techn. sprawna, -
39.000 zł. Mietków, tel. 071/313-91-98 do godz. 15, 
0602/78-02-08
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-2,1984 r. do remontu i ma
lowania, • 6.000 zł. Sobin, gm. Polkowice, tel. 
0606/58-48-68
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200,1984 r. żółta, po remon
cie kapitalnym w 1999 r., stan b. dobry, - 38.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-62-02, 0604/14-75-93 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201,1990 r„ - 49.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA FORTSCHRITT T-714,1987 r.. -13.200 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-84-32 do godz. 16 
ŁADOWARKA FRISH F900, 1980 r. silnik Deutz, opony 
20-24,105 KM, waga 9500 kg, nowe akumulatory, - 26.000 
zł. Raszówka k. Lubina, tel. 0501/22-20-28 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
AG0225 www.autogielda.com.pl)
ŁADOWARKAf URUKAWA, 1973 r., 8550 ccm, poj. łyżki
2.5 m3, silnik Mitsubishi, po remoncie kapitalnym, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, łamana, czołowa, • 36.000 
zł. Wrocław, tel. 071/314-83-42. 0609/35-82-37 
ŁADOWARKA HANOMAG R16-66L, 1973 r. kołowa, masa 
181, uszkodzony silnik, w całośd lub na części, -18.000 zł 
+ VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77, 0604/42-17-44 
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
O ŁADOWARKA Ł-34 do remontu, 90 r., ładowarka 

Ł-201, do remontu, ładowarka Ł-220, do remontu, 
koparka Waryński K406, 4 szt., do remontu, Wa
ryński K-408,3 szt., do remontu lub na części., tel. 
076/818-49-88, 0608/82-23-39 84019321

O ŁADOWARKA Ł-34,1992 r. po odbudowie z nowych 
części, 24 miesiące gwarancji, ładowarka Ł-201,94 
r., po odbudowie z nowych części, ładowarka Ł-220, 
po odbudowie z nowych części, gwarancja 24 mies., 
tel. 076/818-49-88,0608/82-23-39 84019301

ŁADOWARKA MF 400, 1985 r. gąsienicowa, waga 13 t, 
otwierana łyżka, zrywak • 36.000 zł. Chojnów, tel. 
076/819-62-27, 0602/66-79-96 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34, 1986 r. czołowa, 
stan dobry, - 65.000 zł. Legnica, tel. 076/817-89-24, 
0602/27-41-08
ŁADOWARKA UN, 1987 r., • 18.000 zł., tel. 0602/49-43-59 
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r„ stan b. dobry, nowe opo
ny, gotowa do pracy, - 20.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z klesz
czami do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł 
+ VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA UNK 320,1986 r. 4x4, po remoncie silnika, 
łyżka 2,8 m3, - 24.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-59-61 
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym re
moncie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, - 75.000 zł + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
MINIKOPARKA KOMATSU PC 306,1991 r. ogrzewana ka
bina, waga 3600, kauczukowe gąsienice, - 30.000 zł. Wią
zów, tel. 0604/93-72-70
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, nowy mo
del, pług z przodu, 2 łyżki do kopania + skarpowa, waga 
3.650 t, - 37.000 zł. Nowa Wieś Mała, woj. opolskie, tel. 
0604/33-8844, 0502/65-01-09 
PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY prod. bułgarskiej -1.500 zl 
oraz podnośnik hydrauliczny do ciągnika • 1.500 zł. Legni
ca. tel. 0603/45-37-81
PODNOŚNIK KOSZOWY. 1988 r. wys. podnoszenia 25 m. 
własny napęd, ład. 4000 kg, stan dobry, - 59.000 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/54743-34 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA A31,1989 r. pełna doku
mentacja, stan b. dobry, wysięg 12 m, - 24.000 zł. Kłodz
ko, tel. 0603/63-12-95
PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81-50 WT-250 teleskopo
wy, książka dozoru technicznego, po remoncie w Niem
czech, wys. podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z Nie
miec, • 88.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
PODNOŚNIK KOSZOWY MULTICAR M-25, 1988 r. stan 
b. dobry, wysięg 10 m, • 18.500 zł. Kłodzko, tel. 
0603/63-12-95
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20,1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, - 35.000 zł + VAT. 
Radków, tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 A PM 220,1973 r., die

sel przygotowany do przeglądu, wznios na 15 m, kpi. do
kumentacja, • 15.000 zł lub zamienię na autobus Autosan 
H-21 lub inny. Złotoryja, tel. 076/87848- 9̂-; .
POMOC DROGOWA AVIA A31,1984 r. po remoncie kapi
talnym w 1999 r., el. wyciągarka, wspomaganie kier., uchy
lana kabina, zarejestrowany na kat. B prawa jazdy. Góra, 
tel. 0603/77-5041
POMOC DROGOWA FORD CARGO, 1984/87 r., 318 tys. 
km, 6000 ccm, diesel, pełne oświetlenie, koguty, ei. wcią
garka .Wam’, - 26.900 zł. Pleszew, tel. 0601/58-11-27 
POMOC DROGOWA IVECO TURBO, 1992 r., 2500 ccm, 
turbo D Daily 4910, podwójna kabina, 7 osób, ład. 2200 
kg, wciągarka el. + ręczna, RM, tachograf - 38.000 zł lub 
zamienię na osobowy, terenowy. Legnica, tel. 
0603/3048-23
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platfor
my 5.3 m, z HDS, .motylek”, wciągarka, 150 KM, platforma 
zjeżdżalna, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, zdję
cia • 45.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tet 
0603/10-25-21
POMOC DROGOWA MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, 
diesel, po remoncie silnika, wciągarka el., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, • 9.550 zł lub zamienię na osobo
wy. Wołów, tel. 071/38948-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 407, 1980 r., 260 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, zarejestrowany, w ciągłej eksploata
cji, dł. 5,5 m, 2 wciągarki, kabina 3-osobowa, stan dobry, -
15.500 zł. Piława Górna, tel. 0602/60-1947 
POMOC DROGOWA MERCEDES 508, 1973 r., 160 tys. 
km wszystkie podzespoły z 1984 r., wyciągarka elektrycz
na, atrakcyjny wygląd, • 18.000 zł lub zamienię. Konin, tel. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608,170 tyS. km, 3800 
ccm, diesel 5-osobowy, dźwig do holowania, - 25.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/86-72-00
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 L, 1969 r.. 80 tys. 
km, 3800 ccm, po remoncie blacharki, silnika, oryg., spro
wadzony z Niemiec, oryg. el. wciągarka, możliwość mon
tażu plandeki, wymagane prawo jazdy kat. B, -11.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-69-69 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608,1977 r., 4000 ccm, 
podwójna kabina, podnośnik do ciągnięcia samochodów, 
HDS. - 28.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-48 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbu
dowie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/5649-33 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 LP, 1981 r., 280 tys. 
km, 3800 ccm, diesel, techn. sprawny, el. wciągarka, udźwig 
9 1, kabina płaska 3-osobowa, platforma z blachy żeberko
wej 3 mm, dł. 6,8 m, szer. 2,35 - 23.500 zł. Legnica, tel. 
0603/26-94-66
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naprawa - sprzedaż
OP004864

tel. 071/322-95-83 
329-73-09,0-604 246 952

POMOC DROGOWA MERCLDES 811, 1979 r., 300 tys. 
km, 5800 ccm, diesel, el. wc.ągarka, udźwig 8 t, dł. 6,7, 
szer. 2,4, silnik, stan b. dobry - 23.500 zł. Legnica, tel. 
0603/26-94-66
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1978 r.. 313 tys. 
km, 5800 ccm, diesel silnik C-cylindrowy, wyciągarka elek
tryczna, , .koguty*, oświetlenie, pełna platforma, wymiary
5.8 x 2.15, techn. sprawna, na białych tablicach -11.500 
zł,. Opole. tel. 0608/87-03-34 ,
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r. wciągarka, 
- 22.000 zł. Wrocław, te!. 325-1848, 0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA MERCEDES 814 D, 1992 r., 370 tys. 
km, 6000 ccm, bez wypadku, ład. 3240 kg, dł. platformy
6.3 m, stan idealny, - 43.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/85443-20 po godz. 18, 0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA RENAULT MASTER, 1983 r., 2400 
ccm, diesel, duży kogut, 4 lampy, orurowany, 6 haloge
nów, el. wciągarka - 13.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0501/72-29-59
POMOC DROGOWA ROBUR. 1986 r., diesel do częścio
wego remontu, opłacone OC, - 3.200 zł. Ceków, woj. kali
skie, tel. 0608/21-31-38'
POMOC DROGOWA ROBUR LD 3000,1987 r„ 3942 ccm, 
diesel pełna platforma, wyciągarka ręczna, • 2.500 zł. Lu
bań, tel. 075/722-18-94. 0602/3641-54 
POMOC DROGOWA STAR 742,1996 r., 62 tys. km, 4600 
ccm, turbo, uchylna kabina, wspomaganie kier., dł. najaz
du 6 m, ospoilerowany, stan idealny, - 32.000 zł lub zamie
nię na inny, do 20.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 

. 071/31846-05, 0602/76-26-94 
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł. 

» szerokość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
SPYCHARKA DT 75, diesel stan dobry + różne części z 
demontażu, - 8.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08, 0605/25-59-60 
SPYCHARKA DT 75, silnik 90 KM, • 5.000 zł. Wińsko, tel. 
071/389-80-79, 0605/41-96-02 
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice, po remon
cie, stan b. dobry - 9.800 zł + vat.., tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
SPYCHARKA DT 75,1988 r., diesel czerwona, po remon
cie kapitalnym silnika, nowe gąsienice, koła napinające, 
kwadratowa kabina, wersja .błotniak", stan b. dobry, -
12.000 zł. Lubin, teł. 076/846-88-30 po godz. 18
O SPYCHARKA DT 75,1989 r. + drugi pług nastawny 

i dodatkowo silnik do remontu, • 15.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0602/64-12-52 01034191

SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu roz- 
rywak, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gą
sienic bardzo dobry, - 13.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11
SPYCHARKA HANOMAG D600D, 1991 r. gąsienicowa, 
waga 161, nowe podwozie, centralne smarowanie - 95.000 
zł + Vat. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96 
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel..071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC T 130, 1984 r. stan dobry, •
16.000 zł. Polanica Zdrój. tel. 0603/63-12-95 
SPYCHARKA STALINIEC 170,1988 r, stan b. dobry, zry
wak, gąsienice, stan idealny, • 25.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
O SPYCHARKA T100 M3 hydrauliczna, nowy silnik i 

pompy, po remoncie mostu, • 20.000 zł + VAT lub 
zamienię na minikoparkę. Wrocław, tel. 
0602/64-12-52 01034201

ŚMIECIARKA JELCZ 325, 1983 r. biała, na duże i małe 
pojemniki, szufladowa, techn. sprawna, zarejestrowana, 
stan b. dobry, - 16.000 zł. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
ŚMIECIARKA JELCZ. 1998 r.. 1 tys. km, SW-680, nowy 
hakowiec + 6 kontenerów na gruz i śmieci, - 63.000 zł. 
Głuszyca Górna, tel. 074/845-63-75
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ŚMIECIARKA LIAZ, 1989 r., 60 tys. kra, turbo, stan b. do
bry? • 58.000 zł. Głuszyca Górna, tel. 074/845-68-98 
WALEC DROGOWY, - 20.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-21-21, 0600/29-73-08 
WALEC DROGOWY, 1985 r. z wibracją, waga 8 t, silnik 
chłodzony powietrzem, • 12.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/87-04-33
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, -1.700 zł. Biała. gm. Choj
nów, tel. 076/818-69-44, 0602/82-11-26 
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 3.200 kg, -10.000 zł. Słupia k. 
Kępna, tel. 062/781-81-78
WÓZEK WIDŁOWY na 3 kołach, silnik Simsona, po remon
cie, koła zapasowe, odnowiony, - 4.000 zł. ścinawka śred
nia, tel. 074/871-51-65
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, stan dobry, techn. spraw
ny, z prostownikiem, - 2.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-43-20 po godz. 18, 0606/82-01-22 
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-27-86, 0501/41-15-84 
WÓZEK WIDŁOWY, diesel udźwig 6.31, wys. podnosze
nia 3.2 m, krótkie i długie widły + urządzenia dźwigowe, -
17.000 zł. Węgliniec, tel. 075/732-18-45, 0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY, 1982 r., diesel wys. podnoszenia 3.2 
m, udźwig 1 t, prod. niemieckiej, • 4.400 zł. Gubin, tel. 
068/371-81-86
WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r., diesel udźwig 5 1, wys. pod
noszenia 6 m, bliźniacze koła 900x20, kabina, webasto, -
19.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/32-84-39
WÓZEK WIDŁOWY „BUŁGAR” udźwig 3 t. po remoncie 
kapitalnym, • 12.000 zł. Grębów, tel. 062/722-11-26 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1988 r. wspomaganie, 
po kapitalnym remoncie, silnik Mercedesa 2200 diesel, 
udźwig 3.5 tony, nowe opony, - 11.900 zł. Kalisz, tel. 
0607/47-11-82
O WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 715,1993 r. 

elektryczny, mało używany. Wrocław, tel. 
071/347-51-46,0603/95-76-59 01029981

WÓZEK WIDŁOWY CLARK udźwig 3 t, automatyczna 
skrzynia biegów, stan dobry, - 7.000 zl. Gubin, tel. 
0601/93-43-67 po godz. 18
WÓZEK WIDŁOWY CLARK silnik Perkins 4-cylindrowy, 
udźwig 2.51, automatic, wys. podnoszenia 4.5 m, -15.000 
zł + VAT. Rudna, teł: 076/749-39-20 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, benzyna udźwig 1.51, wspo
maganie ukł. kierowniczego, - 4.500 zł + VAT. Lubań, tel. 
075/722-18-94, 0602/36-41-54 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1984 r., benzyna udźwig 1.6 
tony, wys. podnoszenia 3.2 m, • 4.500 zł. Modła 75, tel. 
076/817-22-19, 0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1986 r. udźwig 160 kg, wys. 
podnoszenia 3,5 m, wspomaganie kier., nowe opony, • 
5.900 zł. Zduny, woj. leszczyńskie, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK WIDŁOWY DV1661,1987 r. udźwig 1.61, po re
moncie, - 9.000 zł. Żary, tel. 068/374-68-17,0603/89-03-24_ 
WÓZEK WIDŁOWY DV1792, diesel silnik Perkins. udźwig
3.51, wys. podnoszenia 3,3 m, automat, po remoncie kapi
talnym, na gwarancji, • 20.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 
0602/22-99-02
WÓZEK WIDŁOWY GPW w ciągłej eksploatacji, -10.700 
zł., tel. 0602/49-43-59
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2.51, - 9.000 zł. Legni
ca, tel. 076/855-21-72, 0603/85-52-45 po godz. 21 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2005 silnik C-330, wspomaga
nie kierownicy, bliźniacze koła, manualna skrzynia biegów, 
stan b. dobry, - 9.500 zł. Otmuchów, tel. 0603/92-12-15 
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2.5 t, - 9.200 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2007, diesel silnik Perkins, 
udźwig 21, wys. podnoszenia 3.3 m, nowy akumulator, roz
rusznik, sprzęgło i pompa hydrauliczna, po wymianie ole
ju, stan b. dobry, - 11.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 
0602/22-99-02
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2,5t, - 9.800 zł. 
Pokój. tel. 077/469-81-57
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm, diesel silnik For
da Transita, wspomaganie kier., wys. udźwigu 5.5 m, udźwig
2.51, po remoncie hydrauliki, sprowadzony z Belgii, • 7.900 
zł + VAT od faktury. Rawicz, tel. 0604/71-03-60, 
0602/30-11-80
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG 30-11,1988 r., benzy
na instal. gazowa, udźwig 31, wys. podnoszenia 3 m, przed
nia szyba z wycieraczką, stan b. dobry, serwisowany, nowe 
opony, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0606/23-39-01 
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG 15D-15,1993 r.. die
sel udźwig 1.51, maszt 3000 era, stan dobry, serwisowany,
• 21500 zł. Wrocław, tel. 0606/23-39-01 
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H-40D, 1988 r. udźwig 41, wys. 
podnoszenia 4.5 m, widły dł. 300 cm, podwójne koła z przo
du, wspomaganie kier., skrzynia biegów automat., pełna 
kabina, gotowa do pracy, - 25.000 zł (moźl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 071/349-18-25
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 1, • 8.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-81-40. 0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A. 1981 r. stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, - 4.200 zł. Jawor, tel. 0503/02-06-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7B, 1986 r., diesel silnik Ursusa 
C-330, udźwig 1.251, wys. podnoszenia 2.5 m, wspoma
ganie kier., nowe akumulatory, • 7.500 zł. św. Katarzyna, 
tel. 0602/22-99-02
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7A, 1988 r. techn. sprawny, przy
gotowany do pracy, stan dobry, • 5.500 zł. Męcinka k. Ja
wo ra, tel. 076/870-83-11
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 5 
t, wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, -
65.000 zł + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY SUCHEDNIÓW WW 12-07, 1986 r. 
elektryczny + prostownik, udźwig 1250 kg, wys. podnosze
nia 3,5 m, stan b. dobry, - 3.600 zł. Zduny, woj. leszczyń
skie, tel. 0602/83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 2 1, wspoma
ganie ukł. kierowniczego, • 5.500 zł + VAT. Lubań, tel. 
075/722-18-94, 0602/36-41-54.
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 2 t, po remoncie -
13.000 zł oraz łyżka do załadunku materiałów sypkich •
4.500 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1978 r. waga 2 1, udźwig 1,5 
t, silnik IFA, chłodzony pow., stan b. dobry, silnik Multikara. 
Chojnów, tel. 076/819-62-27, 0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
WÓZEK WIDŁOWY TCM FG 25, benzyna udźwig 2,51, 
wys. podnoszenia 3,0 m, na kołach bliźniaczych, -18.000 
zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
WÓZEK WIDŁOWY TCM, 1987 r., diesel 9.350 mtg, udźwig 
3.61, wys. podnoszenia 4 m, automat, pompowane przed
nie koła (825x16), po przeglądzie, gotowy do pracy, -
13.500 zł. Złotoryja, tel. 0605/27-23-51
ZAMIENIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ OSTRÓWEK, diesel 
żółtą, w ciągłej eksploatacji, w cenie 18.500 zł (z 1982 r.) i
15.000 zł (z 1979 r.), na samochód osobowy lub dostaw
czy. Turawa-Marszałki, woj. opolskie, tel. 0602/47-06-21 
ZAMIENIĘ SPYCHARKĘ DT 75,1980 r. techn. sprawny, 
na ciągnik rolniczy 360 3P, może być silnik do remontu, 
bez dokumentacji. Myszków, tel. 034/314-82-49

TERENOW E
O AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc

no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
remontu blacharki, po pożarze I całkowicie rozbite, 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal
ności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa i. dyskretna obsługa,, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 
0601/70-76-45,0601/78-82-84 (non stop) 81012211

DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km. 2900 ccm, TDi 
czarny, bogate wyposażenie, bez wypadku, stan idealny - 
50.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0501/29-75-20 
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r.. 2900 ccm. TDi, pełne wy
posażenie, 3 lata gwarancji, stan idealny, - 38.500 zł + le
asing. ., tel. 0602/62-00-93
DAIHATSU ROCKYII CABRIO, 1985 r., 2800 ccm, diesel, 
4x4,5-biegowy, wspomaganie kier., z urzędu celnego, oru- 
rowany, poszerzony, koła niklowane 275 x 60 x 15, -15.000 
zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
FORD EXPLORER, 1999 r., 8 tys. km, 4000 ccm, benzyna 
granatowy metalic, skórzana tapicerka, 2 poduszki pow., 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, RO, automatic, relingi 
dachowe, - 79.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/42-44-29 
FORD MAVERICK, 1994 r, 119 tys. km, 2700 ccm, TDI 
grafitowy, 7-osobowy, alarm, klimatyzacja, el. dodatki, oru- 
rowany, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-40-07, 
0601/77-67-26, 071/364-45-15 po godz. 20 
FORD MAVERICK 4WD, 1994 r., 130 tys. km. 2400 ccm, 
benzyna 7-osobowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, halogeny, hak, alarm, 
immobilizer, el. reguł, reflektory, aluminiowe felgi, - 33.000 
zł. Karpacz, tel. 075/761-91-96 po godz. 20,075/761-99-96 
FORD MAVERICK, 1994 r., 119 tys. km. 2700 ccm, TDi, 
7-osobowy, alarm, rury, klimatyzacja, - 39.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-45-15 po godz. 20, 0601/77-67-26 
GAZ 69,1971 r., 2120 ccm, stan b. dobry, techn. sprawny, 
- 5.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-32-41,0606/62-15-89 
GMC JIMMY 4WD, 1994 r., 140 tys. km, 4300 ccm, 200 
KM, poduszka pow., ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby 
(przednie i tylne), alum. felgi, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, automatic, radio, bogate wyposażenie, serwisowa

ny, - 38.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-99-82, 
0605/22-43-15
HONDA PASSPORT, 1£(97 r., 3200 ccm pertowoplatyno- 
wy, 4x4, wyciągarka, klmatyzacja, wspomaganie kier., ABS, 
wyposażenie elektryczne, I właściciel, - 65.000 zł lub za
mienię na Mercedesa 140 albo ciężarowy. Konin, tel. 
063/279-01-15, 0603/19-01-10 
ISUZU CAMPO, 1990 r., 2300 ccm, ĆLX, 4 x4 , atrakcyjny 
wygląd, orurowany, stan b. dobry, • 17.500 zł lub zamie
nię. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
ISUZU TROOPER, 1991 r., 130 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, ospo
ilerowany, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, • 25.900 zł 
lub zamienię na inny do 10.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
ISUZU TROOPER. 1992/97 r., 175 tys. km. 2800 ccm, tur
bo D ciemnozielony metalic, kompletna dokumentacja, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm + pilot, el. 
otwierane szyby, podgrzewany fotel, welur, hak, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/14-23-08

ISUZU TROOPER, 1997 r., 160 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, składak, stan b. dobry, centralny zamek, hak, RM, wspo
maganie kier., 4x4, oryginalny lakier, 5-drzwiowy, długi, - 
kompletna dokumentacja - 17.500 zł. Legnica, tel. 
0603/26-94-66
JEEP CHEROKEE, 1993/97 r., 175 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzaq'i, 
po remoncie silnika i zawieszenia, orurowany, stan dobry,
- 22.000 zł. Ziębice, tel. 074/818-01-67, 0601/72-73-14 
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 DURANGO, 1999 r., 44 tys. km, 5200 ccm, stan b. 
dobry, I właściciel, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-88-21 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r., 282 tys. km, 5200 
ccm, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi 17", 4x4, Qu- 
adra Track, - 59.000 zł lub zamienię na Mercedesa. Ole
śnica, tel. 0503/10-81-22
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 60 tys. km, 4000 ccm, 
benzyna pełne wyposażenie, RO + CD, ABS, klimatyzacja, 
kompletne el. wyposażenie, - 70.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa Sprintera, Yito. Niemodlin, tel. 077/460-08-27, 
0602/39-07-69
JEEP WRANGLER, 1989 r., 70 tys. km, 4200 ccm, benzy
na, inst gazowa, dach miękki + twardy, alarm, centralny 
zamek, • 22.000 zl lub zamienię na Audi A6 Avant - do
42.000 zł. Opole, tel. 0601/45-20-75
JEEP WRANGLER, 1991 r., 2500 ccm, benzyna, - 28.000 
zł lub zamienię na Opla Frontierę, z dopłatą. Brzeg, tel. 
077/416-47-21 po godz.20
JEEP WRANGLER, 1997 r., 2500 ccm miękki dach, -
47.000 zł. Wrocław, tel. 0501/61-25-57
KIA SPORTAGE, 1995 r.. 98 tys. km, 2200 ccm, diesel w
kraju od 8 miesięcy, silnik Mazdy, atrakc. wygląd, - 33.000
zł. Jelenia Góra, tel. 0502/15-74-67
KIA SPORTAGE, 1996 r., 40 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka,
rury chromowane, - 35.000 zł lub zamienię na osobowy,
diesel. Jawor, tel. 076/870-17-71
LADA NIVA, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, stan
dobry, I właściciel, kupiony w kraju, hak, - 9.200 zł. Jawor,
tel. 076/870-17-71
LADA NIVA, 1993 r., 60 tys. km, 1600 ccm żółty, dodatko
we lampy, szerokie koła, orurowany, stan dobiy. cena do 
negocjacji, -10.500 zł., tel. 071/312-71-76 
LAND ROVER DISCOVERY, 1994/95 r., 2500 ccm, turbo

D, kompletna dokumentacja, I właściciel, wspomaganie 
kier., ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, obroto
mierz, szyberdach, relingi dach., centralny zamek, 5-bie- 
gowy, aluminiowe felgi, halogeny, hak, stan idealny -47.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-74-51, 076/854-78-08 
LUAZ WILK CABRIO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna. 4x4, 
silnik i podzespoły Toyoty, poszerzony, sprawne napędy, 
kratownica, 4WD, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -11.000 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0503/92-35-75 
MERCEDES 230,1998 r.. nie używany w kraju, stan b. 
dobry, -110.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 44 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, wersja wojskowa, 6 cylindrów, oryginalny, stan b.

dobry, zniżka w PZU, • 12.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/58-51-25
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r., 45 tys. km, 2500 
ccm, TDI czamo-srebmy, klimatyzacja, kompletne el. wy
posażenie, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, hard top, • 
88.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MITSUBISHI PAJERO, 1986/87 r., 2500 ccm, turbo D re
gulowana kierownica, wspomaganie kier., RO, hak, chro
mowane felgi, krótki, - 13.000 zł. Legnica, tei. 
076/856-30-24, P604/72-33-06 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, turbo D długi, 
5-osobowy, podwyższony dach, el. otw. szyberdach, oru
rowany, • 19.000 zl lub zamienię na kombajn Bizon. Gra
cze, gm. Niemodlin, tel. 0606/55-67-63 
MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 115 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, krótki, progi, halogeny, hak, wspomaganie kier.,

regulowana kierownica, szyberdach, stan b. dobry, -21.500 
zł lub zamiana. Lubsko, tel. 068/372-04-21 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 195 tys. km, 2500 ccm. 
TDi, krótki, orurowany, 4x4, dużo nowych części, stan b. 
dobry, - 33.500 zł lub zamienię na przyczepę kempingo
wą, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-77-50, 
0601/79-85-09
MITSUBISHI PAJERO, 1993 r., 3000 ccm, długi, 5-drzwio
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 4x4, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, skóra, kli
matyzacja. - 42.000 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
MITSUBISHI PAJERO SPORT, 1999/00 r., 3000 ccm, V6. 
24V czamo-srebmy, klimatyzacja, skórzana tapicerka, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, halogeny, sten b. dobry, 
pełna dokumentacja, serwisowany, I właściciel w Polsce, - 
99.000 zł. Kalisz, tel. 0601/17-09-35 
MUSCEL M461, oplandekowany, sprawne napędy + dużo 
części, - 1.500 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-92-51, 
0608/60-34-28 po godz. 21
MUSCEL M-461,1972 r. silnik Mercedesa 123D, wzmoc

nione zawieszenie, siedzenia Hondy, serwo, halogeny, ak
tualny przegląd, - 3.300 zł. Twardogóra, tel. 071/315-85-36 
MUSCEL ARO M-461,1972 r., 9 tys. km, 2514 ccm silnik 
Perkinsa, dużo części zamiennych, jeep wojskowy,, na olej 
napędowy (8 1/100 km), przydatny w gospodarstwie wiej
skim i leśnym lub dla koneserów, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
345-56-63
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r.. 138 tys. km, 2500 
ccm, diesel, Terrabo. 4 osoby + 1.100 kg, centralny za
mek, serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospo
ilerowany, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, za
dbany, - 26.500 zł lub zamienię. Trzebnica, -tel. 
0601/70-18-61
NISSAN PATROL. 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm -12.000 
zł lub zamienię na samochód 2-, 3-letni, chętnie z automa
tyczną skrzynią biegów. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
NISSAN PATROL, 1984 r., 2800 ccm, benzyna + gaz dłu
gi, podwyższony, poszerzony, - 10,000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0602/26-48-98
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diese[, 4x4, oruro
wany, dodatkowo światła, spoiler, hak, zdejmowany twar
dy dach, wspomaganie kier, -16.000 zł lub zamienię. Zie
lona Góra, tel. 068/341-41-33, 0604/30-29-41 
NISSAN PATROL, 1987 r., 250 tys. km, 3300 ccm, turbo D 
5-drzwiowy, aluminiowe felgi, relingi, szyberdach, radio, 
alarm, stan b. dobry, - 15.500 zł. Legnica, tel. 
0604/29-99-07
NISSAN TERRANO, 1988 r., 190 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna + gaz, szyberdach, alarm, centralny zamek, wspo
maganie, 2 dodatkowe komplety kół, - 19.000 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 0602/17-87-00 
NISSAN TERRANO II, 1994 r., 127 tys. km, 2700 ccm, 
turbo D bordowy, 5-drzwiowy, 6-osobowy, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, RO, alarm, stan b. dobry, - 45.000 
zł. Opole, tel. 0602/10-16-05
NISSAN TERRANO II, 1997 r., 68 tys. km, 2700 ćcm. tur
bo D zielony metalic, krótki, pełne wyposażenie, komplet
na dokumentacja, stan b. dobry, • 59.900 zł. Legnica, tel. 
0607/59-92-86
NISSAN TERRANO II, 1998 r., 98 tys. km, 2400 ccm. ben
zyna, kupiony w salonie, na gwarancji, długi, stan idealny, 
orurowany, możliwa zamiana, raty, - 72.000 zl. Oborniki 
Śl., tel. 0601/71-22-36

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 
intemecie pod numerem -A00428 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 110 tys. km, 2400 ccm, 4x4, 
długi, 5-drzwiowy, orurowany, relingi dachowe, pełna elek
tryka, wspomaganie, atrakcyjny wygląd, RO z CD Pioneer 
+ 6 głośników Alpine, - 23.900 zł lub zamienię, z dopłatą. 
Bolesławiec, tel. 075/644-03-95 
OPEL FRONTERA, 1992 r.. 2300 ccm, TDi orurowany, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., w kraju od miesiąca, - 
29.500 zł. Trzebień, tel. 0608/57-48-25

OPEL FRONTERA. 1993 r., 170 tys. km. 2300 ccm, TDI el. 
otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, 4x4, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 28.500 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/87-12-49 .
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r, 100 tys. km. 2000-ccm. 
wtrysk nie używany w kraju, - 29.500 zł. Świdnica, tei. 
0604/09-25-86
OPEL FRONTERA. 1993/4 r., 175 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, długi, orurowany, aluminiowe felgi, wspomaganie 
kier., centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, el. światła, halogeny, progi, relingi dach., 
w kraju od mies., sprow. w całości, bez uszkodzeń, stan b. 
dobry - 37.000 ii. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
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 zł, do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/78-52-53,

0501/94-48-70 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -AC0227 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA B, 1998 r„ 80 tys. km. 2200 ccm, DTi, 
skóra, pełne wyposażenie dodatkowe, 3-drzwiowy, - 69.000 
zł. Strzegom, tel. 0607/50-29-96 
OPEL FRONTERA SPORT, 1999 r„ 50 tys. km, 2200 ccm, 
DTI zielony metalic, klimatyzacja, skóra, wyposażenie elek
tryczne, bogate wyposażenie, - 66.000 zł. Gorzów Wielko
polski, tel. 0601/79-11-99
OPEL FRONTERA, 2000 r., 40 tys. km, 2200 ccm, HDi 
pełne wyposażenie - 25.000 CHF. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
SUZUKI VITARA CABRIO, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, 2 dachy składane tylne, siedzenie, 5-biegowy, prze
kładnia 4x4, RM, wspomaganie kier., atrapa przednia, 
atrakcyjny wygląd, - 13.500 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-33-23, 0604/11-94-45 
SUZUKI YITARA, 1991 r., 1600 ccm, z kpi. dokumentacją, 
- 21.000 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
SUZUKI YITARA. 1991 r.. 1600 ccm, wtrysk kompletna do

kumentacja, oclony w całości, orurowany, progi, nakładki 
na błotnikach, Mul-T-Lock, zabezpieczenia, RM, - 21.000 
zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Zielona 
Góra, tel. 0601/56-57-30
SUZUKI VITARA CABRIO, 1995 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, 
4x4, skóra, el. reguł, lusterka i szyby, - 30.000 zł. Leszno, 
tel. 0601/33-32-30
TARPAN 4011,1990 r., 1600 ccm, benzyna 4 x 4, zareje
strowany na 9 osób, przegląd do 04.2002 r., szerokie opo
ny, nowy układ hamulcowy, - 7.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0607/46-20-30
TOYOTA 4RUNNER, 1990 r., 180 tys. km, 3000 ccm. ben
zyna, eł. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 5-drzwiowy, 
4x4, immobilizer, relingi daćhowe, aluminiowe felgi, oruro
wany, dodatkowe halogeny, centralny zamek, serwisowa
ny, stan b. dobry, po wymianie pasów i płynów, wspoma
ganie kier, - 23.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-41, 
0601/78-37-48
TOYOTA 4RUNNER, 1992 r., 2500 ccm, turbo D wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, klimatyzacja, 4 x 4. aluminiowe felgi i progi, do
datkowe nadkola, poszerzony, podniesiony, RM Kenwood 
+ CD na 6 płyt, stan idealny, • 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-68, 0606/98-20-70 
TOYOTA LAND CRUISER, 1986/87 r., 250 tys, km. 2400 
ccm, turbo D. wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby i szyberdach, chromowane felgi, progi, 
zderzaki i rury, poszerzone nadkola, zadbany, welur, - 
19.300 zł. Jawor. tel. 076/870-39-29, 0605/10-45-64 
TOYOTA LAND CRUISER J70,1988 r., 210 tys. km, 2400 
ccm, turbo D, 4 WD, 3-drzwiowy, centralny zamek, hak, 
wspomaganie kier., zdejmowany dach, przechyłomierz, 
barometr, - 21.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-84 
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r., 3000 ccm, turbo D długi, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, klimaty
zacja, ABS, poduszka pow., komputer, el. otwierane szy
by, el, reguł..lusterka, aluminiowe felgi, - 105.000 zł. Ry
dzyna, tel. 0601/57-13-80
TOYOTA RAV4,1999/00 r., 30 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
czarny, 4x4,5-drzwiowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, - 65.000 
zł. pieśnica, tel. 071/314-35-01. 0601/7049-87

UAZ, 1980 r. zarejestrowany, sprawny technicznie, stan 
dobry, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
UAZ 469 B, 1983 r., 2400 ccm, diesel silnik Mercedesa, - 
3.000 zł. Grzegorzowice, tel. 0602/72-89-30 
UAZ 469 B. 1987 r. plastikowa nadbudówka, zarejestro
wany. - 4.200 zł. Wrocław, tel. 362-14-10, 0601/56-23-64

U S Z K O D Z O N E
O ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, CAŁE 

I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ” • po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, auta 
osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81012691

O 0601/71-69-78,0601/77-8740 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis • wystarczy zadzwonić. Wrocław 81012721

ALFA ROMEO 145, 2000 r„ 11 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
TS, czerwony, lekko uszkodzony, kupiony w kraju, książka 
gwarancyjna, karta pojazdu, bogate wyposażenie, pakiet 
sportowy, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0502/94-33-05 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem - A00498 www.autogielda.com.pl)
ALFA ROMEO 164,1992 r., 3000 ccm. V6, zielony meta
lic, instal. gażowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, 
ABS, aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny 
zamek, komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, 
zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. 
dobry, zadbany, - 7.200 zł , do neg.. Wrocław, tei. 
071/348-34-78, 0601/70-7645 
ALFA ROMEO 33,1991 r., 1700 ccm, boxer, czerwony, el. 
otwierane szyby, ciemne szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, re
gulowana kierownica, wspomaganie kier., lekko uszkodzony 
prawy tył, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/398-85-02 
ALFA ROMEO 33,1993 r., 1300 ccm, boxer, biały, lekko 
uszkodzona klapa tylna i klosz lampy, stan idealny, - 8.500 
zł. Nysa, tel. 0606/37-8143
ALFA ROMEO SUD, boxer, srebrny, uszkodzony lekko 
przód, sprawny, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy, pełna do
kumentacja, spalony przód, • 400 zł. Legnica, tel. 
0603/40-64-90
AUD1100, 1980 r. zdekompletowany, pełna dokumenta
cja, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebmy, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, 
bez korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.800 
zł lub bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11, 0601/21-7542 
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, insta
lacja gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, - 
4.200 zł. Wrocław, teł. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
AUD1100,1987 r., 145 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny za
mek, szyberdach, aluminiowe felgi, klimatyzacja, hak, uszk.

drzwi prawe przednie i tylne, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-55-55
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebmy, 4 x 4, moc
no uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i 
skrzynia 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, el. reguł, szyby, welur, wspomaga
nie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane pocho
dzenie, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45. 
071/348-26-11
AUD1100 C4, 1992 r., 2600 ccm, V6 porysowana prawa 
strona, atrakc. wygląd. • 16.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/46-71-79
AUDI 8 0 ,1973 r., 205 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sele
dynowy metalic, b. mocno uszkodzony tył nadwozia, przód 
nie uszkodzony, silnik i skrzynia biegów w stanie b. do
brym, zarejestrowany, ważne OC i przegląd, udokumento
wane pochodzenie, - 850 zł lub zamienię, inne propozy
cje. Głogów, tel. 0502/36-20-87 
AUDI 8 0 ,1979 r., 1600 ccm, benzyna 85 KM, silnik z 1988 
r., uszkodzony tył, sprawny, - 2.000 zł. Barzyna, tel. 
077/410-51-23
AUDI 8 0 , 1979 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
uszkodzony przód, stan blacharki b. dobry, inst gazowa, 
ważny przegląd, - 1.000 zł. Wolibórz, tel. 074/873-37-26, 
074/872-83-50
AUDI 80,1980 r., 240 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wiśnio
wy, uszk. przód, lampy, atrapa, błotniki, stan silnika b. do
bry, OC, sprawny, zadbany, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/66-10-31
AUDI 80, 1987 r., 2300 ccm kpi. dokumentacja, zareje
strowany, po pożarze, • 2.500 zł. Nowa Sól, tei. 
0502/14-10-51
AUDI 8 0  B3,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, lekko uszkodzony, silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. 
dokumentacja, - 5.700 zł. Wrocław; teł. 0601/21-7542 
AUDI 8 0 ,1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy me
talic, uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
AUDI 80 B3.1988 r.. 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, ciem
noczerwony, RM, szyberdach, mocno uszkodz. prawy tył, 
techn. sprawny • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-25-13 po 
godz.17, 0603/44-65-17
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, uszkodzo
na lampa i błotnik, ospoilerowany, alum. felgi, • 10.900 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
AUDI 80,1989 r., 2000 ccm, benzyna, biały, uszkodzony 
tył, sprawny, - 7.800 zł. Nysa, tel. 0606/37-8143
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AUDI 80 B3, 1990 r, 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
złoty metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie, magnetyzer, atrakc. wygląd, 
lekko przerysowane prawe drzwii przedni błotnik (na go
towo 11.000 zł) - 10.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-30-69
AUDI 80 B4,1991 r., zielony metalic, uszkodzony filtr po
wietrza i chłodnica klimatyzacji, - 13.000 zł. Wrocław, tęl. 
0501/46-55-68
AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspoma
ganie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, -
8.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80,1991/92 r., 2000 ccm, 16V, czarny, bogate wy
posażenie, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 14.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
AUDI 80 B4, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, ABS, centralny zamek + pilot, au
tomatic, procon-ten, el. szyberdach, el. reguł, lusterka (pod
grz.), el, reg. reflektory, podgrz. fotele, wspomaganie kier., 
alarm, Mul-T-Lock, lekko uszkodzony tył, sprawny, składak 
1995 r, - 11.900 zł. Wrocław, tel. 0501/21-23-78 
AUDI 80 B4,1993 r., 123 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek.wspo- 
maganie, uszkodzony przód • 5.800 DEM. środa Śląska, 
tel. 071/317-54-63, 0604/52-10-09 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, centralny zamek, wspomaganie, poduszka po
wietrzna, ABS, el. otw. szyberdach, RO, przerysowany z 
prawej strony, - 17.700 zł. Wrocław, tel. 0607/84-09-59 
AUDI 80 AVANT, B4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czamy metalic, ABS, wspom. kierownicy, hak, alum. 
felgi, alarm, el. otw. szyberdach, relingi, roleta bagażnika, 
centralny zćimek, lekko uszkodzony błotnik tylny, klapa, 
techn. sprawny, nie eksploatowany w Polsce, - 20.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-26-53, 0603/55-8341 
AUDI 80 B4,1995 r., 125 tys. km, zielony, KOMBI, uszko
dzona prawa strona, techn. sprawny, -18.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
AUDI A3,1998/99 r., 40 tys. km, 1900 ccm, TDi, czamy 
metalic, uszkodzony (po naprawie blacharki, do lakierowa
nia), 4 pod. powietrzne, klimatyzacja elektron., ABS, RM, 
centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, alum. felgi, kpi. do
kumentacja, - 43.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/81543-36, 0606/41-31-80 
AUDI A6,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnież
nobiały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błot
nik lewy przedni i urwana końcówka drążka kierownicze
go), niski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki 
pow., klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i świa
tła, el. otw. szyby, wspomaganie centralny zamek - 29.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
O AUTA KUPIĘ, CAŁE I PO WYPADKU lekko lub moc

no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
remontu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite, 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal
ności, dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto wła
snym transportem gratis!!! NAJLEPSZE CENY!!! 
Fachowa i. dyskretna obsługa,, GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, ZAWSZE AKTUALNE!!!, tel. 
0601/70-7645,0601/78-82-84 (non stop) 81012221

O AUTO HANDEL „PALCARS" AUTO SCHROTT - 
sprzedaż i skup aut powypadkowych, uszkodzo
nych i całych. W ofercie na placu zawsze ok. 50 aut 
uszkodzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupu
jący nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani 
transport na terenie całego kraju. Prowadzimy rów- 
nież SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODO
BOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT. Wrocław, 
ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax, w g. 
8-17.30), 0601/21-7542, 0601/70-17-36 (non-stop) 
81012231

BMW 316,1979 r. po remoncie kapitalnym blacharki i po 
lakierowaniu, do uruchomienia silnik, brak przeglądu, -
1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p lub inny. Wrocław, tel. 
071/784-80-06 wieczorem
BMW 316,1982 r., 200 tys. km. 1600 ccm, biały, wymaga 
napraw, kpi. dokumentacja, brak przeglądu techn. • 1.500 
zł. 66-010 Nowogród-Bobrzański, tel. 0607/7443-03 
BMW 316 E-30,1983 r., 1800 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
ważny przegląd, uszkodzony przód, - 2.400 zł. Pyrzyce, 
tel. 0609/49-52-10
BMW 316 i, 1988 r, 1600 ccm, Pb/ M40, czerwony, do 
lakierowania kilka elementów, alarm, aluminiowe felgi, 
ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany w kraju, 
- 8.700 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
BMW 316 E-30,1990 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, centr. za
mek, reflektory soczewkowe, uszkodzony prawy bok, -
6.000 zł. Lubin, tel. 0601/42-2849
BMW 316,1991 r., 1600 ccm, czamy metalic, 4-drzwiowy, 
bardzo uszkodzony, kpi. dokumentaqa, odbiór przy grani
cy - 800 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/80-93-21 
BMW 316 I E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony 
prawy przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twar
dy’ dowód rejestracyjny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 90 tys. km uszkodzony tył, -
16.000 zł. Kłodzko, tel. 0604/36-60-35
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, uszko
dzony dach, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x po
duszka powietrzna, kompletna dokumentacja, -18.500 zł. 
Wrocław, tel. Ó71//372-87-60 
BMW 318,1981 r„ 1800 ccm, wtrysk zniszczony, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 330-03-81, 0606/70-96-54 
BMW 318 E-36,1991 r., 212 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, przetarta prawa strona, sprawny, alarm, szyber
dach, el. reg. lusterka, ABS, centralny zamek -14.000 zł. 
Legnica, tel. 0609/41-6047
BMW 318,1993/94 r., 1800 ccm uszkodzony, atrakc. wy
gląd, - 18.900 zł. Wrocław, tel. 0604/33-73-92 
BMW 318 TDS, 1995 r., 128 tys. km, 1800 ccm, turbo D. 
niebieski metalic, klimatyzacja, alum. felgi, szyberdach, 
wszystkie el. dodatki, uszkodzony, po dachowaniu, spro
wadzony w całości, serwisowany, - 21.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-35-56 po godz. 20, 0603/27-29-75 
BMW 320,1976 r:, 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, inst. 
gazowa, hak, przegląd do 04.2002 r., uszkodzony silnik, 
udokumentowane pochodzenie, - 1.000 zł. Głogów, tel. 
0603/92-68-30
BMW 320 i, 1984 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, uszkodzone lampy przednie, maska, szyba czo
łowa, prawa podłużnica i błotniki, silnik sprawny, kpi. doku
mentacja, z urzędu celnego, nie rejestrowany w kraju, -
2.700 zł. Jasień, tel. 0607/54-21-56 
BMW 323 i, 1986/95 r. składak, spalona komora silnika, 
stan podzespołów b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-22-94
BMW 324 TD, KOMBI, 1992 r„ 2400 ccm, diesel, czamy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, do naprawy drzwi i wspomaganie kierownicy, •
15.500 zł. Wrocław, tel. 0600/41-09-80
BMW 328 CSI COUPE, 2001 r., 2800 ccm, granatowy me
talic, fabrycznie nowy, pełne wyposażenie, lekko uszkodzo

ny • 35.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 
076/83340-96
BMW 518,1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, uszkodzona lewa strona, • 20.000 zł. Wrocław, tei. 
0602/22-18-33
BMW 520 I, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, 
instalacja gazowa, sprawny, uszkodzony, - 12.500 zł. Ko
nin, tel. 063/241-31-30, 0608/31-86-98 
BMW 525,1991 r., granatowy metalic, inst. gazowa, uszko
dzony tył, - 13.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-24 . 
BMW 525, 1993 r., 2500 ccm, benzyna klimatyzacja, po
duszka pow., alum. felgi, uszkodzony tył • 7.000 DEM + 
cło. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
BMW 530,1989 r., 187 tys. km, 3000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ABS, kom
puter pokładowy, inst. gazowa, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, podgrzewane lusterka, fotele przednie i spryskiwa-
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cze, centralny zamek, automatic, serwisowany, sprawny, •
12.800 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-96 
BMW 730,1988 r. inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, lekko uszkodzony przód. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0604/14-37-26, 074/817-70-82 
BMW 735 i, 1988 r., 160 tys. km, benzyna, niebieski meta
lic, pełne wyposażenie, odbiór w Goerlitz • 2.300 DEM. 
Lubin, tel. 0607/5749-98
BMW 750,1988 r., 160 tys. km, 5000 ccm, V12, ciemno- 
grafitowy, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, skórzana ta
picerka - 3.000 DEM. Bolesławiec, tel. 075/734-6645, 
0604/75-02-92
BMW Z3 CABRIO, 1998 r., 1900 ccm, wtrysk, czamy, peł
ne wyposażenie, uszkodzony przód i tył, sprawny -17.500 
DEM + cło + transport. Głogów, tel. 076/83340-96 
CHRYSLER LE BARON CABRIO. 1989 r. po wypadku, na 
białych tablicach • 2.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/32045-35
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, 
silnik na chodzie, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, wspomaganie, centralny zamek, alum. felgi, ra

dio, wgnieciony błotnik tylny, do sprowadzenia, - 29.000 
zł. Leszńo, tel. 0605/69-33-42 
CITROEN BX, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, metalic, techn. 
sprawny, lekko uszkodzony lewy przód, maska, lampa lewa, 
zderzak i błotnik, centralny zamek, el. otwierane szyby, -
1.500 zł. Kiełczów, tel. 071/398-8146 
CITROEN XANTIA KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, 
kolor kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzo
ny przód, - 25.000 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, grafitowy, klimaty
zacja, wszystkie el. dodatki, centralny zamek, oclony w 
całości, uszkodzona szyba przednia, • 7.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/3048-23
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, 
zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, numery nad
wozia nabijane przez stację diagnostyczną (zaświadcze
nie), - 4.100 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM, 1997 r., 130 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
srebrny, klimatyzacja, automatic, ABS, centralny zamek, 
uszkodzony przód, na niemieckich tablicach, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 341-63-14, 0601/78-33-66 
CITROEN XSARA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, lekko

uszkodzony przód, • 18.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 
0608/31-86-98
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r.,4600 ccm aluminiowe 
felgi, wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, ku
piony w kraju, kpi. dokumentacja, -15.800 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
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. 0601/21-7542, 0601/70-17-36 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właści
ciel, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen-
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tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny 
przegląd, .twardy* dowód rejestr. - 7.700 zł. Wrocław, tei. 
0601/70-17-36, 071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 37 tys. km, 1349 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, centr. zamek, wspo
maganie, RO + 4 głośniki, immobilizer, uszkodzony lewy 
bok, -11.500 zł. Głogów, tel. 076/834-44-10 
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, Pb/ 
16V, biały, poobijany, kupiony w salonie w kraju, • 6.700 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-89-38
DAEWOO LANOS, 1999/00 r„ 13 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, halogeny, sprawny, • 14.000 zł. Grabów, tel. 
062/730-53-23, 0601/70-25-02 
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, spraw
ny technicznie, po dachowaniu, geometria zachowana, na 
gwarancji, I właściciel w kraju, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony me
talic, po dachowaniu, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r., 1500 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, weluro
wa tapicerka, uszkodzony przód, kupiony w salonie, zare
jestrowany, - 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, el. otw. szyby, wspomaga
nie, centralny zamek, uszkodzony przód, koszt remontu
2.000 zł, w cenie auta wszystkie części, - 14.000 zł lub
17.000 zł na gotowo. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
DAEWOO TICO, 1996 r., 800 ccm, biały, uszkodzony przód, 
- 6.000 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 0608/31-86-98 
DAEWOO TICO, 1997 r. spalone wnętrze, zdekompleto
wany, pełna dokumentacja, stan silnika b. dobry, - 3.300 
zł. Kłodzko, tel. 0603/04-94-79
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 27 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, uszkodzony przód, zarejestro
wany w kraju, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35 
DAIHATSU CHARADE G-11/30,1983/86 r., 993 ccm, E, D

3 sztuki, 3- i 5-drzwiowe, 5-biegowe, do poprawek mecha
niczno • blacharskich, części, ceny 2.000 - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. moc
no uszkodzony, z pełną dokumentacją, -1.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. moc
no uszkodzony, pełna dokumentacja, - 1.200 zł. Prudnik,' 
tel. 077/437-61-30
FIAT 125p, 1976 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony silnik 
(uszczelka pod głowicę), brak przeglądu, zarejestrowany,
• 300 zł. Legnica, tel. 0502/85-69-19 
FIAT 125p, 1984 r. bez silnika, garażowany, stan blacharki 
b. dobry, • 370 zł. Wrocław, tel. 0502/63-88-52 
FIAT 125p, 1987 r., 94 tys. km, 1500 ccm, biały, uszkodzo
ny przód: 2 błotniki, maska, pas przedni (na reflektory), 
kołnierz dolny, chłodnica, aktualny przegląd i OC, zatrzy
many dowód rej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/341-69-63, 
0501/85-6048
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan silnika 
i blacharki b. dobry, radio, dodatkowe światło .stop”, okrą
głe zegary, brak akumulatora, - 600 zł. Wrocław, tel. 
336-74-74 po godz. 18

FIAT 126p, 1979 r. do remontu, silnik stan dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1985 r„ 652 ccm całkowicie spalony, brak czę
ści, pełna dokumentacja, -100 zł lub zamienię na telefon 
komórkowy. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09, 
074/87147-97, 0606/36-71-10 
FIAT 126p, 1986 r. blacharka 1.5 r. po wymianie, alterna
tor, tylna szyba ogrzewana, H4, fotele lotnicze, uszkodzo
ny lewy tył, silnik sprawny, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-89-67
FIAT 126p, 1987 r., różowy metalic, karoseria FL, silnik, 
prod. włoskiej, pasy bezwł., kubełkowe fotele, aluminiowe 
felgi, nowe opony, drugi silnik ze skrzynią biegów, - 950 zł. 
Oława, tel. 071/302-74-30
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fo
tele, mocno uszkodzony przód, - 750 zł. Kłodzko, tel. 
0608/55-98-69
FIAT 126p, 1989 r. uszkodzony, - 200 zł. Bielawa, tel. 
0603/42-16-62
FIAT 126p BIS, 1989 r. po kradzieży, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-65-44, 0502/96-51-22 
FIAT 126p, 1991 r. uszkodzony, - 1.200 zł. Jarocin, tel. 
0607/53-73-01.
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespo
łów, pełna dokumentacja, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p, 1995 r., 43 tys. km, 650 ccm lekko uszkodzony 
przód, stan techn. dobry, kpi. dokumentacja, • 3.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/39-59-11 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.800 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/5346-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, zielony metalic, 
uszkodzona tylna klapa, pas bagażnika, błotnik tylny pra
wy, - 3.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-3840 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszko
dzony przód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm, srebrny metalic,

pełne wyposażenie, uszkodzony zderzak i klapa, - 8.900 
zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm, srebrny metalic, 
uszkodzone: zderzak tylny, klapa, lampy, centralny zamek, 
wyposażenie el., siedzenia Fiata Seicento, - 8.900 zł. Nysa, 
tel. 0606/70-65-97
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 100 tys. km, 700 ccm, Pb/, 
czerwony, uszkodzony lewy przód i lekko dach, • 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-89-38
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 27 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, czerwony, uszkodzony lewy bok, zarejestrowany w 
kraju, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 900 ccm, różowy metalic, 
uszkodzony lekko przód i prawy błotnik tylny, - 8.100 zł. 
Nysa, tel. 0606/37-8143
FIAT CROMA, 1992 r., niebieski, uszkodzony dach i bok, -
6.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 0608/31-86-98 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, wy-
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FORD ESCORT, 1991 r., 200 tys. km, 1400 ccm, biały, 
uszkodzony lewy przód i dach, sprowadzony w całości, 
oclony, obniżony, alum. felgi 195, w kraju od 04.2001 r, -
5.000 zł. Pławna Dolna, gm. Lubomierz, tel. 0609/4442-13 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie, 3-drzwiowy, centr. zamek, bagażnik dachowy, we
lur, RM stereo, uszkodzony silnik, • 8.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-29-15, 0603/63-13-56 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszko
dzony, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, .twardy" dowód reje
stracyjny, przegląd do 02.2002 r, - 4.900 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-34-78 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia 
z Niemiec, lekko uszkodzony, -10.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FORD ESCORT, 1992 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, czer-
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soki, uszkodzony silnik, - 7.000 zł. Środa śląska, tel. 
0605/15-34-17
FIAT DUCATO, 1993 r., 1900 ccm, TDi, bordowy, uszko
dzony przód, • 9.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 
0608/31-86-98
FIAT DUCATO, 1997 r, 123 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
wersja podniesiona, el. otw. szyby, el. reg. i podg. luster
ka, hak, niewielkie uszkodzenia blacharki, immobilizer, I 
właściciel w Polsce, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-35-39 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod 
numerem - A00546 www.autogielda.com.pl)
FIAT MAREA WEEKEND, 1996/97 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 
16V, ciemnozielony metalic, wgniecenie na błotniku przed
nim, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, RO - 8.000 
DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-6645,0604/75-02-92 
FIAT MAREA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, uszkodzony tył, do spro
wadzenia - 7.500 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 
0601/53-60-44
FIAT MAREA WEEKEND. 1998 r., 1600 ccm poobijany, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna 16V instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszko
dzony, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
FIAT PUNTO, 1995 r., 115 tys. km, 1000 ccm, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 2 poduszki powietrzne 

- (całe), uszkodzony przód, cena - 3.200 DEM + cło i trans
port. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
FIAT PUNTO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, uszkodzony, 4-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec 
(pomoc w ocleniu), cena - 4.000 DEM + cło. Gromadka, 
tel. 076/817-22-83, 0608/79-72-53 
FIAT PUNTO, 1995 r., bordowy, lekko uszkodzony przód, -
13.000 zł. Konin, teL 063/241-31-30, 0608/31-86-98 
FIAT PUNTO, 1998 n, 1100 ccm, zielony, centralny zamek, 
poduszka pow., uszkodzony prawy przód, -13.500 zł. Bo
janowo, woj. leszczyńskie, tel. 0606/30-17-76 
FIAT PUNTO, 1999 r, niebieski, lekko uszkodzony tył, 
sprawny, - 15.000 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 
0608/31-86-98
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, ABS, 
klimatyzacja, komputer, centr. zamek, 5-drzwiowy, RO, lek
ko uszkodzony, - 26.500 zł. Sośnie, tel. 062/739-11-57, 
0604/06-23-05
FIAT RITMO ABARTH, 1984 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, uszkodzony wsteczny bieg, nowy 
akumulator, nowe teleskopy, - 2.000 zł. Leśnica Opolska, 
tel. 077/461-52-21
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, -
2.800 zł. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy metalic, 
lekko uszkodzony przód, zadbany, na białych tablicach, -
1.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
FIAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, uszkodzony wał korbowy, - 7.500 zł lub zamienię. 
Leszno, tel. 065/526-2543
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, sza
ry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy 
bok, kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.400 zł. Wro
cław, tel. 071/348-26-11, 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, mocno uszkodzona stro
na kierowcy, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 5.700 
zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
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, 1984/85 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 
3-drzwiowy, szyberdach, uszkodzony przód, sprowadzony 
w całości, - 3.600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, szary, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, hak, do wymiany pierścienie w silniku, .dymi*, 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry - 2.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 0604/69-5847 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, lekko 
uszkodzony tył, sprawny, • 6.500 żł. 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 ESCORf, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 78 tys. km', 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, 
do wymiany błotnik, do sprow. z Niemiec • 5.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-54-87, 075/734-53-79 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pęknięta lampa 
tylna, do sprowadzenia z Niemiec - 2.800 DEM + cło lub 
na gotowo • 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-6645, 
0604/75-02-92
FORD ESCORT, 1991 r., 58 tys. km, 1800 cćm, turbo D, 
czamy metalic, 5-drzwiowy, dodatki, stan b. dobry - 2.500 
DEM + cło i transport. Góra Śląska, tel. 065/54349-60, 
0503/02-18-14

wony metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie, uszkodzony przód, cena - 2.800 DEM + cło 
i transport. Góra, tel. 065/543-3241 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czarny, 
3-drzwiowy, uszkodzony tylny błotnik, do sprowadzenia, -
10.500 zł. Leszno, tel. 0605/69-3342
FORD ESCORT, 1993 r„ 46 tys. km, 1600 ccm, 16V, czar
ny, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, uszkodzony dach 
i boki, - 6.600 zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/30-17-76
FORD ESCORT, 1995 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, RM, książka serwisowa, do sprow. z Niemiec, przery
sowany z 2 stron, na gotowo - 4.700 DEM. Legnica, tei. 
0605/12-80-66
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, uszkodzony przód, kupiony w salonie w Pol
sce, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0501/93-87-66 
FORD ESCORT COMBI, 1995 r. Bolero, po mocnym da
chowaniu, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnoniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, po
duszka powietrzna, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony, sprawny, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/5346-55 
FORD ESCORT PICK-UP, 1996 r., 43 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, 2 miejsca, poduszka pow., uszkodzony lekko 
przód, do sprowadzenia z Niemiec, odbiór przy granicy -
5.300 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 1800 ccm. TDi. zielony 
metalic, uszkodzony, koszt naprawy -1.000 zł, -17.000 zł 
(kupujący nie płaci podatku). Opole, tel. 077/421-46-12 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 115 tys. km, 1800 ccm, TDi 90 
KM, granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 po
duszki powietrzne, lekko uszkodzony, sprawny, koszt na
prawy 1.000 zł, - 20.400 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/781-20-87, 0503/1249-69 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., turbo D, niebieski meta
lic, uszkodzony lewy błotnik i lampa, na białych tablicach -
8.500 DEM. Zielona Góra, tel. 0607/19-13-15
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, 
ZETEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-oso
bowy, model Bolero 2, uszkodzony lewy bok, kupiony w 
salonie, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
el. reg. fotele, centralny zamek, książka serwisowa, alarm, 
halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -19.900 
z ł , możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-7645, 
071/348-34-78
FORD FIESTA, 1985 r., 1271 ccm, CVH, czamy, uszko
dzony przód, mocno uszkodzona lewa strona, pęknięta 
obudowa skrzyni biegów i kolektor wydechowy, zarejestro
wany, twardy dowód, - 550 zł.., tel. 0603/51-15-26 
FORD FIESTA, 1991 r., 32 tys. km, 1100 ccm, czamy me- 

. talie, 3-drzwiowy • 1.300 DEM + cło i transport, po sprowa
dzeniu - 8.000 zł. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, czamy, 
3-drzwiowy, uszkodzony silnik, do sprowadzenia z Niemiec
- 1.500 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,' 
0604/46-34-26
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, sprawny tech
nicznie, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA, 1994 r, 1800 ccm, diesel do poprawek bla
charskich i lakierniczych, - 9.500 zł. Lubań, tel. 
0609/48-96-94
FORD FIESTA, 1998 r., 28 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. ótw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, centralny zamek, klimatyzaq'a, wspomaganie kier., 
uszkodzony lewy przód - 5.500 DEM + cło i transport. Góra, 
tel. 065/543-33-02
FORD FIESTA, 1998 r., 43 tys. km, 1250 ccm, zetec, fiole
towy, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, radio, prze
tarty prawy bok, - 4.900 zł. Kłodzko, tel. 074/866-95-96, 
0601/76-39-55
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, 0601/5346-55 
FORD FIESTA, 2000 r., 1300 ccm, bordowy metalić, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny 
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, b. lekko uszkodzony przód
- 7.000 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/84245-74, 
0603/32-19-50
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 52 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
czerwony metalic, 90 KM, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, 4 poduszki powietrzne (całe), wspomaganie, relingi 
dachowe, roleta, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszko
dzony prawy przód, cena - 11.000 DEM + cło i transport. 
Leszno, tel. 0501/40-69-37
FORD FOCUS KOMBI. 2000 r., 18 tys. km. 1800 ccm. TDi. 
90 KM, perłowobiały, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie, klimatyzacja, 4 poduszki pow. (całe), uszkodzony przód 
-14.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-3241 
FORD GRANADA, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, biały, po 
wypadku, uszkodzony przód, stan techn. dobry, inst. ga
zowa, dużo części zamiennych, -1.500 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-93-57, 0600/87-06-28 
FORD GRANADA Ghia, 1982 r., 2000 ccm. V6, zielony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, el. otw. szy-
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Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

Załatwianie formalności celnych.

berdach, podg. siedzenia, welurowa tapicerka, podfokiet- 
nik przedni i tylny, tyłne pasy, zagłówki, przyciemniane szy
by, po remoncie blacharki i po lakierowaniu, automatic, bez 
silnika,,- 1.800 ił: Dzierżoniów, tel. 074/546-84-80 w 
godz. 10-15
FORD KA, 1999 r, 180 tys. km, 1250 ccm, 16V, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
uszkodzony prawy przód - 5.500 DEM + cło i transport. 
Leszno, tel. 0501/40-69-37
FORD MAVERICK, 1997 r., 78 tys. km, 2700 ccmi TDi, 
granatowy metalic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, podusz
ka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centralny zaniek + pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszko
dzony, 100%sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, -42.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FORD MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm; 16V, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
lekko uszkodzony lewy tył, cena - 3.600 DEM + cło i trans
port lub 15.500 zł (na gotowo). Góra, tel. 065/543-32-41' 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, 16V, szary, 
uszkodzony reflektor, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
ABS, centralny zamek, poduszka pow., alum. felgi - 5.200 
DEM lub na gotowo -14.200 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
FORD MONDEO, 1994 r., 87 tys. km. 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, lekko uszkodzony, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, alum. felgi, stan 
b. dobry • 5.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 
0604/46-34-26
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, alum. felgi, ABS, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reguł, fotele, uszkodzony 
lekko przód, koszt naprawy 3.000 zł, -10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/71-47-08
FORD MONDEO, 1995 r., 111 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, uszkodzony lekko zderzak - 4.900 DEM. Iłowa k. 
Żagania, tel. 068/377-49-14
FORD MONDEO. 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, per- 
łowofioletowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, 
pełne wyp. elektr., pełna dokumentacja, .twardy dowód", 
uszkodzony przód, koszt naprawy ok. 4.000 zł, -11.200 zł 
lub zamiana. 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 klapa tylna, do sprowadzenia, • 21.000 
zł. Leszno, tel. 0605/69-33-42 
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 47 tys. km, 1800 ccm, 
.TDi, biały, lekko uszkodzony, do sprowadzenia, pełne wy
posażenie - 10.000 DEM + cło, transport w cenie auta. 
Lubań, tel. 075/646-31-92, 0602/19-38-32 
FORD ORION, 1990/91 r., 1400 ccm, metalic, nowy mo
del, doszczętnie rozbity, zarejestrowany, • 3.700 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
FORD PROBE, 1991 r., 2200 ccm, czamy, + drugie auto 
na części, - 6.000 zł. Żagań, tel. 068/376-70-31 
FORD PUMA, 1999 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, 2 poduszki po
wietrzne (całe), lekko uszkodzony prawy przód, cena • 9.500 
DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafi
towy metalic, wykończenia w drewnie, szyberdach, hak, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, ABS, sprowadzony

w całości, bez wypadku, poobijany, zadbany, • 8.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimaty
zacja, automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony 
przód, na chodzie, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, podgrze
wane fotole, zintegrowane radio, zestaw głośnomówiący, 
na chodzie, lekko uszkodzona maska i lampa- koszt na
prawy ok. 2 000 zł, - 24.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD SIERRA, 1985 r. spalony, - 1.200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0606/89-71-18 -
FORD SIERRA, 1985 r., 40 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
po remoncie silnika, insi gazowa, nowe amortyzatory, opo
ny, sprężyny, sprzęgło i tarcze hamulcowe, po wypadku, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 0607/16-41-14
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubeł
kowe, 3-drzwiowy, zarejestrowany, sprawny, spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42, 071/348-26-11 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 
drzwi, uszkodzony silnik, stan dobry, • 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, biały, 3-drzwiowy, spo
iler, zderzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop', 
lekko uszkodzony prawy tył, zarejestrowany, - 3.300 zł. No
wogród Bobrzański, tel. 0602/50-13-69 
FORD SIERRA, 1986 r., 120 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, przegląd do 07.2002 r., uszkodzona uszczelka pod 
głowicą, - 2.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-26-73 
FORD SIERRA, 1987/88 r., 2000 ccm, wtrysk ABS, szy
berdach, RO, 6 głośników, centralny zamek, alarm, uszko
dzony błotnik i zderzak przedni, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/97-28-73,
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, srebrny meta
lik, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, lekko 
uszkodzone nadkole, błotnik, lampa, kierunkowskaz, drzwi 
i szyba, • 4.600 zł. Bierkowice, tel. 074/867-74-98 po 
godz. 17
FORD SIERRA CLX, 1988 r., 2000 ccm, czerwony, wspo
maganie, centralny zamek, szyberdach, uszkodzony przód, 
zarejestrowany, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, 
biały, 4-drzwiowy, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. 
szyby, zadbane wnętrze, stan silnika b. dobry, przegląd do
05.2002 r., poobijany, bez korozji, kpi. dokumentacja, •
5.600 zl lub zamienię na Poloneza Caro, do 2.600 zł, lub 
inny. Kłodzko, tel. 074/647-04-67, 074/865-30-13 
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 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11
FORD TRANSIT, 1983 r. blaszak, uszkodzony silnik, - 2.350 
zł. Przeworno, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, diesel po dachowa

niu, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do 12.2002
.r, * 4.500 zł., tel. 0608/01-75-70
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. Wrocław, 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, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1990 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel,
biały, oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, hak, uszkodzony
silnik, - 9.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08,
0605/25-59-60
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, dłu
gi, oszklony, 9 lub 15-osobowy, uszkodzone drzwi rozsu
wane, techn. sprawny, - 16.900 zł. Jawor, tel. 
076/870-48-57, 0603/22-44-13 
FORD TRANSIT, 1995 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
perłowobiały, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne (całe), wspomaganie, długi, podwyższony, uszkodzony 
przód, cena - 7.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km, 2500 Ccm, turbo D. 
biały, skrzyniowy, długość skrzyni 3.3 m, szer. 2,1 m, wys.
2.0 m, aluminiowe burty, oplandekowany, ABS, wspoma
ganie kierownicy, książka serwisowa, lekko uszkodzony, 
sprawny, - 31.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37 
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, turbo D, biały, tylna 
szyba ogrzewana, podwyższony, uszkodzony błotnik, grill i 
zderzak - 8.500 DEM + cło. Gostyń, tel. 065/572-37-69 
FORD TRANSIT, 1998 r„ 2500 ccm, turbo D, biały, krótki, 
podwyższony, uszkodzony błotnik i grill - 8.500 DEM + cło. 
Leszno, tel. 0605/22-53-65 .
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm, 
TDi, srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszko
dzony lewy przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, 
most i wał nie uszkodzone, kupiony w salonie, faktura za
kupu, książka serwisowa, karta pojazdu, kpi. dokumenta
cja, - 27.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
w godz. 8-18
FORD TRANSIT, 2001 r., 2400 ccm, TDI fabrycznie nowy, 
ABS, el. otw. szyby, podwyższony, przedłużony, uszkodzo
na przednia część dachu - 39.000 zł lub 22.000 DEM + 
5% cło + 22% VAT. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
GEO METRO, 1991 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i 
dach, silnik sprawny, alum. felgi, bogate wyposażenie, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -
4.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, wtrysk, ko
lor grafitowy, uszkodzony przód i lekko tył, sprawny, spro
wadzony w całośd, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, reflektory, welur, centralny 
zamek, wspomaganie, el. reguł, fotele, kpi. dokumentacja,
- 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
HONDA ACCORD, 1996 r., 79 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, uszko
dzony, pełne wyposażenie oprócz skóry > 10.500 DEM. 
Chojnów, tel. 076/819-15-99, 0602/58-06-18
HONDA CMC SEDAN, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, wrzo
sowy metalic, 5-biegowy, czerwone wnętrze, pełna doku
mentacja, zarejestrowany w kraju, uszkodzony przód, •
3.100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740

HONDA CIYIC, 1990 r., 1400 ccm do lakierowania, • 7.600 
zł. Opole, tel. 077/465-31-17 
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, wspoma
ganie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, •
5.700 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
HONDACRX, 1988/93 r., 1600 ccm zniszczony, nowy typ 
nadwozia, - 3.400 zł. Świebodzice, tel. 074/845-20-99 
HONDA CRX, 1991 r„ 1600 ccm mocno uszkodzony, -
5.500 zł.., tel. 0600/3449-06 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, przyciemniane szyby, RO z CD, uszkodzony 
silnik + drugi silnik (automat), - 10.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-36-76
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., 1500 ccm po dachowaniu, 
kompl. dokumentacja polska, - 3.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-14-82, 0601/84-67-92 
HYUNDAI SONATA, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, I 
właściciel w kraju, pełne wyposażenie, uszkodzone drzwi,
- 13.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38 
ISUZU RODEO, 1991 r. przetarty prawy bok, - 16.000 zł. 
Poznań, tel. 0604/1849-63
IVECO 35*8, 1996 r., 2500 ccm, diesel, fioletowy, nowy 
model, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, dłu
gi, niski, lekko uszkodzony przód + części, • 23.000 zł. Lesz
no, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994/95 r., 5200 ccm, benzy
na, zielony, wersja Limited, uszkodzone drzwi lewe, zbita 
szyba przednia, techn. sprawny w 100%, • 42.000 zł. Lesz
no, tel. 0605/69-3342
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 53 tys. km, 5200 ccm, 
V8, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie, uszkodzo
ny przód. Wrocław, tel. 0601/67-06-90 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2000 r., 5 tys. km, 
4700 ccm, V8, złoty metalic, pełne wyposażenie oprócz 
nawigacji, uszkodzony, • 100.000 zł lub zamienię. Leszno, 
tel. 065/529-71-78, 0603/84-64-66 
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabi
na z 1991 r., uszkodzony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
KAMAZ 5511,1980 r. w całości lub na części, bez silnika,
- 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/3947-22
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, doszczętnie 
zniszczony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
KIA PRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta pod
łogowa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. 
I zakup w 2000 r., karta pojazdu, .twardy” dowód rejestr, -
6.700 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
LADA 2106,1981 r.. 1500 ccm, czeiwony, uszkodzony sil
nik, po remoncie karoserii i malowaniu w 99 r., dużo no
wych części, stan dobry + części, - 1.400 zł. Świebodzin, 
tel. 0607/67-93-12

LADA 2105,1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, uszkodzony silnik, - 700 zł. Chocianów, tel. 
076/819-50-39, 0608/19-00-95 
LADA 2105, 1987 r., 1300 ccm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, mocno uszkodzony przód, z pełną dokumentacją, 
-1.100 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
LANCIA DELTA HF, 1991 r., turbo uszkodzony dach, po
obijany, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
LUBLIN 3302,1998 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
krótki, blaszak, książka serwisowa, do lakierowania przód 
-12.000 zł + VAT. Góra. tel. 0601/93-03-33.0601/05-81-90 
MAZDA 323 F. 1991 r., zielony metalic, mocno uszkodzo
ny przód, zarejestrowany w kraju, twardy dowód, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MERCEDES 123,1979 r., 2300 ccm, benzyna, granatowy, 
uszk. prawy bok, wspomaganie kier., szyberdach, alum. 
felgi, hak, - 1.400 zł. Świebodzice, tel. 0604/14-17-31 
MERCEDES 140 SE, 1991 r., 6000 ccm, czamy metalic, 
pełne wyposażenie, tapicerka skórzana, webasto, uszko
dzony lekko błotnik tylny, - 42.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-14-25 .
MERCEDES 180 C, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, ABS, RO stereo, lekko uszkodzona lampa 
lewa przednia -14.000 DEM + cło, na gotowo - 34.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-78-76, 0601/74-10-55 
MERCEDES 190,1989/90 r., 2000 ccm, diesel, biały, cen
tralny zamek, szeroka listwa, centralny zamek, szyberdach, 
hak, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, lekko uszkodzo
ny lewy przód, stan b. dobry, - 14.800 zł. Lubin, tel. 
076/844-86-92, 749-77-80 wieczorem, 0606/48-69-61
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warsztat, tel. 071/315-71-24, 0-606 58 57 40

MERCEDES 190 E, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm, ben- 
zyna, wiśniowy, uszkodzony silnik, bez wypadku - 4.000 
DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-6645,0604/75-02-92 
MERCEDES 200 123,1979/80 r., biały, mocno uszkodzo
ny lewy przód, silnik nie uszkodzony, zapłon w stacyjce, 
zarejestrowany w kraju, .twardy" dowód rejestracyjny, - 
1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 0601/77-61-54 
MERCEDES 200,1980 r., 2000 ccm, diesel kpi. zniszczo
ny, kompletna polska dokumentacja, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/35-71-31
MERCEDES 200 123 W, 1985 r, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, do wymiany pierścienie, szyberdach, wspomaga
nie kier., dokumentacja celna, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0509/52-7441
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, kolor kre
mowy, podwyższony, przedłużony, blaszak, po dachowa
niu, silnik nie uszkodzony, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/28-88-92
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. zdekompletowany, doku
mentacja, duży odzysk dobrych części, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-8740
MERCEDES 220 C, 1998 r., 75 tys. km. 2200 ccm, CDi, 
zielony metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, po spaleniu wnętrza - 14.000 DEM + cło i 
transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
MERCEDES 230 123 W, 1984 r., benzyna + gaz szyber
dach, do remontu silnik i blacharka, pełna dokumentacja, 
twardy dowód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
MERCEDES 230 124 E, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, uszk. przedni zderzak, kierunkowskaz, do 
poprawek lakierniczych, - 13.000 zł lub zamienię na inny, 
osobowy. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 0609/27-09-14 
MERCEDES 230124,1987 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 240123 D, 1982 r., 1400 ccm, diesel kpi. do
kumentacja. zarejestrowany, rozbity, - 2.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 0605/37-60-35
MERCEDES 240 123,1984 r., 250 tys. km, 2400 ccm, bia
ły, uszkodzony dach i tył, zarejestrowany w Polsce, • 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/92-70-00 
MERCEDES 240123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel kpi. do
kumentacja, mocno uszkodzony, • 2.300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/722-65-10, 0602/87-22-35 
MERCEDES 240 123,1984 r., 2400 ccm, diesel bez silni
ka, mocno rozbity, zarejestrowany, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 
0604/43-56-75
MERCEDES 250 124 D, 1987 r., 2500 ccm, diesel, zielony 
metalic, uszkodzony, - 16.500 zł. Chojnów, teł. 
076/818-9540
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 uszko
dzony, sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
sprowadzony na nowych warunkach, - 27.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
MERCEDES 260 126 E, 1987 r., 2600 ccm, benzyna, nie
bieski, lekko uszkodzony tył, sprawny, zarejestrowany, 
ważny przegląd, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 300 124 E, 1994 r., 180 tys. km, 3000 ccm, 
wtrysk, srebrny, kombi, ABS, ASD, hydraulika, klimatyza
cja, szyberdach, relingi, skóra, el. otw. szyby, alum. felgi, 
uszkodz. lekko z tyłu, Tuv - 12.000 DEM + cło. Bolesła
wiec, tel. 075/734-6645, 0604/75-02-92 
MERCEDES 307 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi,

wysoki, kompletnie zniszczony, nie do odbudowy, • 5.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0606/53-67-57 
MERCEDES 320 E, 1997 r., 60 tys. km pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony - 32.000 DEM + cło i transport. Wro
cław, tel. 071/311-51-95 po godz. 20, 0605/07-07-12 
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 214, 1996 r, 40 tys. km, 2300

ccm, biały, po kradzieży, - 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/783-35-29, 0601/22-87-72 
MERCEDEŚSPRINTER, 1998 r., 2900 ccm, TDi blaszak, 
uszkodzony tył, - 40.000 zł+VAT. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
MERCEDES SPRINTER MAXL 1998 i., 2900 ccm, TDi 
uszkodzony przód, - 35.000 zł. Śmigiel, tel. 0605/60-96-10 
MERCEDES SPRINTER 413 CDI, 2000 r., 30 tys. km, bia-. 
ły, bliźniacze koła, wywrotka, uszkodzony, - 75.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/738-03-12, 0601/77-22-53 
MERCEDES SPRINTER, 2000 r, 32 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, zielony, podwyższony, blaszak, lekko uszkodzony 
lewy przód - 16.500 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0601/86-19-32
O MERCEDES. Skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całych lub powypadkowych), natychmia
stowa wypłata gotówki, transport gratis, satysfak
cja gwarantowana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40, 
0605/62-00-14 81013361

MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne 
wyposażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzo
ny, - 25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22, 077/404-5140 
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, 1999 r., 1900 ccm, TDi, perłowo- 

.czarny, uszkodzone lewe drzwi - 11.900 DEM + cło. Wro
cław. tel. 071/355-68-10 -
MITSUBISHI CARISMA SEDAN, 1999 r., 23 tys. km, 1800 
ccm, GDI, zielony, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ku
piony w Polsce, koszt naprawy 2.5Ó0 zł, cena 34.000 zł. 
Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, 0602/36-8148 
MITSUBISHI COLT, 1982 r. pełna dokumentacja,' do na
prawy, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r, 1800 ccm, turbo D uszko
dzony przód, stan silnika b.dobry, zarejestrowany, komplet
na dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1988/89 r.. 2000 ccm, 16V, czer
wony, uszkodzony przód, niekompletny, z pełną dokumen
tacją, - 3.000 zł. Opole, tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI LANCER GLXi, 1991 r., 175 tys. km, 1500 
ccm, 12V, kolor grafitowy metalic, el. reg. lusterka, central
ny zamek, podgrzew. fotele, alarm z pilotem, II właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, uszkodzone lewe lusterko, -
10.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-88-18 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991/96 r., 1800 ccm, die
sel, bordowy metalic, uszkodzony, po dachowaniu, zareje
strowany w kraju, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35 
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1995 r., 98 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony metalic, bogate wyposażenie, uszk. 
lewy bok, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-89 
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, turbo, szary metalic, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, wspo
maganie, alum. felgi, do lakierowania przód, - 12.500 zł. 
Wądroże Małe, tel. 076/88743-71
NISSAN MICRA, 1996 r., 54 tys. km, 1000 ccm, 16V, nie
bieski metalic, wspomaganie, klimatyzacja, po dachowa
niu, • 10.000 zł lub zamienię na inny, w tej cenie, np. Hon
da Civic. Bardo, tel. 074/817-13-94 
NISSAN PRAIRE VAN, 1991 r.. 2000 ccm, brązowy, 
uszkodz. lewy błotnik, brak kierunkowskazu, szyby bocz
nej i tylnej, centr. zamek, el. otw. szyby, tempomat, 4 x4 -
6.500 zł. Legnica, tel. 0608/17-26-96
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, kpl.do- 
kumentacja, • 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
NISSAfc PRIMERA, 1993 r.. 2000 ccm, 16V pełne wypo- 
sażenie el., ABS, wspomaganie, centralny zamek, uszko
dzony lekko przód i tył, - 11.000 zł. Opole, tel. 
0608/72-44-12
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
szafirowy metalic, sedan, centralny zamek, RO, regulowa
na kierownica, welurowa tapicerka, lekko uszkodzony -
5.500 DEM + cło. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., central
ny zamek, lekko uszkodzony • 5.200 DEM + cło i transport, 
na gotowo - 18.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-76, 
0601/74-10-55
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 2000 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, kombi, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
uszkodzony - 9900 DEM + cło. Prochowice, tel. 
076/858-44-51 •
NISSAN PRIMERA. 2001 r., 1 tys. km, 1800 ccm, 16V| 
srebrny metalic, klimatronic, el. otw. szyby, 4 poduszki pow., 
centralny zamek, alum. felgi, aktywne zagłówki, radio ze 
zmieniaczem, • 32.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56, 0049/17-34-08-97-94 Niemcy 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, 
po żle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, stan silni
ka i skrzyni biegów idealny, pełna dokumentacja, - 3.990 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r., 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, uszkodzony silnik, blacharka do poprawek, -
2.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/34141-33, 0604/30-2941 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ccm, diesel zarejestrowa
ny, uszkodzony silnik, - 1.200 zł. Grodków, tej. 
077/41546-68
NYSA M-22,1986 r., 2120 ccm, zielony, mikrobus, oszklo
ny, 10 foteli, blacharka do remontu, techn. sprawny, wyre
jestrowana , - 700 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, 
sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/5346-55
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, kolor grafitowy meta
lic, sedan, 4-drzwiowy, uszkodzony lewy przód, + silnik 1600

ccm, z kpi. dokumentacją, • 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm zarejestrowany, opła
cony, do remontu, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-8341 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r„ 1300 ccm. OHC. srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, sprawny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych po
prawek, pęknięta przednia szyba, - 2.100 zł, do uzgodnie
nia. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 0601/77-61-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r. uszkodzone przednie tylne 
drzwi, • 10.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/58-76-77 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/97 r„ 1700 ccm, diesel, biały, 
po wypadku, zarejestrowany w kraju, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka 
pod głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 
lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 •
ÓPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1400 cćm, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow. (całe), 
uszkodzony tył, sprawny, nadaje się do oclenia, ważny TU V, 
cena - 3.600' DEM + cło, na gotowo - 15.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0604/75-02-92, 075/734-66-45 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 1700 ccm, TDi, srebrny me
talic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., radio, 
w kraju od miesiąca, uszkodzony, koszt naprawy • 500 zł, •
18.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Opole, tel. 
077/421-44-16
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z 
Niemiec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. No
wogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, uszkodzony lewy przód, - 22.000 
zł. Nysa, tel. 077/433-14-25
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 53 tys. km, 1800 ccm, 16 V, 
srebrny metalic, kombi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, siedzenia podgrzewane, błotnik i zderzak 
uszkodzone, do sprowadzenia, - 35.000 zł. Lubań, tel. 
075/64647-15, 0606/11-35-80 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 9 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, do malowania trzy elementy, pełne wypo
sażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 31.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-73-73 wieczorem, 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r.. 10 tys. km, 16Ó0 ccm, 16V, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony przód lewy, 
techn. sprawny, sprawny, - 29.900 zł: Polanica Zdrój, tel. 
074/868-73-73, 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 30 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, lekko uszkodzony przód, do sprowadzenia ze 
Szwajcarii - 10.000 DEM. Legnica, tel. 076/862-79-71, 
0604/94-32-12
OPEL ASTRA II, 2000 r., 27 tys. km, 1700 ccm, HDi, perło- 
wogranatowy, uszkodzony tył, centralny zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, ABS, 2 poduszki powietrzne -16.300 
DEM + cło i transport. Wałbrzych, tel. 074/842-38-62 po 
godz. 20, 0603/58-91-75
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi 
dachowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura 
VAT, - 22.600 zł. Wrocław, teł. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 1400 ccm. benzyna, gra- 
natowo-szary, wersja classic, po wypadku, - 6.000 zł. Zło
toryja, tel. 0608/41-54-24
OPEL CORSA SEDAN, 1984 r. przegląd do 06.2002 r.. po 

.wypadku, - 2.800 zł. Wołów, tel. 071/389-31-59 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czamy metalic,
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z peł
ną dokumentacją, • 11.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, do 
lakierowania maska i błotnik, w kraju od 2 tygodni, -12.200 
zł. Jeszków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/85746-82, 
0606/69-19-53
OPEL CORSA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, pod. powietrzna, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
uszkodzone prawe tylne drzwi, do sprowadzenia z Niemiec
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- 5.000 DEM. Środa Śląska, tel. 071/317-54-63, 
0604/52-10-09
OPEL CORSA, 1997 r., 1200 ccm, wtrysk poduszka pow., 
el. otwierane szyby, centralny zamek, uszkodzony - 4800. 
DEM + cło. Prochowice, tel. 076/858-44-51 
OPEL CORSA. 1998 r,, 17 tys. km, 1000 ccm, benzyna 
uszkodz. przód, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, centralny zamek, alarm • 10.500 zł. Lubin, tel. 
0607/10-25-01
OPEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, czamy, kli
matyzacja, ABS, aluminiowe felgi, RO, uszkodzony, po da
chowaniu, - 15.000 zł. Kępno, tel. 0601/41-14-90 
OPEL CORSA, 1998 r.', 50 tys. km, 1000 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, uszkodzony dach i szyba przednia, sprawny -
6.500 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 
0601/53-6044
OPEL CORSA, 1998/99 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, hak, wspomaganie kier., centralny zamek, 
uszkodzony prawy przód, - 13.700 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0601/41-23-29 
OPEL CORSA B. 1999 r„ 83 tys. km, 1000 ccm, 12V, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, 4 poduszki pow., 
uszkodzona lampa, maska, błotnik i zderzak - 8.000 DEM. 
Lwówek Śląski, tet. 075/782-54-08, 0604/46-34-26 
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm, benzyna, zielony, z 
urzędu celnego, uszkodzony, rok produkcji oraz numer 
nadwozia do ustalenia, - 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-74-36
OPEL KADETT, 1979 r.. 1100 ccm, benzyna 4-drzwiowy, 
po remoncie silnika w 1986 r., uszkodzony przód, - 900 zł. 
Lubań, tel. 075/646-16-40
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
rozbity, bez silnika, - 200 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, 
tel. 0502/33-76-60
OPEL KADETT, 1980 r. po wypadku, z pełną dokumenta
cją, - 400 zł. Smardzów, tel. 0607/60-85-90 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, żółty metalic. 
diesel, samochód do remontu, • 700 zł. Świdnica, tel. 
074/853-67-34
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, do poprawek blacharki i lakierowania, alum. felgi, 4 
nowe opony, 5-drzwiowy, do wymiany amortyzator, prze
gląd do 06.2002 r, zadbany, cena - 2.500 zł lub zamienię 
na inny, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
0501/21-5145
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm. OHC. brązowy. 
5-drzwiowy, dużo nowych części, koszt remontu 1.300 zł, 
zarejestrowany w kraju, pełna dokumentacja, • 1.250 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-5943, 0501/58-12-14 
OPEL KADETT, 1983 r., 250 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
beżowy, lewy bok i przód uszkodzony, zarejestrowany, - 
600 zł. Nowogrodziec, tel. 0601/99-85-55 
OPEL KADETT, 1983 r.. 1600 ccm, diesel uszkodzony 
wałek rozrządu, - 1.800 zł. Żagań, tel. 068/477-74-20 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm 5-drzwiowy, uszkodzo
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ny lewy bok, - 3.500 zł. Świecie 275, gm. Leśna, tel. 
075/724-29-50
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r„ 1600 ccm, diesel mocno 
uszkodzony, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna
4-drzwiowy, uszkodzona lampa i zderzak, techn. sprawny,
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko uszkodzony, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 1600 ccm po pożarze, 
.twardy" dowód rejestracyjny, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po
prawek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicz
nie, zarejestrowany, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 
071/348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, 
wtrysk technicznie sprawny, do małych napraw, zaniedba
ny, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/70-17-36 
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
turbo, intercooler, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, 
wspomaganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwa
rzacz, zadbane wnętrze, stuki w silniku, - 7.600 zł. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, centralny zamek, 
alarm, hak, pompowane amortyzatory, atrakcyjny wygląd, 
kompletna dokumentacja, lekko uszkodzony przód, koszt 
naprawy 1.500 zł, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebmy me
talic, po dachowaniu, alufelgi, nie składak, zarejestrowa
ny, ważny przegląd, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2000 ccm, brązowy, uszkodzony 
bok, - 7.500 zł. Konin, tel. 063/241-31-30, 0608/31-86-98 
OPEL OMEGA, 1993 r., 167 tys. km, 2260 ccm. TDi, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, I właściciel, przód do lakierowa
nia, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-78-53 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodzo
ny przód - lewa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł, alum. 
felgi, szyberdach, welur, radio, - 18.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/51-97-06, 0604/97-06-97 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1994 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, 
Ecotec, zielony, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
lekko uszkodzony, techn. sprawnyrstan b. dobry, -17.500 
zł + cło i transport. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
OPEL VECTRA, 1990 r., 125 tys. km, 2000 ccm. OHC, 
biały, po wypadku, uszkodzony tył, - 3.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-54-74
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 GT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, uszkodzony silnik, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/387-80-57, 0501/34-49-63 
OPEL VECTRA, 1991 r., 111 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy, do małych poprawek, bez wypadku - 2.300 DEM 
+ cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/75-02-92 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 96 tys. km. 2000ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony, do 
wymiany szyba - 2.300 DEM + cło i transport, po naprawie
- 12.500 zł. Góra, tel. 065/543-32-41
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 102 tys. km, 1600 ccm! 
benzyna, czarny metalic, centralny zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, ABS, RM, kubełkowe fotele, uszkodzo
ny zderzak - 3.300 DEM + cło. Góra śląska, tel. 
065/543-49-60, 0503/02-18-14 
OPEL VECTRA, 1993 r.. 1800 ccm, perłowośliwkowy, peł
ne wyposażenie, inst. gazowa na gwarancji, poduszki pow. 
całe, uszkodzony przód, • 12.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/13-79-80
OPEL VECTRA, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, biały, 
uszkodz., 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
komputer, uszkodz. dach, drzwi, tylny błotnik, klapa • 8.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0601/25-90-00 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 1700 ccm, turbo D, ciem
nozielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, centralny zamek, wspomaganie, lekko uszkodzony 
tył i przód, poduszka powietrzna - 4.900 DEM. Prochowi
ce, tel. 076/858-44-51, 071/355-68-10 (Wrocław)
OPEL VECTRA B KOMBI. 1997/98 r.. 80 tys. km. 2000 
ccm, TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszko
dzona głowica, maks. koszt naprawy 3000 zł, 2 poduszki 
pow., alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflekto
ry, welur, spoilery, roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, - 27.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-34-78 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, biały, stan idealny, bez wypadku, relingi, szyber
dach, centralny zamek, ABS, wspomaganie, 2 poduszki 
powietrzne, książka serwisowa -12.000 DEM. Bolesławiec, 
tel. 0607/06-07-15
PEUGEOT 106,1995 r., 1000 ccm, turkusowy, 3-drzwio- 
wy, poduszka pow., szyberdach, uszkodzony przód - 4.200 
DEM. Niemcy, tel. 0049/17-29-78-68-15 
PEUGEOT 205 GTI, 1990 r., 1900 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, pełna dokumentacja, lekko uszkodzony błotnik, 
lampa i zderzak, techn. sprawny, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/310-71-38, 0606/60-13-92 
PEUGEOT 206, 2001 r., 1800 ccm, HDI, granatowy, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, 4 poduszki pow., klimatyza
cja, b. lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, .na 
gotowo’  - 33.500 zł., tel. 0503/02-18-11, 0606/57-56-41 
PEUGEOT 306.1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
sprawny, I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim 
rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, luster
ka, RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny 
wygląd - 12.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm mocno uszkodzony, -
4.300 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, po 
wypadku, mocno uszkodzony przód, zarejestrowany w kra
ju, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary meta
lic, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, 
uszkodzone lewe tylne drzwi i próg, lekko przód, na cho
dzie, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek 
(zbity kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderza
ka), technicznie sprawny, okazja, • 6.600 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm mocno uszkodzony, •
3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03

PEUGEOT 405,1993 r., 127 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, aluminiowe felgi, centralny zamek, regulowana kie
rownica, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, lekko uszko
dzona maska, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 071/332̂ -74-90 
PEUGEOT 405 GL, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik 
sprawny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książ
ka serwisowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 
zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 
PEUGEOT 406,1997 r., 1900 ccm, TDi, granatowy meta
lic, ABS, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, c. zamek + pilot, wspomaganie, welur, radioodtwa
rzacz, bardzo lekko uszkodzony lewy bok, sprawny, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, sprowadzony na no
wych warunkach, • 28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79, 0601/88-28-89 
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny me
talic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, radioi, uszkodzo
ny, koszt naprawy - 800 zł, - 25.000 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Opole, tel. 077/421-46-12 
PEUGEOT 505,1987 r., 2200 ccm, Pb/, srebrny metalic, 
lekko uszkodzony bok, techn. sprawny, welurowa tapicer
ka, el. otwierane szyby, centralny zamek, klimatyzacja, pod
grzewane fotele, wspomaganie kier., automatic, zarejestro
wany, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
PEUGEOT 607,2001 r., 3000 ccm, 24V uszkodzony lewy 
bok - 25.000 CHF. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, benzyna, brązowy metalic, poduszka pow., ABS, 
wspomaganie, centralny zamek, pełne wyposażenie elek
tryczne, podwójny szyberdach, welur, halogeny, tydzień w 
kraju, 6-osobowy, kapitańskie fotele, do malowania, -
24.900 zł. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyza
cja, wspomaganie, centralny zamek, immobilizer, wszyst
kie el. dodatki, RO, książka serwisowa, uszkodzony, techn. 
sprawny, - 36.500 zł lub zamienię na tańszy. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0607/30-88-08 
POLONEZ, 1989 r. niekompletny, • 550 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0600/31-98-35
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumen
tacja, zdekompletowany, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ CARO kompletnie zniszczony, udokumentowa
ne pochodzenie. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ CARO, 1993 r., 130 tys. km, 1500 ccm. grana
towy, po wypadku, dodatkowe części, pokrowce, do remon
ty lewa strona i przód, - 2.600 zł. Prochowice, woj. legnic
kie, tel. 0603/64-91-34

POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
po wypadku, uszkodzona przednia prawa strona, silnik 
sprawny, I właściciel, 4 nowe opony, zadbany, pilne, -1.600 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-71 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, Rover, mocno uszko
dzony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03.
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 63 tys. km. 1400 ccm, 16V 
Rover, bordowy metalic, spalony przód, zarejestrowany, 
pełna dokumentacja, - 2.100 zł. Namysłów, tel. 
0602/82-54-37
RENAULT 18, 1981 r., diesel pełna dokumentacja, do
szczętnie zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RENAULT 19, 1989 r., 1700 ccm, benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy, alarm, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, po
obijany, sprawny, zarejestrowany w kraju, • 4.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
RENAULT 19.1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
blacharka do drobnych poprawek, amortyzatory przednie 
do wymiany, 3-dizwiowy, zadbany, ekonomiczny, w ciągłej 
eksploatacji, - 9.500 zł. Namysłów, tel. 0503/10-44-47 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 108 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, el. otwierane szy
by, szyberdach, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, ozna
kowany, alarm, pełna dokumentacja, -13.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-52-08, 0601/82-23-63 
RENAULT 19,1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebr
ny metalic, nowy model. ABS, skórzana tapicerka, alum. 
felgi, pełne wyposażenie el., uszkodzony silnik i skrzynia 
biegów, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 0504/99-49-90 
RENAULT 21, 1986 r., 2068 ccm, turbo D, srebmy, nie
kompletny, skorodowany, bez silnika, podzespołów, kom
pletna dokumentacja, .twardy" dowód, - 2.000 zł. Legnica, 
tel. 0602/23-11-56
RENAULT 21,1989 r., 190 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
srebrny, wgniecione drzwi, • 5.000 zł. Lubin, tel; 
076/847-24-03
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, zielony metalic, wszyst
kie el. dodatki, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, uszkodzony tył, sprawny, zarejestrowany, - 5.300 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
RENAULT 25,1984 r., 2100 ccm, diesel, złoty metalic, moc
no uszkodzony przód, -1.200 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-36
RENAULT 5,1980 r. uszk. przód, pełna dokumentacja, • 
45p zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1992 r., 1800 ccm, 16V, -
7.500 zł. Ziębice, tel. 0609/41-89-78 
RENAULT CLIO II, 2000 r., 1200 ccm, benzyna 5-drzwio
wy, lekko uszkodzony prawy przód, • 19.500 zł. Kędzie- 
rzyn-Koźle, tel. 077/482-38-14, 0604/09-01-87 
RENAULT ESPACE, 1988 r., 2200 ccm mocno uszkodzo
ny, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
RENAULT FUEGO, 1982 r. po wypadku, zarejestrowany, -
1.800 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-59 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, czarny, uszkodzony tył, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, ABS, techn. sprawny, - 16.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-22-03, 0605/65-80-69 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
+ gaz, perłowoczamy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, regulowana kierownica, komputer, spo
iler ze światłem .stop", uszkodzony lewy reflektor • 7.500 
DEM + cło i transport. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, morski metalic, ABS, alarm, centr. zamek + pilot, 
immobilizer, welurowa tapicerka, dodatki, siedzenie dla 
dziecka, 5-biegowy, 90 KM, alum. felgi 15", el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. kierów., książka 
serwisowa, kpi. dokumentacja, uszkodz. tylna klapa •
24.300 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26. 0602/11*07-98 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, centralny zamek, kupiony w salonie, 
uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, - 17.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1900 ccm, TDi, złoty meta
lic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzaqi, lekko uszko
dzony -12.900 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
RENAULT LAGUNA, 2000 r., 6 tys. km. 1900 ccm, DTi.

błękitny metalic, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, el. 
reg: lusterka, wspomaganie, ABS, łclimatronic, uszkodzo
ny przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 39.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
RENAULT MASTER, 1985/90 r., 90 tys. km, 2100 ccm, 
diesel, niebieski, uszkodzony silnik (do złożenia), • 5.000 
zł lub zamienię na tańszy osobowy. Rogoziniec, tel. 
068/384-03-38
RENAULT MASTER, 2000 r., 11 tys. km, 2500 ccm, die
sel, żółty, nowy model, 9-osobowy, lekko uszkodzony •
11.300 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 
bogate wyposażenie, kupiony w salonie, stan b. dobry, •
20.900 zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r. kupiony w salonie, •
28.000 zł. Długołęka, tel. 071/399-86-77 
RENAULT MEGANE II COUPE, 1999/00 r., 50 tys. km, 
1900 ccm, TDi, niebieski metalic, lekko uszkodzony prawy 
przód, części grśtis (maska, reflektory, zderzak), 4 poduszki 
pow., el. otw. szyby (4), alum. felgi, spoiler, przyciemniane 
lampy, centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, białe zegary, kpi. dokumentacja, • 29.500 zł. Wro
cław, 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 -t pilot, klima
tronic, welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 36.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
RENAULT SAVIEM, 1980/81 r. stan dobry, rama pod za
budowę, uszkodzony silnik, do remontu, • 8.500 z ł, faktu
ra VAT. Konin, tel. 063/279-01-15, 0603/19-01-10 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 85 tys. km, 20 ccm, zielony, 
lekko uszkodzony przód, - 25.000 zł. Częstochowa, tel. 
0604/37-90-57
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, sprawny, uszkodzona uszczelka pod głowicą, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
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 po
jazdu, .twardy" dowód rejestracyjny, • 5.700 z ł, do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częścio
wo przeszklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący

zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.500 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
ROVER 214 i, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, zielony, uszko
dzony mocno 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 Wlkp., tel. 
062/739-61-30, 0604/64-12-47 
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, sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 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, uszkodzo
ny, koszt naprawy ok. 4.000 zł, - 19.000 zł. Pleszew, tel. 
062/742-51-56
ROVER 620,1998 r, 2000 ccm, TDi, zielony, pełne wypo
sażenie, uszkodzony tylny zderzak, do sprowadzenia, -
32.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-33-42 
ROVER 825 SDI, 1995 r., 2500 ccm, diesel, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, el. otw. szy
by (4) i szyberdach, ei. reg. lusterka i fotel, alum. felgi, 
ABS, skórzana tapicerka, klimatyzacja, centralny zamek + 
pilot, wspomaganie, alarm, drewniane dodatki, połowa do 
lakierowania, do wymiany szyba, zarejestrowany, sprawny 
- 22.500 zł. Leszno, tel. 0601/91-65-45 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, radio, sportowe zawieszenie (regulowane), do 
poprawek lakierniczych, • 15.000 zł. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
SEAT CORDOBA, 1994 r, 109 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
lekko uszkodzony tył, reg. reflektory i pasy, kpi. dokumen
tacja, w kraju od tygodnia, • 15.400 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0603/45-52-97 
SEAT CORDOBA SX, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
niebieski metalic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzo
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry • 8.300 DEM. Choj
nów, tel. 076/818-71-35, 0604/24-54-22 
SEAT CORDOBA KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi wszyst

kie el. dodatki, poduszka pow., uszkodzona klapa tylna, 
błotnik, el. otw. szyby i zderzak tylny - 8.000 DEM + cło. 
Leszno, tel. 0605/22-53-65 - 
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r., 28 tys. km, 1400 ccm, 
niebieski, katalizator, lekko uszkodzony, pomoc w sprowa
dzeniu i formalności celnych, • 21.300 zł. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0601/86-19-32 
SEAT IBIZA, 1988/94 r., czerwony, uszkodzony aparat za
płonu, 3-drzwiowy, - 4.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-70-43 
po godz. 20
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebmy 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, 2001 r., 1400 ccm, MPI nowy model, bogate 
wyposażenie, lekko uszkodzony • 8.200 DEM + opłaty. 
Przeworno, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
SEAT LEON, 2001 r., 12 tys. km, 2000 ccm, 20V, srebmy 
metalic, ABS, klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, centralny zamek, 4 poduszki powietrzne, uszko
dzony prawy przód - 8.000 DEM + cło i transport lub na 
gotowo 34.000 zł. Góra, tei. 065/543-33-02 
SEAT LEONE, 2001 r., 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, 
klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, 4 dni jeżdżony, uszkodz. 
lewy przód, do przywiezienia z Niemiec • 8.000 DEM. Ra
wicz, tel. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1992 r.,-115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,

zielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, pęknięta 
szyba - 2.400 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, tylny spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony. Zgorzelec, tel. 
075/771-88-32
SEAT TOLEDO, 1994 r., 80 tys. km 5-drzwiowy, centr. za
mek, RO, el. otw. szyby i lusterka, alum. felgi, lekko uszko
dzony, -17.500 zł. Kalisz, tel. 0605/06-05-64 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czeiwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusteilca, centralny zamek, wspomaga
nie, 2 poduszki powietrzne, uszkodzony • 4.600 DEM + 
cło. Prochowice, tel. 076/858-44-51,071/355-68-10 (Wro
cław)
SEAT TOLEDO, 1996 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
niebieski, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, RM, alum. felgi, uszkodz. z tyłu lekko, 
koszt naprawy 1.000 zł, na gotowo - 21.000 zł, książka 
serwisowa. Żary, tel. 068/370-13-62, 0604/25-68-10 
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi 101 KM, 
granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, ASR, 
centralny zamek + pilot, wspomaganie, lekko uszkodzony 
tył, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 43.600 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
SKODA FORMAN, 1993 r., 83 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, uszkodzony tył, techn. sprawny, • 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-62-54
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, alufelgi, kli
matyzacja, el. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, ku
piony w kraju, - 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 JUSTY, 1987 r., 150 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, do wymiany przegub, do remontu blacharki, stan silni
ka b. dobry, - 4.000 zł. Opołe, tel. 077/414-60-39 
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 SWIFT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, lek
ko uszkodzony prawy narożnik, kupiony w salonie w Pol
sce, atrakcyjny sportowy wygląd, 3-drzwiowy, 5-i>iegowy, -
4.700 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 0601/78-82-84 
TOYOTA AVENSIS, 1999 r., 40 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D, burgundowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki po
wietrzne, wyposażenie elektryczne, welurowa tapice.ilca, 
5-drzwiowy, uszkodzony, - 23.000 zł + cło. Oleśnica, tel. 
0603/69-32-66
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, 
TD, biały, uszkodzony, zdekompletowany, kupiony w kraju, 
aktualny przegląd, • 3.000 zł. Kluczbork, tel. 0606/80-89-98 
TOYOTA CARINA, 1982 r., 1800 ccm, diesel uszkodzony 
silnik, • 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/17-98-90 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna central
ny zamek, alarm, po wypadku, uszkodzony przód, alumi
niowe felgi, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0602/34-94-40 
TOYOTA CELICA GTI, 1990 r., 2000 ccm, 16V, żółty, peł
ne wyposażenie, pełna dokumentacja, silnik nieuszkodzo
ny, .twardy” dowód, przegląd do 02.2002 r., mocno uszko
dzony przód, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 . 
TOYOTA CELICA GTI, 1990/95/., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16V, biały, pełne wyposażenie, uszkodzony w wyniku po
żaru, kpi. dokumentacja, .twardy" dowód rej, • 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/76-12-96
TOYOTA CELICA, 1993 r„ 2000 ccm, GT, żółty, 4x4, cen- 
tralny zamek, wspomaganie kier., ABS, pełne wyposaże
nie elektr., aluminiowe felgi, uszk. przód, - 6.100 zł lub za
mienię na inny. Wołów, tel. 071/389-48-06 
TOYOTA CELICA GTi 1996 r., 110 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
biały, wszystkie el. dodatki, skórzana tapicerka, wspoma
ganie kier., centralny zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
uszkodzony silnik, -19.000 zł. Świdnica, tel. 0607/43-34-62 
TOYOTA ĆOROLLA, 1983 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
bez wypadku, silnik do złożenia, drugi na części, bez do
kumentów - 2.000 zł, dokumenty z dopłatą. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-11-63, 075/641-98-60 /fax 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zareje
strowany, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, lekko uszkodzony tył, klapa tylna nie uszko
dzona, sprawny, 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 COROLLA, 1997 r., 51 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, uszkodzony, - 23.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/737-10-52, 0603/32-13-73 
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r., 43 tys. km, 3400 ccm, 
32V, V6, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry
- 27.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
TOYOTA LANDCRUISER 90, 2000 r., 3000 ccm, diesel, 
błękitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzo
ny przód lewa strona, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, sprawny, - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT 601 S, 1989 r., 89 tys. km. 600 ccm, kolor be
żowy, do naprawy hamulce, przegląd do sierpnia 2001 r, - 
700 zł. Leszno, tel. 0604/93-74-52 
VOLVO 245 KOMBI, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, mocno uszkodzony przód, kpi. dokumentacja,
- 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, lekko uszkodzony przód, przegląd do 09.2001 r, - 2.200 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39, 843-68-11 
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 zł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42. 
071/348-34-78
VOLVO 850,1995 r„ 2500 ccm, 20V, opal metalic, lekko 
uszkodzony, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
VOLVO 850,1996 r., 2500 ccm, TDi, zielony metalic. skó

ra, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., uszkodzony •
12.900 DEM + cło. Prochowice, tel. 076/858-44-51, 
071/355-68-10 (Wrocław)
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, alarm 
+ pilot, alum. felgi 16", 2 x poduszka powietrzna, silnik na 
chodzie, lekko uszkodzony przód, kupiony w salonie, -
35.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, turbo, fioletowy meta
lic, pełne wyposażenie elektr., el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, fotele, szyberdach, aluminiowe felgi, ABS, we- 
lurowo-skórzana tapicerka, automatic, uszkodzona skrzy
nia biegów, - 14.200 zł. Góra, tel. 065/544-46-25, 
0601/05-81-98
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 lampy 
• 15.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-12-45, 0501/03-94-15 
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm spalony, • 700 zł. Opole, 
tel. 077/454-93-13
VW GOLF i, 1979 r., 1100 ccm, zielony metalic, do remon
tu blacharka i zawieszenie, silnik w dobrym stanie, ważny 
przegląd, • 1.100 zł. Brzeg, tel. 0601/08-00-24 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel do remontu, -1.800 
zł. Góra, tel. 065/544-81-67, 0601/55-17-71 v 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, turbo D uszkodzony silnik, -
3.200 zł. Smolna, gm. Oleśnica, tel. 071/398-88-19
VW GOLF II, 1986 r., kolor grafitowy metalic, po kradzieży, 
brak szyb, foteli przednich i tylnych lamp, 3-drzwiowy. 5-bie
gowy, zarejestrowany, .tward/ dowód rejestracyjny, kpi. 
dokumentacja, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/21-75-42
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, GTi, Czerwony, po wypad
ku, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-21 
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czarny metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, za
rejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
VW GOLF II, 1988 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, tem
pomat, klimatyzacja, wspomaganie kier., szyberdach, 
alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, sprowadzony 
w całości, welurowa tapicerka, halogeny, lekko uszkodzo
ny prawy tył, techn. sprawny, sprawny, • 7.200 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
VW GOLF, 1988 r., 180 tys.km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
składak, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, mocno uszko
dzony przód, kpi. dokumentacja, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
071/317-77-28, 0606/46-85-04 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, uszkodzony ha
mulec ręczny i lusterka, 2-drzwiowy, RO, 5-biegowy, za
dbany, • 9.300 zł. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, szary meta
lic, kubełkowe fotele, el. otwierane szyby, ospoilerowany, 
uszkodzony lewy tylny błotnik, • 4.000 zł. Oława, tel. 
0603/23-94-82
VW GOLF II, 1989/95 r., 152 tys. km, 1600 ccm. TD 4 re
flektory, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, hak, uszko
dzony błotnik, zderzak i atrapa, stan zawieszenia i silnika 
idealny, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-57-77, 
0601/05-56-14
VW GOLF GT, 1989/96 r., 1800 ccm, czarny, 3-drzwiowy, 
dokumentacja polska, - 3.000 zł. Wrocław, tel! 
0503/72-66-52
VW GOLF, 1990 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, uszkodzony lekko dach, bok lewy, dwo
je drzwi i progi, silnik nie uszkodzony, kpi. dokumentacja, 
nie składak, * 4.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-37-87 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna zniszczony, pełna 
polska dokumentacja, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km. 1800 ccm, fioletowy 
metalic, uszkodzony zderzak, atrapa, sprawny, alarm, przód 
do malowania, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW GOLF lll, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, po 
włamaniu, brak lamp, konsoli, przednich foteli, -11.000 zł. 
Legnica, tel. 0600/68-05-38
VW GOLF lll, 1993 r., 1400 ccm uszkodzony, pełna doku
mentacja, zarejestrowany w kraju, • 550 zł. Trzebnica, tel. 
0601/70-59-53
VW GOLF lll, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
składak z 1994 r., sportowy wydech, sportowa kierownica, 
uszkodzony przód, maska, 2 lampy, • 12.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/94-04-36

# VW GOLF lll, 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. Wrocław, 
tel. 071/348-26-11, 0601/78-82-84
VW GOLF KOMBI. 1994 r.. 199 tys. km. 1900 ccm. TDI. 
biały, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach. białe 
zegary, relingi, roleta, kubełkowe fotele, wersja GT, lekko 
uszkodz. tył, w pełni sprawny techn, - 21.200 zł. Lubań, 
tel. 075/721-33-84, 0604/34-91-14 
VW GOLF lll KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, czarny

* metalic, el. reg. szyberdach, centralny zamek, relingi, uszko
dzony przód, cena - 4.800 DEM + cło. Niemcy, tel. 
0049/17-33-12-07-04
VW GOLF lll GTI, 1995 r., 2000 ccm, zielony metalic, uszko
dzone lewe koło, porysowane drzwi, klimatyzacja, skórza
na tapicerka, 2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie 
elektryczne, sprawny, -16.500 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 
VW GOLF lll GTI, 1995 r., 2000 ccm uszkodzone koło lewe 
i poobijane drzwi, klimatyzacja, skórzana tapicerka, 2 po
duszki powietrzne, wszystkie el. dodatki, • 16.500 zł. Nysa, 
tel. 0606/37-8143
VW GOLF lll KOMBI, 1996 r., 1900 ccm, TDi, biały, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, 2 poduszki pow., szyberdach, 
lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec - 6.500 
DEM., tel. 0503/02-18-11, 0606/57-5641 
VW GOLF lll, 1996 r., czarny, alum. felgi, centralny za
mek, el. otw. szyby, poduszka pow., uszkodzone drzwi -
6.000 DEM. Leszno, tel. 0605/22-53-65
VW GOLF lll, 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, 
0601/5346-55
VW GOLF lll, 1996 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 lll GTI, 1997 r., 87 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., białe ze
gary, aluminiowe felgi, w kraju od kilku dni, lekko uszko
dzony tylny narożnik, techn. sprawny, stan b. dobry, •
24.200 zł. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
VW GOLF-IV, 1999 r., 1400-ccm, 16V, zielony, uszkodzo
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ny, zarejestrowany, 5-drzwiowy, - 23.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-82-53, 0606/38-30-12 
VW GOLF IV, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, klimatronic, el. otw. szyby, ABS, centr. 
zamek, alum. felgi 17", 4 poduszki pow, - 26.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-26-24, 0603/57-38-56, 0049/17-34-08-97-94 
Niemcy
VW JETTA 1,1982 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, spalony, + .twardy" dowód rej, - 800 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-02-18
VW JETTA II, 1988/93 r., 1600 ccm b. mocno uszkodzony, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 3.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/17-24-79
VW LT 28,1993 r., 43 tys. km, 2400 ccm, TDi, bordowy, 
uszkodzone drzwi tylne, książka serwisowa, nie eksploato
wany w kraju, stan b. dobry, • 19.500 zł. Lubań, tel. 
075/646-31-92, 0602/19-38-32 
VW LT 28,2000 r., 4 tys. km, 2500 ccm, TDi klimatyzacja, 
średni, podwyższony, lekko uszkodzony, -40.000 zł + VAT. 
Nysa. tel. 077/433-68-35, 0604/14-74-57 
VW LT 35 MAXI, 2000 r., 65 tys. km, 2500 ccm, TDi, kość 
słoniowa, 3 miejsca w kabinie, ABS, lekko uszkodzony bok, 
- 55.000 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, mocno 
uszkodzony, zarejestrowany, aktualny przegląd i OC, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r., 1600 ccm, diesel, bordo
wy, mocno skorodowany, zarejestrowany, • 3.500 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55
VW PASSAT, 1989 r., 2000 ccm, DOHC, czamy, uszko
dzony, - 7.000 zł. Jawor, tel. 0503/02-06-40 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 1600 ccm, TDi, czerwony, 
mocno uszkodzony, po remoncie silnika, kpi. dokumenta
cja, • 9.500 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
075/761-22-15, 0601/54-35-54 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 cćm, wtiysk po kradzieży, brak 
oblachowania, podzespoły mechaniczne dobre, sprawny, 
pełna dokumentacja, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, kremowy, brak maski, 
lamp, błotnika, zderzaka, wzmocnienia, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/398-75-80, 0605/21-58-14 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 79 tys. km, 1800 ccm, biały, 
uszkodzona szyba, zadbany, garażowany, RO, roleta, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-11-08
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna mocno uszko
dzony narożnik przedni lewy, inst. gazowa, ważny prze
gląd, alum. felgi, kpi. dokumentacja, • 6.800 zł. Lubin, tel. 
0601/88-11-92
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta przednia 
szyba, -11.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 127 tys. km. 2000 ccm. po
pielaty metalic, relingi dachowe, roleta, wspomaganie, cen
tralny zamek, szyberdach, cena - 2.000 DEM + cło i trans
port lub 12.000 zł (na gotowo). Góra, tel. 065/543-3241 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, TDi, kolor grafito
wy metalic, uszkodzony przód, el. otw. szyby, centralny 
zamek, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, -13.500 
zł. Lubin, tel. 0502/63-02-35
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 130 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D. perłowoczamy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, el. reguł, lusterka i reflektory, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, relingi dachowe, ro
leta, uszkodzony, I rej. 1995 r. - 9300 DEM + cło + trans
port. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, RM, zarej., 
uszkodz. lewy przód, 1,5 r w kraju • 20.000 zł. Lubin, tel. 
0501/57-39-68
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
uszkodzony błotnik prawy tylny, 110 KM, techn. sprawny, 
do sprowadzenia - 17.500 DEM + cło i transport. Lubin, 
tel. 0609/64-31-53
VW PASSAT, 2000 r., 2500 ccm, TDi, V6, srebrny metalic, 
uszkodzony tył, sprawny, skórzana tapicerka, szyberdach, 
klimatyzacja, nowy model, alum. felgi 17”, atrakc. wygląd, 
do sprowadzenia - 30.000 DEM -+ cło i transport. Lubin, 
tel. 0609/64-31-53
VW POLO FOX, 1992 r.,l25 tys, km, 1300.ccm, benzyna, 
czerwony, uszkodzona klapa i lampa tylna, nowe opony, 
szyberdach, el. reg. lusterka, stan techn. b. dobry, -11.700 
zł lub zamienię na busa, np. VW, Forda Transita. Kłodzko, 
tel. 0605/26-28-50
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciem- 
nografitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, • 5.800 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 071/348-34-78 
VW POLO, 1995 r., 74 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, RO Philips + 4 
głośniki, do lakierowania, • 14.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-77-52, 0605/62-88-70 
VW POLO, 1995 r., 1000 ccm składak, b. mocno rozbity, 
zarejestrowany, pełna dokumentacja, - 4.800 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 '
VW POLO, 1995 r., 74 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., RO, uszkodzony bok i 
lekko przód - 3.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-3643, 
0502/66-2042
VW POLO, 1996 r., 60 tys. km, 1046 ccm, szary metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, zadbany, kpi. dokumentacja, uszkodzony błotnik tylny 
lewy, • 15.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/545-16-75, 0603/07-92-14 
VW POLO, 1998 r., 31 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic, uszkodzona prawa strona, do sprowadzenia z Nie
miec, koszt naprawy - 1.000 zł, - 23.000 zł. Jawor, tel. 
0608/0642-30, 0604/18-05-38 
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, poduszka pow., w kraju od 4 dni, lekko uszkodzony, 
sprawny, stan b. dobry, zadbany, szeroki zderzak, - 28.500 
zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW POLO KOMBI. 1999 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, peł
ne wyposażenie elektr., uszkodzone 2 przednie błotniki, 
zderzak, maska, grill, lampa • 7.300 DEM + cło. Leszno, 
tel. 0605/22-53-65
VW POLO CLASSIC, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 miesiące w kraju, 2 
poduszki pow., przetarta prawa strona, • 25.000 zł. Lubin, 
tel. 0502/21-98-08
VW POLO. 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaga
nie, poduszka pow., lekko uszkodzony przód, sprawny -
7.500 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-11, 
0601/53-60-44
VW POLO CLASSIC, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, perłowozielony, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, nowa deska 
rozdzielcza, uszkodz. przód, silnik i chłodnice dobre •
12.000 DEM + cło. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98
VW TRANSPORTER T4,1993 r;, 141 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, niebieski, uszkodzony przód, oszklony, 2 rzędy sie
dzeń, na zachodnich tablicach - 4.100 DEM. Żagań, tel. 
0604/82-86-97
VW TRĄNSPORTER, 1994/95 r., 150 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, ciemnoniebieski, wspomaganie, ciemne szyby,

uszk. prawy błotnik, prawe drzwi, lampa, zderzak- 26.000 
zł lub na gotowo + 2000 zł. Kuczyna, tel. 065/571-2441 
wieczorem
VW TRANSPORTER T5.1998 r., 25Ó0?ccm,TDI klimaty
zacja, koszt naprawy 3.000 zł. cena, - 49.000 żł. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW TRANSPORTER T4,1999 r., 41 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, granatowy, 9-osobowy, wspomaganie, el. otw. 
szyby, lekko uszkodzony, do sprowadzenia ze Szwajcarii, •
42.900 zł. Legnica, tel. 076/8544 5 42, 0603/9745-70 
WARTBURG 353,1983 r. uszkodzony silnik + zapasowe 
części, • 200 zł. Lukaszowice, gm. Święta Katarzyna, tel. 
071/311-61-53 po godz. 18
WARTBURG 353, 1985 r., 1000 ccm, kolor groszkowy, 
uszkodzony silnik, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 0604/27-17-78 
WARTBURG KOMBI, 1994 r., 40 tys. km, 2500 ccm, ben
zyna, szary, na podwoziu UAZ-a, szyberdach, napęd na 4 
koła, zarejestrowany, atrakc. wygląd, aktualny przegląd, 
uszkodzony silnik, - 3.750 zł. Kościan, tel. 065/51.2-14-91

PR ZYCZEPY
O AUTONADWOZIA, PRZYCZEPY. Oferujemy przy* 

czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 750 
kg do 3.5 tony, budowa i przebudowa skrzyń ładun
kowych • stelaże, „firanki”, rolety, izotermy. Ponadto 
oferujemy remonty naczep i kabin aut ciężarowych, 
spawanie aluminium, leasing. 67-200 Głogów, ul. 
Końcowa 16, tel. 0501/62-29-25 03003291

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 50S wypo
sażona, z przedsionkiem • 40 zł/dobę, w sezonie • 60 zł/do
bę, łazienka, plac zabaw, boiska do gry, wędkowanie, ogni-, 
ska, tenis, 20 m do Jeziora Brońskiego. Brenno, gm. Wije
wo, tel. 065/54946-86
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 
1992 r. brązowo-beżowa. prod. niemieckiej, 5-osobowa, 
waga 500 kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory 
ze sprężynami, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsio
nek, kuchnia • 50 zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50. 
071/364-57-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem -A00265 www.autogielda.com.pl) 
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, 
1998 r. Adria Optima, dł. przyczepy 4.5 m, stan dobry. Lu
bin, tel. 076/842-39-57
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do remontu, zarejestro
waną. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW zarejestro
wana, do 750 kg, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. 750 kg, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ CYSTERNĘ (starą), ze zbiornikiem i 
dystrybutorem minimum 5 tys. litrów lub zbiornik na ropę z 
dystrybutorem. Starogard Gdański, tel. 058/562-56-24 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ N-126 w cenie do
1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-91 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ i bagażową. Wrocław, 
tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ KOMFORT 1 osiowa. 
Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ NIEWIADÓW stan dobry lub 
b. dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/70-7645, 
0601/21-7542
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ do Stara 742. zaczep 
na kulę. Nysa. tel. 077/433-76-07 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ HL-8011 do remontu, z 
dokumentacją. Opole, tel. 077/467-32-08 wieczorem 
NACZEPA dł. 10 m, + klapa hydrauliczna, dł. 2 m, 1-osio
wa, cena - 3.500 zł. Golanka Górna, tel. 076/857-52-44 
NACZEPA 3-osiowa, wywrotka, ład. 281, - 20.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0601/82-11-88
NACZEPA wywrotka, stan b. dobry, ład. 28 ton, • 20.500 
zł. Nowa Ruda, tel: 0601/82-11-88 
NACZEPA, 1989 r. dł. 13.6 m, ABS, centralne smarowa
nie, nowa podłoga, plandeka, rozsuwany dach, szeroki 
rozstaw osi, - 20.000 zł (w tym VAT). Kłodzko, tel. 
074/865-94-39, 0609/41-7643 
NACZEPA, 1989 r. asenizacyjna, poj. 22.000 litrów, 2-osio- 
wa, bliźniacze koła, z własnym napędem, stan b. dobry, -
13.000 zł. Sulęcinek, gm. Krzykosy, tel. 061/285-52-79 
NACZEPA, 1990 r. dł. 13.60 m, na poduszkach, regulacja 
do rampy, składany dach, nowa plandeka, osie BPW, -
25.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87.-89-25 
NACZEPA, 1990 r. uniwersalna, • 9.000 zł. Katowice, tel. 
0601/4945-59
NACZEPA. 1990 r. przestrzeń ład. 22 m3. dł. 7.5 m, ABS. 
osie BPW, poduszki, stalowo-aluminiowa, podnoszona oś, 
burty o wys. 1.4 m, masa netto 6.3 t, - 36.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0600/63-21-93
NACZEPA, 1990 r. skrzynia i koryto do przewozu stali, burty, 
3-osiowa, na poduszkach, dł. 13.3 m, zielono-szara, -
22.000 zł + VAT.'Wrocław, tel. 0600/63-21-93 
NACZEPA BRANDYS, 1985 r., wywrotka, 2-komorowa, 
stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 7.000 zł. Domaszo- 
wie, tel. 077/41949-37, 0608/63-72-44
NACZEPA BRANDYS NSS NV, 1989 r. oplandekowana, 
stan b. dobry, 3-osiowa, na balonach, -10.000 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/63-12-95
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. stan b. dobry, niskopodwo- 
ziowa, oplandekowana, ład. 25 ton, 3-osiowa, koła 17-5, 
nowe-opony, -. 15.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/05-51-28
NACZEPA FRUEHAUF, 1984 r. plandeka, 3-osiowa, dł.
12.60 m, - 10.000 zł. Domaszków, woj. wrocławskie, tel. 
0603/92-9749
NACZEPA FRUEHAUF, 1986 r. ład. 251,3-osiowa, na po
duszkach, - 21.000 zł. Olszyna, tel, 075/721-23-74, 
075/721-26-91
NACZEPA FRUEHAUF, 1987 "r. niebieska, oplandekowa
na, 3-osiowa, szeroki rozstaw, technicznie sprawna, stan 
b. dobry, • 16.000 zł lub zamienię na samochód dostaw
czy. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/05-51-28 
NACZEPA FRUEHAUF, 1992 r. biała plandeka, dł. 13.6 m, 
poduszka, 3-osiowa, burty aluminiowe, osie opuszczane, -
27.000 zł + VAT. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1980 r. 3-stronna wywrotka, 
do remontu, opony bezdętkowe, tłoczysko po remoncie, 
burty aluminiowe, 2-osiowa, przegląd do 2002 r., ład. 261, 
- 8.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-59-93, 0601/15-51-23 
NACZEPA KAESSBOHRER. 1981 r. 3-osiowa. ład. 261. 
plandeka, aluminiowe burty, wym. 12.2 x 2.5 m, szeroki 
rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, do samochodu osobo
wego, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65
NACZEPA KAESSBOHRER. 1981 r. 3-osiowa, ład. 26 t, 
plandeka, aluminiowe burty, wym. 12.2 x 2.5 m, szeroki 
rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 11.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52, 0601/71-51-65 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, 
• 19.000 zł. Legnica, tei. 076/887-19-19 po godz. 20, 
0601/05-29-57, 0607/22-36-81 
NACZEPA KAISER, 1984 r. 2-osiowa, aluminiowe burty,
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wys. 1 m, ład. 21. t, dł. 12.5 m, • 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/3947-22
NACZEPA KAMPF, 1991 r. wywrotka, 2 osie podnoszone,
27.5 m3, ABS, gładkie burty, poduszki, dł. 7.8 m, ciężar 
własny 5.61, burty 1.45 m, • 42.000 zł + VAT. Gdańsk, tel. 
058/561-09-63
NACZEPA KEL-BERG, 1993 r. 3-osiowa, na poduszkach, 
dł. 13,6 m, ABS, regulacja do rampy, • 41.000 zł. Oława, 
tel. 0601/21-29-80
NACZEPA KOEGEL, 1994 r. 3-osiowa, 33 palety, na po
duszkach, ABS, opony balonowe w średnim stanie, • 30.000 
zł + dopłata. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09* 
0501/85-6740, 0501/22-72-67 
NACZEPA KOEGEL, 1999 r. chłodnia, agregat chłodniczy 
Thermo King, osie Saf, ABS, opony balonowe, poduszki, 
34 palety, stan dobry, lewa strona uszkodzona, dł. 13.62 
m, - 65.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 
0501/85-6740, 0501/22-72-67 
NACZEPA KRONE, 1988 r. dach zwijany, drzwi tylne sta 
łe, po remoncie, nowe opony, - 25.000 zł. Mysłów, gm. Je 
lenia Góra. tel. 075/741-23-11 
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, plandeka, dl
13.6 m, centralne smarowanie, składowanie do przewoże 
nia materiałów okrągłych, koryto, BPW na poduszkach 
2Ś.000 zł + vat.te l. 071/316-27-25, 0603/08-04-44 
NACZEPA KRONE. 1990/91 r. dł. 13.85 m. szer. 2,48 m 
wys. reg. do 2,75 m, szeroki rozstaw, osie SAF, oplande
kowana, - 27.500 zł. Konin, tel. 063/279-01-15 
0603/19-01-10
NACZEPA KRONE, 1992 r. niebieska, oplandekowana

- osie BPW, na poduszkach pow., opony balonowe, ABS 
centralne smarowanie, platforma podnoszona i opuszcza 
na, aktualny przegląd techn, • 30.000 zł. Zielona Góra, tel 
068/323-10-09, 0501/85-6740, 0501/22-72-67 
NACZEPA LAMBERT, 1996 r. niebieska, dł. 13.62 m, agre
gat chłodniczy Carier Maxima, przebieg 3500 mtg, osie 
BPW, na poduszkach pow., opony balonowe, podłoga pod
noszona i opuszczana, - 69.900 zł. Zielona Góra, tel 
068/323-10-09, 0501/85-6740, 0501/22-72-67 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r.. 3 osie, 1 podnoszona, 
ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawieszenie pneu
matyczne, nowe amortyzatory, opony, hamulce, ład. 28 ton, 
st.bardzo dobry, - 60.000 zł + VAT. Wrocław, tel 
07.1/325-99-63 0601/8448-03
NACZEPA NW-180,1986 r. wywrotka, • 6.000 zł. Kruków
gm. Żarów, tel. 074/858-01-92
NACZEPA PACTON, 1988 r. dł. 13,60 m, oplandekowana
na poduszkach pow, • 29.000 zł. Bolesławiec, tel
075/732-27-98
NACZEPA SCHMITZ JUMBO, 1990 r. na poduszkach, plan
deka, dł. 13.60 m, * 28.000 zł. Bolesławiec, tel 
0601/87-89-25
NACZEPA SCHMITZ, 1996 r. chłodnia, dł. 13.62 m, agre
gat chłodniczy, ABS, osie ROR, na poduszkach, nowe opo
ny balonowe, panel prawej strony do wymiany, • 80.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-10-09, 0501/85-67-40, 
0501/22-72-67
NACZEPA TRAILOR, 1984 r. 3-osiowa, aluminiowe burty, 
resor, bez plandeki, • 8.500 zł + VAT. Zgorzelec, tel. 
0601/56-39-98
NACZEPA TRAILOR S 383 ELIL, 1988 r. ciemnoczerwo
na, 3-osiowa, regulacja ustawienia do rampy, dł. 13.65 m, 
na poduszkach, wzmocniona rama, podwozie po regene
racji, • 22,000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-79-10 
NACZEPA VARMO, 1990 r. 3-osiowa, szeroki rozstaw, ład. 
24 t, możliwość oplandekowania, resor paraboliczny, dł.
12,60 m, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-43-46, 
0601/78-27-57
NACZEPA7REMB D 18,1992 r. aluminiowe burty, nowa 
plandeka. - 11.000 zł. Iłowa, te{. 068/37744-56 
NACZEPY, 1988 r. 3-osiowe, 2 sztuki, aluminiowo-stalo- 
we, wywrót do tyłu, oplandekowane, ład. 28 t, nowe ha
mulce. - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00, 
0601/75-15-31 ■
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. skrzyniowe, wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0607/4245-35
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  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH 

towarowych, autonadwozia od 6.000 zł, urządzenia 
gastronomiczne gazowe, nowe i używane (rożna na 
kurczaki 6-66 sztuk, grille, gyrosy, bemary, frytkow
nice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie beztłuszczo
we od 1.300 zł), krótkie terminy.., tel. 077/412-39-78, 
0602/72-194 0 01032661

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ za
chodniej, dł. przyczepy ok. 4,7 m, - 430 zł. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ Tab- 
bert, - 800 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ z za
daszeniem, wym. 5x2.35x2.2 m, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/318-58-96
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 8 sztuk, 
nowe i używane, kompletne, oryginalne, różne rozmiary, 
ceny 1.000 - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/343-21-68, 
0601/77-36-70
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM na podwoziu Syreny R-20, 
zamykana, - 900 zł. Grodków, tel. 0502/02-37-29 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N410 oplande
kowana, koło zapasowe, stan b. dobry, -1.100 zł. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-89, 0607/52-63-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA zarejestrowana bezterminowo,
- 450 zł. Wołów, tel. 071/389-37-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM z plandekami (płaską i ze 
stelażem), brak dokumentacji, stan dobry, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0606/46-75-51 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM zarejestrowana, 2-osio- 
wa, na resorach, wym. 250x130x60, tylna burta otwiera 
na, stelaż, plandeka, stan b. dobry, • 1.900 zł. Wrocław 
tel. 071/327-6043. lub, 0601/72-29-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP 300 prod. niemieckiej, dł 
130 cm, szer. 110 cm, klapa otwierana do góry, nie zareje 
strowana, stelaż z plandeką, ład. 400 kg,- kompletna doku 
mentacja, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/351-50-86 
0602/79-68-86 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM 2-osiowa, zarejestrowa 
na na 750 kg, 3 x 1,68 x 1,5 m, plandeka celna (nowa), 
koła pod przyczepą, - 2.950 zł. Wrocław, tel. 0502/25-26-67

PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1985 [., -650 ̂ Skokowa, gm. 
Prusice, tel. 0606/33-18-37
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 1985 r. 140 x 185 cm. 
otwierana tylna burta, na resorach, koła Fiata 126p, obla- 
chowana, zarejestrowana bezterminowo, ład. 700 kg, - 850 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1989 r. hamulec najaz
dowy, 1-osiowa, wym. 140x210x40 cm, nowe opony (3 szt.), 
stan b. dobry, -1.100 zł. Lubań, tel. 0602/88-30-08 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW H 1200,1992/93 
r. ład. 1000 kg, 3 x 1.5 x 2 m, - 4.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-37-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1993 r. stan dobry, - 670 zł. 
Jawor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW HP 1200, 1993 
r., 5 tys. km ocynkowana, ład. 960 kg, nie eksploatowana 
4 lata, zarejestrowana, stan idealny, - 3.500 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071/339-03-93 w godz. 9-17, 0501/76-03-02 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA TRYTON, 1995 r. ocynkowa
na, wym. 2 x 1.25 m, -1.400 zł. Śmigiel, tel. 065/518-00-69 
po godz, 16
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1997 r„ nowa plandeka, 
ład. do 1 1, - 1.800 zł. Jankowa Żagańska, gm. Iłowa Ża
gańska, tel. 0604/88-39-85
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1998 r. wym. 200 x 110 x 160 
cm, stelaż, nowa plandeka, koła 13", zarejestrowana bez
terminowo, nowa inst. elektryczna, nowy zaczep, na reso
rach, -1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. 170x110x40 cm, 
burty z blachy aluminiowej, na kołach 15", otwierana burta 
tylna, solidnie wykonana, przygotowana do rejestracji, - 450 
żł. Pększyn, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 
0606/70-79-37 po godz. 16
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. kolor szary, nowa, 
koła 155/12, przednia i tylna burta otwierane, przygotowa
na do rejestracji, - 550 zł. Zielona Góra, tel. 068/376-89-25 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowe opony, wy
konana z profilu zamkniętego, dwie burty otwierane, wym. 
200 x 120 x 35, rejestracja bezterminowa, ład. 500 kg, -
1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. dwie burty otwie
rane, koła 13", blacha ocynkowana trapezowa, wym. 200 
x 130 x 32, ład. 450 kg, - 980 zł. Mirków, tel. 071/315-15-35, 
0603/81-77-10
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 2 x 1,15 x 0,4 m, 
tylna burtâ otwierana, burty z blachy trapezowej ocynko
wanej, koła 13", • 800 zł. Radwanice, tel. 076/831-13-81 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200x115x35 
cm, koła 13", burty z blachy trapezowej, ocynkowanej, tyl
na burta otwierana, gotowa do rejestracji, - 800 zł. Radwa
nice, tel. 076/831-14-92 lub, 0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. wym. 175x113x35, bur
ty alum., koła 13, podłoga ze sklejki wodoodpornej, obie 
burty otwierane, koło podporowe, • 1.800 zł. Syców, tel. 
062/785-26-38
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. lekka, wym. 2 x 
2.15 x 0.4 m, na zestawie osiowym od Volvo, z obracanym 
kołem podporowym, blacha ocynkowana o gr. 1.25 mm, 
możliwość wykonania stelaża, - 1.200 zł. Wschowa, tel. 
0607/59-88-52 po godz. 21
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA 2-osiowa, - 350 zł. Jawor, tel. 
076/870-74-96
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI ład. 1.51, poTemon- • 
cie, prod. niemieckiej, - 6.000 zł. Legnica, tel. 
0601/78-7343
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, na 2 konie, - 50.000 
zł. Lwówek śląski, teł. 075/784-30-84 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, 1984 r. prod. niemiec
kiej, ład. 21, - 8.500 zł. Jelćz-Laskowice, tel. 071/318-02-94, 
0606/20-73-69
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, 1989 r. szara, do 
sprowadzenia ze Szwajcarii, „na gotowo" lub do małego 
remontu, - 12.000 zł. Legnica, tel. 076/862-79-71, 
0604/94-32-12
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT do ciągnika, - 
700 zł. Wałbrzych, tei. 074/871-81-28 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 3 okna uchylane, inst. 
elektryczna, zlewozmywak z termą, 1-osiowa, wym. 2 x 2 x 
3:60 m. - 1.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-72 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, Niewiadów, aluminio
wa, rożen na 24 kurczaki, instalacja elektryczna, zamra
żarka, terma, pompa wodna, zlew, atest sanepidu, - 8.200 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-1945 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA prod. niemieckiej.
1-osiowa, wyposażona w rożen ceramiczny, gazowy, na 
52 kurczaków, marki Ubert, lodówka, zamrażarka, zlewo
zmywak, szafki, z atestem sanepidu, zarejestrowana, •
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-27-91 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00523 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1998 r. wym. 3.3 x 2.2 
x 2.2 m, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/34643-15 po 
godz. 17, 071/341-66-33 do godz. 17 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA ROL-CAMP, 1998 r. dł.
3.3 m, z wyposażeniem lub bez, - 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-12-82, 0605/35-93-86
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mulec najazdowy, 3 łóżka, szafa, zlewozmywak, umywal
ka, szafa na naczynia, zarejestrowana bezterminowo, ubez
pieczona, - 3.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 
0601/92-63-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 440 garażowana, ła
zienka, kuchenka, z przedsionkiem, • 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-00-99. 0503/01-02-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA460 prod. niemieckiej, 
z przedsionkiem, 5-osobowa, hamulec najazdowy, dł. 5.7 
m, szer. 2.1 m, odbiór w Łebie, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
322-8944, 373-96-56
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 + przedsionek. Wro
cław, tel. 071/359-32-93, 0601/71-79-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP długość 500 cm, 2 sy
pialnie, łazienka, z przedsionkiem, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04, 0602/72-8847 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LORD, 1971 r., sprawna, dł.
5 m, - 900 zł. Wrocław, tel. 0502/04-06-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFACT5,1973 r. zielono-po- 
marańczowa, składana, namiotowa, 2 sypialnie, wym. 
4.8x2.2 m, schowki, kuchnia, przedsionek o wym. 4.8x2 
m, stan techn. b. dobry, -1.700 zł. Lubin, tel. 076/842-1640 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1974 r., zarej. bez
terminowo, 1-osiowa, 2 sypialnie, 6-osobowa, waga 440 
kg, dł. 5.5 m, po małym remoncie, szafa ubraniowa, szafki * 
wiszące, 2-palnikowa kuchenka, zlewozmywak, zadasze
nie o wym. 5.5 x 2.5 m, 2 uchylne okna, - 3.350 zł. Wro
cław, tel. 071/360-12-03, 0609/07-06-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1975 r. jednoosiowa, 6,5 
m, 4-osobowa, kuchnia, 2 pokoje, po odbudowie, stan do
bry, - 7.300 zł.., tel. 071/316-27-25, 0603/08-04-44
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1975 r. na białych 
tablicach, dł. 5.6 m, szer. 2.1 m, kompletne wyposażenie, 
stan dobry, - 3.200 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS 47, 1976 ;.
1-osiowa, zadbana, dł. 6135 cm, waga 1000 kg, z przed
sionkiem, zarejestrowana do 11.2001 r, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 35745-15, 0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. 2-osiowa, 
dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, stan dobry, pełne wyposażenie, -
7.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CAMPTOURIST 6-1B, 1977 
j. namiot, duży przedsionek, kuchenka gazowa, 5 miejsc 
do spania, stan dobry, - 1.200 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-6545
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1977 r. pełne wyposażenie, 
- 5.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-5349 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EURA-LUX 520 WOL, 1977 
r. 2-osiowa, zadbana, dł. 6680 cm, waga 1300 kg, z przed
sionkiem, zarejestrowana do 11.2001 r, - 6.900 zł. Wro
cław, tel. 35745-15,0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1977 r. kremo
wa, dł. ok. 5 m, 4-osobowa, 2 sypialnie, kuchenka, lodów
ka, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, stan dobry, - 6.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/62-97-68'
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, teł. 
0607/83-97-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA THRUM-ELEKER, 1978 r., 
5-osobowa, hamulec najazdowy, 2 sypialnie, licznik 220 V, 
woda, zlewozmywak, oświetlenie, kuchenka, ogrzewanie 
gazowe, wym. 420x200, hamulec ręczny, zarej. beztermi
nowo, stan b. dobry, - 3.900 zł. Piotrowice Nyskie, tel. 
077/435-69-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1978 r. aluminiowa, dł.
5.8 m, 2 sypialnie, łazienka, inst. 12/220 V, gaz, - 6.700 zł. 
Trzebnica, teł? 071/387-21-68, 312-15-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r. kuchenka, 
ogrzewanie, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-00-69, 
0601/7747-26
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126, 1978 r. stan dobry, 
zarejestrowana bezterminowo, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-21-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT, 1979 r. bia-
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. rożen gazowy 
na 30 kurczaków, zlewozmywak, lodówki, grill gazowy (w 
ladzie), wym. 3 x 2 m, - 7.500 zł. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24 _
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r., nowa, wym. 
2x3x2 m, zlewozmywak, podgrzewacz wody. Nowa Sól, tel. 
0608/43-94-62
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 
m, cena od 6.500 zł, wyposażenie: urządzenia gazowe, 
rożen na kurczaki • 1.900 zł, gyros -1.600 zł, frytkownica -
1.600 zł, grill -1.000 zł, bemar -1.500 zł, opiekacz -1.500 
zł. patelnia beztłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40, 
- 1.600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 0602/72-1940 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2 szt., do sprowadzenia z 
Niemiec, cena - 6.000 zł/szt. Legnica, tel. 076/862-93-02, 
0608/14-9 4̂5
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 3-osobowa, kuchen
ka, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, lodówka gazo- 
wo-elektryczna, przedsionek, zadbana, zarejestrowana, -
4.200 zł. Nowa Sól, tel. 0608/43-94-62, 068/387-55-77 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, • 5.000 zł. Opole, tel. 
077/455-89-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2 sypialnie, łazienka, lodów
ka, zlewozmywak, grzejnik, stan b. dobry, • 6.800 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-88-08, 0607/68-3645 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DIGVE 45 DGSB, biała, ha
mulec najazdowy, wyposażenie gastronomiczne, oświetle
nie, instalacja 220 V, • 650 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
0607/14.73-77
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT waga 650 kg, ha

la, stan b. dobry, umywalka, kuchnia, lodówka, 2 sypialnie, 
- 5.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-28-00 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. 5-osobowa, 
kuchenka, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, zarejestro
wana, stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-61, 
071/346-6345
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. biało-niebie- 
ska, dł. 6.6 m, waga 1200 kg, hamulec najazdowy, 2 sy
pialnie dla 4-5 osób, łazienka, ogrzewanie, lodówka, peł
ne wyposażenie, inst. 220/12V + gaz, w kraju od tygodnia, 
oclona, stan b. dobry, - 7.900 zł. Chocianów, tel. 
076/818-5841. 0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1980 
r. biała, I rej. w 1984 r., po remoncie kapitalnym, z przed
sionkiem, koło zapasowe, nowe opony, stan idealny, lu
sterka wsteczne, - 2.900 zł. Lubin, tel. 076/844-67-70, 
0603/30-78-96
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1980 r. 2 po
koje, łazienka, kuchenka, ogrzewanie, 220/12 V, podwój
ne szyby, lodówka, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126B, 1980 r., nowa tapi
cerka wnętrza, przedsionek, nowe opony, stan opon do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/03-65-18 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1980 r. Niewiadów, 
wersja eksportowa, hamulec najazdowy, ocieplana, szyby 
atermiczne, 2 stoliki, kuchenka, zlewozmywak, koła 13" za
pasowe, instalacja elektryczna 12/220 V, WC, butle gazo
we, - 2.600 zł. Wrocław, teL 071/347-84-25,060376940-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP-701.83,1980 r., - 2.800 
zł. Zgorzelec, tel. .075/773-23-10
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 198.1 r. ład. 750 
kg, dł. 4 m. kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewa
nie, sypialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty moż-, 
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00499 www.au- 
togielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r. prod. niemieckiej,
1-osiowa, dł. 4.7 m, 2 sypialnie, ogrzewanie, aneks ku
chenny, lodówka, łazienka, z przedsionkiem, czysta, za
dbana, do sprowadzenia z Niemiec, stoi przy granicy, -
4.400 zł + opłaty. Brody, tel. 068/371-81-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r. do sprowadzenia z 
Niemiec, 10 km od granicy, ha białych tablicach -1.400 
OEM. Tomisław, gm. Osiecznica, tel. 075/731-20-53 po 
godz. 20, 0605/46-15-91
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981/94 r. kolor biały, gara
żowana, 4-osobowa, z przedsionkiem, hamulec najazdo
wy, zarejestrowana, opłacona, śian b. dobry, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/29-38-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND 520,1982 
r. 4-osobowa, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, zamykana 
sypialnia, natrysk, w.c., przedsionek, stan dobry, • 5.600 
zł. Bielawa, tel. 074/834-04-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 422, 1982 r.
4-osobowa, waga 700 kg, łazienka, WC, lodówka, aneks 
kuchenny, ogrzewanie gazowe, RO, nowy przedsionek, koło 
zapasowe, hamulec najazdowy, zarej. bezterminowo, świa
tła w zderzaku, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-13-09, 
076/749-78-14
PRZYCZEPA KEMPINGOWA JETT 380, 1982 r., inst. 
220/12V + gaz, w kraju od roku, 5 miejsc do spania, lo
dówka, ogrzewanie, przedsionek, hamulec najazdowy, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-79-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1982 r. 5-osobowa, 
2 sypialnie, kuchenka gazowa, lodówka, ogrzewanie, ater
miczne szyby, przegląd bezterminowy, zarejestrowana, 
zadbana, 1-osiowa, -4.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33, 
0602/81-54-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982/89 r. kolor 
kremowo-brązowy, pełne wyposażenie, namiot, mało uży
wana, stan b. dobry, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/89-39-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r. kolor kre- 
mowo-brązowy, nowy model, 3-osobowa, sprowadzona z 
Holandii, z przedsionkiem, radio, kuchenka, lodówka, zle
wozmywak, ogrzewanie, hamulec najazdowy, amortyzato
ry, stan b. dobry, • 8.000 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-98-98, 317-99-52
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1983 r. sa
lon + sypialnia, kuchnia, model aktualny, nowy przedsio

nek i inne dodatki, WC, ogrzewanie, > 9.800 zł. Wrocław, 
tel. 0607/68-62-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1983 r. długość 475 
cm, 2 sypialnie, łazienka, z przedsionkiem, - 7.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/32-53-04, 0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 450 K, 1984 r. 5-osobo- 
wa, 2 przystawki namiotowe, lodówka, ogrzewanie, aneks 
kuchenny, 2 sypialnie, • 8.250 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-82-21, 0600/12-82-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1984 r. po re- 
moncie kapitalnym, nowa tapicerka, materace, wykładzi
na, lodówka, kuchenka, stan b. dobry, - 2.600 zł, Wałbrzych, 
tel. 074/840-81-56 lub, 0602/18-44-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1984 r. 2-osiowa, 
dł. 5,9 m, waga 1300 kg, 4- lub 5-osobowa, sypialnia, ła
zienka, WC, lodówka, kuchenka gaz., ogrzewanie gaz., TV 
SAT, radio, podwójne szyby, stan dobry, zarejestrowana, -
8.000 zł. Żary, tel. 068/374-81-92 lub, 0605/63-31-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1984 r. 
do małego remontu, zarejestrowana bezterminowo, • 1.800 
zł. Brzeg, tel. 0604/86-31-96
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. prod. niemieckiej,
1-osiowa, 2 sypilanie, łazienka, ogrzewanie gazowe, - 5.500 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1985 
r., bezterminowa rejestracja, szafki, stolik, lodówka, 4 spa
nia, okna otwierane, inst. 220V/12V, mało eksploatowana, 
stan b. dobry, • 3.800 zł. Bierzyce, woj. wrocławskie, tel. 
071/315-49-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1985 r. 
mało używana, garażowana, stan b. dobry, pełne wyposa
żenie, lodówka, udoskonalone zawieszenie, umocowane 
koło zapasowe, el. pompka wody, kpi. szyb zapasowych, z 
nowym przedsionkiem, - 4.200 zł. Legnica; tel. 
076/721-96-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1986 r. prod. NRD, plasti
kowa, oclona, nie rejestrowana, - 4.000 zł. Gromadka, tel. 
076/817-28-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC 520,1986 r., dł. 5,2 m, 
pełne wyposażenie, ład. 1,100 kg, nowy model, - 8.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-77-50, 0601/79-85-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1987 r. z 
przedsionkiem, - 3.200 zł. Legnica, tel. 076/852-57-04, 
0603/69-12-30
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LMC 500F, 1987 r. z przed
sionkiem, wc, lodówka, kuchenka gazowa, nawiew powie
trza, sprowadzona z Niemiec, - 12.000 zł. Leszno, tel. 
065/549-83-94, 0607/06-46-75 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1987 r. 2 sypialnie, 
WC, ogrzewanie, Iddówka, kuchenka, przedsionek, - 6.200 
zł. Mirków, tel. 071/315-10-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N126E, 1987 
r. przedsionek, spanie 2 + 2, butle gazowe 2 sztuki. Brzeg, 
tel. 077/416-17-21, 0608/44-76-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LMC 500F, 1987 r. z przed
sionkiem, wc, ogrzewanie, nawiew powietrza, lodówka,.ku
chenka gazowa, sprowadzona z Niemiec, -12.000 zl. Lesz
no, tel. 065/̂ 49-83-94, 0607/06-46-75A K
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA STERN 0E10X, 1987 r. 4-5 
osobowa, 2 sypialnie, umywalka, lodówka, ogrzewanie nie
zależne, waga 900 kg, długość 530 cm, nowe urządzenie 
najazdowe, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/353-0041 po godz. 19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1987 r. 
otwierane szyby, z przedsionkiem, standardowe wyposa
żenie, - 3.600 zł lub wydzierżawię 30 zł/dobę (rezerwacja). 
Żarów, tel. 074/858-90-52
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 500,1988 r., dł. 
5 m, 5-osobowa, hamulec najazdowy, kuchenka, lodówka, 
łazienka, ogrzewanie gazowe, instalacja 220/12 V, nowa 
tapicerka, z przedsionkiem, stan idealny, -12.500 zł. Kęp
no, tel. 062/782-36-10
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. 
Lubin, tel. 0605/23-88-16 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - AG0221 www.auto- 
glelda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r., kuchnia, łazienka z 
prysznicem, ogrzewanie, 1 miejsce do spania, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0503/01-88-84, 0608/30-37-66 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1988 r. Niewiadów, 
wyposażenie fabryczne, z przedsionkiem, koło zapasowe, 
resory, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TOPPAZ 440,1989 r. 4-oso
bowa, sypialnia, WC, inst. 220/12V + gaz, lodówka, kuch
nia, instalacja TV, radio, wysoki standard, -16.000 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-20-99 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1989 r. 
stan b. dobry, mało używana, praktycznie nie jeździła na 
kołach tylko na lawecie, hamulec najazdowy, otwierany 
dach, szyby, z przedsionkiem, kućhenka gazowa, umywal
ka, czysta, zadbana, - 4.200 zł. Wrocław, teł. 36745-31,
783-64-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1989 
r. przedsionek, hamulec najazdowy, koło zapasowe, uchyl
ne szyby, zadbana, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-94-98 
po godz. 20, 0607/65-79-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1990 r. 
mało używana, 4-osobowa, kuchenka gazowa, zlewozmy
wak, - 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT, 1992 r., lodówka, 
WC, brodzik, zlewozmywak, inst 220/12V + gaz, ogrze
wanie gazowe, moskitiery, rolety, hamulec najazdowy, dł. 
5 m, koło zapasowe, 2 sypialnie, 5-osobowa, • 16.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-93-27, 0604/42-22-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1993 r., 4-osobo
wa, przedsionek, łazienka, ogrzewanie, WC, b. ładna, dł. 
5 m, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0603/98-22-97 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA CARAVAN, 1993 r. na 
niemieckich numerach, dł. 705 cm, 1-osiowa, łazienka, wc, 
przedsionek, inst. gazowa, lodówka, -14.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-87-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BAYERLAND, 1996 r. biała,
2-pokojowa, kuchnia, ekologiczna toaleta, inst. 220/12V + 
gaz, lodówka, z przedsionkiem i wykładzianą, -16.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-10-45, 0605/53-61-22 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1997 r. wysoki stan

dard wyposażenia, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-0540, 
0601/24-72-91
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA OPTIMA, 1998 r. bia
ła, nowy model, bez wypadku, 1-osiowa, 5-osobowa, peł
ne wyposażenie, w.c., prysznic, ciepła woda, • 22.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-39-57
PRZYCZEPA LAWETA prod. niemieckiej, podnoszona plat
forma, wciągarka, • 4.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-48 
PRZYCZEPA LAWETA SAM srebrna, wciągarka, ład. 1450 
kg, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. Lubań, 
tel. 075/721-33-84, 0604/34-91-14 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , - 700 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-15-80
PRZYCZEPA LAWETA SAM technicznie sprawna, zareje
strowana, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 zł lub zamienię na 
samochód. Wołów, tel. 071/38948-06 
PRZYCZEPA LAWETA, 1981 r. prod. niemieckiej, orygi
nalna, nowe opony, wciągarka, stan b. dobry, - 3.000 zł. 
Wolsztyn, tel. 068/384-38-61, 0603/78-77-20 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1984 r. po remoncie, 2-osio
wa, wciągarka, zarejestrowana, technicznie sprawna, -
2.500- zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-23, 
0606/60-94-30
PRZYCZEPA LAWETA BRANDERUP, 1986 r. stan b. do
bry, platforma opuszczana • 5.000 zł. Legnica, tel. 
0603/55-98-86
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1991 r., 2-osiowa, koła 14", 
hamulec najazdowy i ręczny, najazdy, wciągarka, pełna 
podłoga, wym. 4.5x2.2m, ład. 1500 kg, konserwowana, stan 
techn. b. dobry, zarejestrowana, - 2.050 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-64-21
PRZYCZEPA LAWETA, 1992 r. opuszczana, 2 osie. koła 
13", - 2.600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-2,1 
PRZYCZEPA LAWETA SAM. 1994 r. 2-osiowa, na reso
rach, -1.700 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-4442 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW N-2001.1994 r. prze- 
gląd do 04.2002 r., koło podporowe, wyciągarka, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, • 3.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75, 0608/10-08-32 
PRZYCZEPA LAWETA, 1995 r. Niewiadów, ład. 1450 kg, 
hamulec najazdowy, wciągarka, płaska podłoga, koła pod 
spodem, wąska, możliwość zamontowania plandeki, -4.200 
zł lub zamienię na uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/867-2145, 
0605/07-8749
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL', 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodat
kowy 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, 4-osobowa, z przedsionkiem, 
do rejestracji, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/315-12-54 wie
czorem, 0601/18-13-66
PRZYCZEPA NAMIOTOWA JL-126,1980 r. do remontu, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 788-84-25, 0501/43-57-84 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ŚREM ład. 81, - 8.500 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 0605/25-59-60 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA ZREMB P201, 1978 
r. 4-osiowa, ład. 20t, do remontu - 2.600 zł lub zamienię 
na osobowy. Głogów, tel. 076/835-60-37 
PRZYCZEPA POOŁODZIOWA na łódkę wędkarską, dł. 3 
m, na resorach + teleskopy, nie zarej. - 650 zł. Legnica, 
tel. 076/854-7845
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA SAM, 2001 r. uniwersalna. 
-1.400 zł. Legnica, tel. 0602/76-33-00 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-35 skrzyniowa, typ wy

wrotki, burty drewniane, podłoga blaszana, opony 825/SÓ,
nowe, koło zapasowe, wysięgnik, zarejestrowana, - 2.100
żł. Borów, tel. 071/393-33-62
PRZYCZEPA ROLNICZA do ciągnika, przystosowana do
przewozu bydła, ład. 1,8 t, «• 400 zł. Krosnowice, tel.
074/868-52-75
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 3.51, stan dobry, • 1.000 zl. 
Maniów Mały, gm. Mietków, tel. 071/390-76-20 
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1980 r. 2 szt., do małych po
prawek, stan dobry • cena 1150 zł i 1550 zł. Jawor, tel. 
076/870-04-66
PRZYCZEPA ROLNICZA D44B, 1980 r. zarejestrowana, 
opłacona,, technicznie sprawna, stan b. dobry, - 1.550 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-74 po godz. 20 
PRZYCZEPA ROLNICZA 3 PTS, 1982 r. kolor szary, 2 
skrzynie wywrotu, stan b. dobry, - 6.000 zł (możliwość wyst. 
faktury VAT). Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 
077/481-65-00
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1987 r. ład. 3.51, garażowana, 
mało używana, - 1.500 zł. Sadowice, gm. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/789-13-61 po godz. 18, 0609/44-82-55 
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1988 r. ład. 7 1, • 2.500 zł. Nysa. 
tel. 077/435-4444
PRZYCZEPA TOWAROWA HL ład. 9 ton, pojedyncze koła,
• 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/78-9446 
PRZYCZEPA TOWAROWA D47,4.5 tony -1.300 zł, D-50 
-1.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-35, -1.000 zł. Koźmin Wlkp., 
tel. 0603/43-10-95
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW hamulec najaz
dowy, kontener - izoterma, przystosowana do przewozu 
odzieży, drzwi z tyłu I z boku, fabrycznie nowa, - 7.500 zł. 
Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 2-osiowa, wym. 
3 x 2 x 1.80 m, ład. 950 kg, - 4.000 zł. Lubin, tel. 
0502/21-98-08
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 4 1, po remoncie, stan do
bry, -1.200 zł. Pieszyce, tel. 074/836-60-22,0606/85-92-83 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, D-83 -1.500 zł/szt. Ra- 
szówka, gm. Lubin, tel. 076/844-82-17 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-K ład. 101. burty do remon
tu, -1.500 zł. Stare Koźle, gm. Bierawa, tel. 0502/57-63-28, 
090/60-14-01
PRZYCZEPA TOWAROWA typ WZGS, zarejestrowana, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/55-00-34, 071/34942-22 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, z podnoszoną na
czepą na teleskopach, 3.0 x 1.5 x 0.9 m, po remoncie, 
zarej. bezterminowo, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-96 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 H stan do
bry, wysoka, oplandekowana, 2-osiowa, - 2.400 zł. Żary, 
tel. 068/374-81-21
PRZYCZEPA TOWAROWA, - 1.000 zł. Żerniki Wrocław
skie, gm. Św. Katarzyna, tel. 071/311-34-18 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-83,1976 r. ład. 101, oplan
dekowana, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-32-03, 
0607/82-26-95
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA, 1978 r. I rejestracja 98 r., 
skrzyniowa, oplandekowana, ład. 6 1, wysoka plandeka, •
2.500 zł. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
PRZYCZEPA TOWAROWA KAESSBOHRER, 1978 r. DKD 
17, wywrotka, 3-osiowa, ład. 16300 kg. stan b. dobry, wy
wrót pneumatyczny, zarejestrowana. Źarka n. Nysą, gm. 
Pieńsk, tel. 075/778-22-25 lub, 0602/87-05-86 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK E43,1979 r. w ciągłej 
eksploatacji, - 2.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-69-19 
PRZYCZEPA TOWAROWA HK 8100,1979 r. podwójne bur
ty, szczelna, nowe opony 1200, mało używana w kraju, 
świeży lakier, • 5.500 zł. Burkatów, gm. Świdnica, tel. 
074/853-56-38, 0601/83-71-39 
PRZYCZEPA TOWAROWA TRAILOR TR-8,1979 r. ład. 8 
t. sprawna, • 3.000 zł. Gubin, tel. 068/359-30-51 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1982 r. ład. 61, stan do
bry. - 2.100 zł. Jawor. tel. 076/870-83-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA KASSBOHRER, 1983 r. wyso
kie aluminiowe burty, 3-osiowy, ład. 18.800 kg, -12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/83-72-76
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK, 1989 r. oplandekowa
na, stan b. dobry, ? 3.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-13-06
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS BSS, 1989 r. 3-osio- 
wa, stan dobry, oplandekowana, na balonach, - 8.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1989 r. 2-osiowa. 
nowa plandeka, stan opon dobry, - 5.500 zł. Rozstępnie- 
wo, woj. leszczyńskie, tel. 0601/16-24-80 - 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1991 r. 3-osiowa, 
aluminiowe burty, - 9.500 zł. Syców, tel. 062/785-91-19, 
0606/18-5940
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW H 1200,1992/93 
r. ład. 1000 kg, wym. przedziału ładunkowego 3 x 1,5 x 1,8 
m. - 4.500 zł. Nysa. tel. 077/433-37-32 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1994 r. 2-osio- 
wa, hamulec najazdowy, wym. 3 x 2 x 1,8 m, plandeka 
celna. Lubin, tel. 0502/21-98-08 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. na podzespołach 
Knott, 2-osiowar hamulec najazdowy, 400x183x190 cm, 
cała aluminiowa, - 4.800 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. 2-osiowa, stan b. 
dobry, oplandekowana, wymienione opony, hamulec na
jazdowy, wym. 380x180x175 cm, • 2.800 zł. Lubań, tel. 
0602/88-30-08
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1996 r. plandeka celna, ha
mulec najazdowy, kolo pomocnicze, 2-osiowa, dł. 4,0 m, 
na podzespołach Knott, burty trapezowe, otw. przód i tył, 
stelaż ściągany, - 4.200 zł. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-2030 11HT, 
1996 r. 2-osiowa, ład. 1.21, wym. 305x181x210 cm, alumi
niowa z roletami bocznymi, - 5.000 zł (cena nowej 17.000 
zł). Wrocław, tel. 341-64-61, 0608/25-02-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1997 r. wymiary 
5.10 x 2.05 x 2.10 m, ładowność 2.250 kg, masa całkowita 
3000 kg, hamulec najazdowy ALKO,, osie KNOTA, TAN
DEM 185 x 13. koło podporowe, nowy teleskop i zaczep, 
stan opon b. dobry, niebieska plandeka celna, • 7.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/364-55-08, 0601/77-78-78, 
0605/3241-14
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2000 r. ład. dop. 2 1, do 
sam. osobowego lub dostawczego, oryg. konstrukcja, z 
■oceną rzeczoznawcy, zarejestrowana, ubezpieczona, b. 
solidna, z homologacją, wym. 185x420x30 cm, hamulec 
najazdowy na 4 koła z blokadą, koła podporowe, zapaso
we, konserwacja, • 8.500 zł (faktura VAT)., tel. 
077/466-84-62
PRZYCZEPA TOWAROWA, 2001 r. na podzespołach 
ALKO, ładowność 1900 kg, masa całkowita 2600 kg, oplan
dekowana, 5.70 x 2 x 2.10 m, może służyć jako laweta, 
stan idealny, -10.500 zł + VAT. Grodków, tel. 0604/78-35-93. 
PRZYCZEPA WYWROTKA 2-oslowa, na balonach, dł. 6,10 \ 
m, burty, nadstawki, ład. 101, po remoncie w 2000 r., zare
jestrowana, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.800 zł. 
Brzeg, tel. 0604/25-67-61
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, po remoncie, nowe 
opony, - 1.750 zł. Iłowa Żagańska, tel. 0604/88-39-85 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 duże burty, - 4.800 zł.

Kąty Wrocławskie, tel. 0604/82-5645,0600/63-30-62 wie
czorem
PRZYCZEPA WYWROTKA D47 -,1.300 zł. D-50 - 1.300 
zł. Kłodzko, tel; 074/867-70-17 
PRZYCZEPA WYWROTKA dł. 6,2 m, wys. 1 m/burty wa
hadłowe, ład. 101 - 200 zł lub zamienię na samochód oso
bowy. Stare Koźle, woj. opolskie, tel. 090/60-14-01, 
0502/57-63-28
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. wywrót na 2 
strony, opony 1200, zarejestrowana, - 5.200 zł lub zamie
nię na prasę do słomy Z-224 albo ciągnik. Ciechów, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/82-5645 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. wysokie bur
ty, wywrotka na 2 strony, opony 1200, zarejestrowana, •
4.800 zł. Wrocław, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011. 1979 r. stan b. do
bry, przystosowana do przewozu zboża - 5.000 zł. Kąty 
Wr., tel. 071/316-76-13, 0601/75-37-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1979 r. wywrotka na 
2 strony, 8 ton, opony 1200, wysokie burty (nowe), zareje
strowana, • 4.800 zł lub zamienię na samochód osobowy, 
ciągnik Ursus C-360. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1979 r. zarejestro
wana, opony 1200, • 5.200 zł. Wrocław, tel. 0604/82-5645 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1981 r. burty dzielo
ne, z nakładkami, - 5.000 zł. Milicz, tel. 071/384-58-27 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1984 r. wywrót hydrauliczny, 
3-stronny, produkcji zachodniej, dł. 8.2 m x 2.4 x 1.1 m. 
dzielone burty, opony bezdętkowe, • 16.500 zł. Lewin Brze
ski, tel. 077/412-88-19 w godz. 8-15, 077/412-71-98 po 
godz. 20
PRZYCZEPA WYWROTKA D-732,1985 r. do remontu, -
1.700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-83 
PRZYCZEPA WYWROTKA AGROMET RPV-2, 1996 r.
1-osiowa, ład. 2 t, - 1.700 zł. Małek Wielki, tel. 
068/384-20-62
ZAMIENIĘ NACZEPĘ WTS 20, 1994 r. kontener 13.6 x 
2.57 x 3.0, do przewozu mebli, odzieży, elektroniki, 2 pod
łogi regulowane • 48.000 zł, na wywrotkę. Opole, tel. 
0602/59-11-69
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ na poduszkach, bur
ty, nadstawki, dł. 6.1 m, ład. 101, po remoncie w 2000 r., 
zarejestrowana, w ciągłej eksploataqi, stan dobry - 4.800 
zł, na samochód osobowy. Brzeg, tel. 0604/25-67-61

ZAMIANA
ALFA ROME0 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalaqa gazowa, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, zadbany, -17.000 z ł, zamienię na 
busa, z możliwością dopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-79, 
0601/82-94-97
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, brązowy, inst. gazowa, hak,
5-biegowy, alum. felgi, spoilery, uszkodzony moduł - cena
2.200 zł, zamienię na komputer. Międzyrzecz, tel. 
0604/72-35-13
AUD1100,1984 r., 300 tys. km, 2100 ccm, benzyna, srebr
ny, • 5.000 zł, zamienię na busa lub osobowy, z tylnym 
napędem, może być bez silnika, możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 0503/72-93-55
AUD1100,1989 r., 2200 ccm wnętrze modelu C4, alum. 
felgi, nowe opony, po naprawach bieżących • 11.500 zł, 
zamienię na VW Passata, z uszkodzonym silnikiem lub po 
lekkiej stłuczce, od 1989 r. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/31549-32.0608/83-19-13 
AUDI 80.1987/95 r., 1781 ccm, benzyna, beżowy, spoiler, 
RO Pioneer, alarm, alum. felgi, stan dobry -11.000 zł, za
mienię na inny, w tej samej cenie. Bogatynia, tel. 
075/773-95-75
AUDI 80 B3, 1990 r., 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, szyberdach, hak, halogeny, el. reg. reflektory, obro
tomierz, oryg. dodatkowe zegary, RO Audi, zadbany, gara
żowany, przegląd do 05.2002 r, - 16.000 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Siekierczyn, tel. 075/7244242 
AUDI A4,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie i elektryka, zadbany • 39.000 zl, za
mienię na tańszy. Chojnów, tel. 076/817-7245 lub 
0607/37-5543
AUDI A4,1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, 
także turbo D. Kobierzyce, tel. 0717311-13-22, 
0609/59-01-17
AUDI A4,1995 r.. 67 tys. km, 1800 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie - zamienię na większy, Audi A6, Volvo, VW 
Passat Trzebnica, tel. 071/312-15-09 
AUDI A6,1995 r. el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, alarm - 37.000 zł, zamienię na ciężarowy. Wro
cław, tel. 071/317-80-76 do godz. 18. 795-17-07 po 
godz. 18
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 , zamienię na tańszy. Kalisz, tel. 
062/764-55-33, 0601/74-55-33 
BMW 316,1990 r., 164 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model 
silnika, blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi • 13.800 
zł, zamienię na Mazdę E2200, inne propozycje. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 0604/2943-83 
BMW 318, 1989 r.. 1800 ccm, wtrysk 16V, czerwony, el. 
reguł, lusterka, szyberdach, czerwone zegary, aluminiowe 
felgi 15“, szeroki rant, 150 KM, atrakcyjny wygląd, I właści
ciel, przegląd do 15.06.2002 r. • 14.500 zł, zamienię na 
inny, poj. 1000-1300 ccm. Wałbrzych, tel. 0607/74-19-87 
BMW 318 i E-30,1992/97 r., 1800 ccm, perłowogranato- 
wy. ABS, wspomaganie kier., szyberdach, relingi dacho
we, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm + pilot, im
mobilizer, aluminiowe felgi 15", sportowy tłumik i kierowni
ca, atrakcyjny wygląd, zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85
BMW 320 i, 1990/96 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czamy metalic, szyberdach, alum. felgi, po remoncie silni
ka, dużo nowych części, zamienię na inny większy, uszko
dzony, tańszy. Brzeg, tel. 077/411-96-32, 0600/61 -78-86 
BMW 320 KOMBI, 1995 r., 136 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, el- otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, 2 poduszki pow., alum. felgi, RM, immobilizer, 
nowy model, stan idealny - 39.000 zł, zamienię na tańszy. 
Leszno, tel. 0603/2048-97
BMW 324 D, 1988/93 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
metalic, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, centralny zamek, stan 
dobry, zamienię na Audi, z dopłatą, może być do naprawy. 
Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
BMW 525,1989/95 r., 2500 ccm, srebrny metalic, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, RM, alum. felgi, stan 
b. dobry, zamienię na tańszy, najchętniej Poloneza, Fiata 
125p. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
BMW 52$ i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu 
celnego, bez wypadku, alarm, centralny zamek, ABS, wspo
maganie kier., skórzana tapicerka, aluminiowe felgi 17" 
BBS, el. otwierane szyby i szyberdach, podgrz. fotele, re
gulowana kierownica - 22.500 zł, zamienię na osobowy lub 
dostawczy, tańszy lub w podobnej cenie. Strzegom, tel. 
074/844-1641, 0606/33-85-06

BMW 525 tds, 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm,' turbo D. 
bordowy metalic, zamienię na kombi, z pełnym wyposaże
niem (klimatyzacja, skórzana tapicerka itp.). Zielona Góra, 
teł. 0603/65-16-75
BMW 730 E-32,1990 r., 197 tys. km, 3000 ćcm, wtrysk, 
błękitny metalic, instalacja gazowa prod. włoskiej, pełne 
wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, drewniane dodatki, 
stan idealny, • 22.000 zł lub zamienię na mniejszy. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/60-7949
CHRYSLER PREMIER EAGLE, 1990 r., 90 tys. km, 3000 
ccm, czamy metalic, zarejestrowany na 2000 ccm, pełne 
wyposażenie, -16.500 z ł , zamienię na inny. Jarocin, tel. 
062/740-90-63 po godz. 20, 0607/75-65-31 
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, diesel, srebr- 
no-czerwony, nowe opony, ukł. wydechowy, amortyzatory, 
klocki ham., paski rozrządu, łożyska, oleje, filtry i lakier, 
ekonomiczny - 9.000 zł, zamienię na uszkodzony, może 
być droższy, D. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN BX, 1985/90 r., 95 tys. km, 1600 ccm, granato
wy metalic, nowe opony, inst. gazowa na gwarancji (3-mie- 
sięćzna), zamienię na Citroena XM: Szprotawa, tel. 
068/376-34-88. 0502/55-27-65 s 
CITROEN CX, 1983 r.. 2000 ccm, złoty metafic, instal. ga
zowa, hak, wspomaganie, el. otw. szyby - 4.600 zł, zamie
nię na mniejszy diesel lub z instal. gazową. Nowa Sól, ul.
a, tel. 068/387-30-27, 0603/97-11-60
CITROEN ZX, 1993 r., 1400 ccm, zielony metalic, stan. b. 
dobry -11.700 zł, zamienię na tańszy, do 5.000 zł, dowol
nej marki. Złotoryja, tel. 076/878-28-55, 076/878-76-88 
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 zde
rzaki w kol. nadwozia, ł właściciel, serwisowany, stan ide
alny • 24.000 zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 
ccm. Lubin, tel. 076/848-56-50 w godz. 7-15, 
076/846-56-28 po godz. 17
DAEWOO MATIZ JOY, 2001 r., złoty metalic, nowy, 120 
km, wspomaganie kier., eL otw. szyby, dzielone tylne sie
dzenia - zamienię na Audi (TDi), Opla Omegę (TDS), VW 
Passata (TDi), w cenie do 50.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN. 1997 r. 85 tys. km. 1500 
ccm, bordowy metafic, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, centralny zamek, alarm, garażowany, stan b. dobry
- 16.500 zł, zamienię na tańszy, VW. Opel. Krosnowice, 
tel. 074/868-52-75
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, ważny przegląd i OC, 
stan b. dobry oraz Fiat 125p, 1989 r., 1500, kość słoniowa, 
stan b. dobry, zamienię oba lub pojedynczo na inny, chęt
nie kombi, bus, możliwa dopłata, mogą być auta do re
montu lub inne. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
FIAT 125p, 1986 r., 110 tys. km, 1500 ccm, biały, po re
moncie silnika, inst. gazowa, radio, 5-biegowy, stan dobry
- 1.000 zł, zamienię na rower górski, pilne lub sprzedam. 
Wrocław, tel. 071/33647-59
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapi
talnym, wysokie fotele, alternator, zapłon w stacyjce -1200 
zł, zamienię na Fiata 125p Pick-up albo 125p, Nysę, stan 
techn. dobry. Legnica, tel. 076/722-69-79 po godz. 18 
FIAT 126p, 1983/84 r., 36 tys. km, 650 ccm, żółto-czarny, 
silnik z 1991 r., alternator, nowy typ kół - 900 zł, zamienię 
na Fiata 127, 900-1100 ccm. Nowa Ruda, tel. 
074/872-76-09
FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm zamienię na Simsona, stan
b. dobry, możliwa mała dopłata, zależnie od roku i typu. 
Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0601/19-89-07
FIAT 126p, 1985 r. nowe opony, akumulator i różne czę
ści, zamienię na motocykl MZ 251. Wymiarki, woj. zielono
górskie, tel. 068/36043-14
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, groszkowy, 2 nowe opony, 
lotnicze fotele, alternator, wentylator, po remoncie skrzyni 
biegów, przedniego zawieszenia, -1.000 z ł , zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 071/342-4544, 0609/15-60-17 
FIAT 126p, 1986/87 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, zamie
nię na samochód Uaz, Gaz 69, techn. sprawny lub do 
małego remontu. Krzyków, tel. 071/318-98-38, 
0607/48-98-04
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm po remoncie blacharki i lakie
rowaniu -1.950 zł, zamienię na komputer PC Pentium III. 
Krzyżowa, tel. 0600/20-24-17 
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, czerwony, przegląd do
10.2001 r., nowe opony, stan b. dobry • 2.500 zł, zamienię. 
Nysa, tel. 0608/58-33-21
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, zapłon w stacyjce, hak, lot
nicze fotele, roczny akumulator, nowy przegląd, gaźnik, za
mienię na przyczepę towarową 111 albo inny. Syców, tel. 
062/785-65-62
FIAT 126p el, 1994 r., 650 ccm, zielony, radio CD, oznako
wany, blokada skrzyni biegów, zamienię na VW Golfa II. 
1986-88 r., 1600 ccm TD, zarejestrowany, b. mocno uszko
dzony. po wypadku., tel. 0607/54-83-24. 0503/51-97-30 
FIAT 126p, 1994 r„ 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, nad
kola, radioodtwarzacz, garażowany, stan b. dobry - 4.500 
zł, zamienię na inny, prod. zachodniej. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-91-61
FIAT 126p, 1994 r., 43 tys. km, 650 ccm, turkusowy, za- ~ 
dbany, serwisowany, blokada skrzyni biegów, stan b. do
bry, zamienię na Fiata 126p cabrio. Wrocław, tel. 
0602/83-73-12
FIAT 126p, 1997/98 r., 37 tys. km, czerwony, stan b. dobry
- 6.300 zł, zamienię na większy, z dopłatą. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97, 0603/59-73-81
FIAT BRAVA, 1996 r., 55 tys. km. 1400 ccm, 12V. perło- 
woniebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. re
flektory, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, cen
tralny zamek, immobilizer, radioodtwarzacz + CD, garażo
wany, I właściciel, w kraju od 12.2000 r., sprowadzony w 
całości - 21.000 zł, zamienię na Peugeota Experta diesel, 
Partnera. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm. niebieski metalic, 
stan b. dobry - 9.400 zł, zamienię na VW Passata, Audi 80,
VW Jettę, inne propozycje, nie składak. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-27-58. 0604/2943-83 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
alarm, immobilizer, dzielona kanapa -10.800 zł, zamienię 
na Opla Corsę, powyżej 1997 r. Oława, tel. 071/313-93-90, 
0502/59-07-81
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, częściowo oszklony, kabina 3-osobowa, przegro
da, celna, hak, stan dobry, - 16.000 z ł , zamienię na inny. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-72-02 
FIAT DUCATO, 1996 r., 214 tys. km, 2500 ccm, TDi, bor
dowy, maks. przedłużony i podwyższony, I właściciel, im
mobilizer, el. reg. lusterka, ład. 1.51. bez wypadku, książ
ka serwisowa, stan techn. b. dobry - 36.000 zł, zamienię 
na BMW 5 lub 7. Kłodzko, tel. 074/867-57-80, 
0603/10-20-10
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r„ 25 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski, serwisowany, kupiony w salonie, gara
żowany, RM z panelem, relingi dachowe, alarm, oznako
wany, stan b. dobry - 23.000 zł zamienię na Peugeota 406, 
Partnera, Berlingo, Kangoo, Scenic, z dopłatą. Legnica, 
tel. 0502/15-76-33
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 20 tys. km. 900 ccm, błękit- " 
ny metalic, I właściciel, serwisowany, garażowany, 4 za
główki, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, -19.500 z ł, za
mienię na Fiata Palio Weekend lub Sienę, 1998-99 r.. Bo
rek Strzeliński, woj. wrocławskie, tel. 0601/14-69-02 
FIAT UNO. 1984/89 r.. 1100 ccm, FIRE, czerwień meksy

TEGO JESZCZE NIE BYŁO WYCIECZKA ZA l i g
2 Przedstawiciel regionalny firmy 
O producenta nąlwyłsaeej klaey haków holowniczych 
o Zaprasza na promocje: OP012570
g  Zakup haka holowniczego premiowany 14 dniowym czekiem hotelowym dla 2 osób
Wrocław, ul. Krzywoustego 250, tel. 071/325 11 32
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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, stąn dobry. Legnica, tel. 0605/05-44*21 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372. ccm, wtrysk, kolor 
morski, 5-biegowy, nowy pasek rozrządu, klocki, el. reg.świa- 
tła, hak, alarm na gwarancji, stan b. dobry - 10.000 zł, za
mienię na większy (Toyota Corolla, Carina II). Żagań, tel. 
0606/82-83-02
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, kolor 
morski, 5-biegowy, nowy pasek rozrządu, el. reg. świateł, 
hak, alarm na gwarancji, stan b. dobry, -10.300 zł , zamie
nię na Toyotę Corollę, Carinę II. Żagań, tel. 0602/88-75-23 
FORD ESCORT XR3,1983 r., 1300 ccm, metalic, RM Ken- 
wood, 2-stronny szyberdach, spoilery, alarm z pilotem, -
4.500 zł lub zamienię. Twardogóra, tel. 071/315-01-33, 
0607/32-36-54
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccn\ srebmy, 5-drzwiowy,
5-biegowy, hak, RM + głośniki, zadbany, nowe opony, dzie
lona tylna kanapa, ważny przegląd - 5.300 zł, zamienię na 
inny, może być kombi, diesel lub z inst. gazową, bus lub 
inny dostawczy. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD ESCORT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm. diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, alum. felgi, nowe 
łożyska kół tylnych, nowe szczęki hamulcowe, stan dobry, -
4.900 z ł, zamienię na auto z silnikiem benzynowym. Zielo
na Góra, tel. 068/323-41-52
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna + gaz, czarny,
3-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, halogeny, 
ospoilerowany, 4 nowe opony zimowe, inst. gazowa + drugi 
silnik, oclony, zamienię na VW Golfa, 1.6 TDi. Nysa, tel. 
0608/02-76-54
FORD ESCORT, 1990 r., 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny, szyberdach, radioodtwarzacz, tuning • 8.000 zł, za
mienię na inny. Andrzej Logaj, Kłodzko, tel. 074/867-24-78 
wewn. 604, po 20
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
2-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka. zielone szyby, bez korozji, po wymianie klocków ha
mulcowych, filtrów i olei, ekonomiczny, zadbany - zamienię 
na inny. Lubin, tel. 0605/08-7148
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy, hak, oznakowany, alarm, centralny zamek, we
lurowa tapicerka, el. reg. reflektory, reg. kierownica, spoiler, 
stan b. dobry, • 13.300 z ł, zamienię na Fiata Punto, Opla 
Kadetta cabrio, Peugeota. Opole, tel. 0504/76-204)2 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFi, CLX, czarny,
3-drzwiowy, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, 
elektr. reg. wyposażenie, welurowa tapicerka, pokrowce, 
alum. felgi, lotka, dodatkowe światło .stop’ , RO Sony z RDS, 
dżojstiki + głośniki, -11.900 zł lub zamienię na 5-drzwiowy, 
możliwa dopłata. Wałbrzych, tel. 074/841-47-81, 
0604/36-60-84
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, ABS, elektr. dodatki • 12.000 zł, zamienię na Polo
neza, do 6.000 zł tub inny. Milicz, tel. 071/384-26-28 
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
mienię na inny. Pleszew, tel. 062/742-67-74 
FORD ESCORT, 1993 r.. 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, RO, wspomaganie kier., szyberdach, centralny zamek, 
atermiczne szyby, cena -13.500 zł, zamienię na tańszy do
8.000 zł. Góra, tel. 0603/12-07-28
FORD ESCORT SEDAN. 1997 r., 57 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypad
ku, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., po
duszka powietrzna, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, stan 
b. dobry, książka serwisowa - 21.700 zł, zamienię na tańszy 
lub w podobnej cenie. Boguszów-Gorce, tet 074/844-1641, 
0606/33-85-06
FORD FIESTA, 1989/90 r.. 1100 ccm nowy model, stan b. 
dobry, alarm, RM, pizegląd do 05.2002 r., nie składak, w 
kraju od 1992 r., nowe amortyzatory, układ hamulcowy, ło
żyska, zadbany, garażowany, • 8.900 zł lub zamienię na 
dostawczy lub busa, diesla, zamienię na inny, W tej cenie. 
Piotrówek, gm. Jordanów śl., tel. 071/346-18-99 
FORD FIESTA, 1995 r., 1800 ccm, diesel, czarny metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, kpi. doku
mentacja. Pleszew, tel. 0502/55-97-32 
FORD GALAXY Ghia, 1999 r., 71 tys. km, 2800 ccm, V6, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, alum. fel
gi, 2 poduszki pow., 7 siedzeń, welurowa tapicerka, fabrycz
nie przyciemnione szyby, relingi, bez wypadku, I właśddel, -
78.000 z ł, zamienię na turbo D, w cenie do 30.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/52-68-12
FORD GRANADA Ghia, 1982 r., 2300 ccm. V6. złoty meta
lic, el. otw..szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, komputer, 
welurowa tapicerka, podłokietnik przedni i tylny, tylne pasy, 
zagłówki, zadbany, drewno, dużo chromu, przyciemniane 
szyby, zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobowego. Dzier
żoniów, tel. 074/645-84-80 w godz. 10-16 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CO, el. otwieraną szyby - 20.000 
zł, zamienię na większy, w tej cenie. Sjeradz, tel. 
043/829-76-95, 0608/18-83-67 
FORD MONDEO, 1995 r., 10 tys. km, 2500 ccm. 24V, srebr
ny metalic, automatic, 170 KM, ABS, wspomaganie kier., kli
matyzacja, pełne wyposażenie elektr., podwójny rygiel, za
mienne zawieszenie (sport, tourist), zamienię na uszkodzo
ny BMW albo tańszy. Oława, tel. 06P7/42-5&-19 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, ospoile
rowany, aluminiowe felgi, RM, po remonde przedniego za
wieszenia, tarczy i docisku sprzęgła - 5.400 zł, zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 071/349-44-62*
FORD SIERRA, 1988/89 r, 2000 ccm, benzyna, srebmy me
talic, po remonde zawieszenia, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, 5-biegowy, stan b. dobry - 7.300 zł, zamienię na 
Poloneza Trucka albo na samochód spprtowy o dużej po- 
jemnośd. Wrocław, tel. 0603/21-80-09 
FORD SIERRA, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, zamienię 
na Mercedesa 126 E, Landę, może być uszkodzony. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, oszklony, 
długi, wysoki, 9 osób lub 1,51, blacharka do remontu - 2.800 
zł, zamienię na osobowy, w tej cenie. Kłodzko, tel! 
0604/92-16-22
FORD TRANSIT, 1987/97 r., 204 tys. km, 2000 ccm, Pb, 
biały, niski, krótki, 9-osobowy, po remoncie, dużo nowych 
częśd -12.000 zł, zamienię na uszkodz., możliwa dopłata. 
Lubin, tel. 0604/46*51-62 . - &
FORD TRANSIT, 1991/96 r., 2 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, krótki, podwyższony! zarejestrowany na 8 osób, po re
monde przedniego 1 tylnego zawieszenia, nowe sprzęgło, -
23.000 z ł , zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/341-15-50 
FORD TRANSIT, 1992 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, wzmocniony silnik, I właściciel, w kraju od 
2 lat zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Paczków, 
tel. 077/431-78-97, 0604/32-99-23
FORD TRANSIT, 1994 r„ 200 tys. km, niebieski, chłodnia, 
agregat Convecta, - 25.000 z i, zamienię na inny. Władysła
wowo. tel. 058/674-03-68,0502/03-98-54 
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, czerwony, 
4x4, sprawny, nowy silnik, opony i felgi, 8-osobowy + 500 kg 
ładunku, zniżki na OC, orurowana kabina cabrio + plandeka 
i stelaż, przegląd do 04.2002 r., zamienię na kolebę budow
laną diesel, przyczepę rolniczą, dągnik rolniczy, możliwa do
płata 4.000 zł. Chojnów, woj. legnickie, tel. 0603/43-36-98

HONDA CMC, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wirysk.16  ̂
niebieski metalic, -15.000zł .zamienięha inny. Polkowice, 
tel. 0604/89-03-20 -
ISUZU MIDI BUS, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, oszklony, zarejestrowany na 8 osób, RO, nówe przed
nie zawieszenie, rozrusznik! docisk, sprzęgło, zamienię na 
osobowy w tej cenie, ok. 11.000 zł lub sprzedam. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/722-03-19
IVECO TURBOSTAR, 1985 r., niebieski metalic, ciągnik sio
dłowy, intercooler, webasto, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
blok. tylna mostu, 2 leżanki, spoiler dachowy, ham. nacze- 
powy, zamienię na sam. osobowy lub autobus. Polkowice, 
tel. 0603/33-07-97
IVECO 70-10,1986 r. maxi, 20 m3, stan dobry - 8.500 zł, 
RENAULT 21 kombi Medalion, 1986 r,, klimatyzacja, cen
tralny zamek, automatic, stan dobry - 5.000 zł, zamienię na 
jeden dostawczy lub pomoc drogową itp. Wrodaw, tel. 
0503/92-35-75
JAGUAR XJ6,1991/92 r., 3600 ccm, bordowy metalic, .So- 
verwic’ , automatic, drewno, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, ABS, komputer, alum. felgi, katalizator, pełne wyposa
żenie el., stan b. dobry • 29.000 zł, zamienię na Jeepa, Mer
cedesa, BMW, Audi. Wrodaw, tel.'0607/72-77-65 
JEEP CHEROKEE 4WD, 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, 
TD, perłowogranatowy metalic, pełne wyposażenie • 62.000 
zł, zamienię na tańszy do 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP WRANGLER, 1991 -r., 2500 ccm, benzyna oraz Ford 
Escort 1800 ccm D, 92 r., zamienię na Opla Frontierę lub 
podobny. Brzeg, tel. 077/41647-21 po godz.20 
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm, zielony, inst. gazowa (atest 
do 2010 r.), nowy silnik, 81/100 km • 3.000 zł, zamienię na 
VW Transportera, oszklony, z dopłatą do 2.000 zł. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-29-05
LADA 2105,1983 r., 11 tys. km, 1300 ccm, zielony, po re
monde ogólnym, nowy silnik, roczna inst. gazowa, oszczędny 
8 1 gazu/100 km - 3.000 zł, zamienię na VW LT lub Transpor
ter bus, przeszklony, bez wypadku, z dopłatą do 2.500 zł. 
Wieża. tel. 075/781-29-05
LANCIA THEMA, 1989 r.. 2000 ccm zadbany, bogate wy
posażenie, • 11.000 z ł, zamienię na tańszy albo bus. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/34-51-30 '
MAZDA 626, 1993 r., 97 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
biały, wspomaganie, szyberdach, centralny zamek, alarm, 
RO, felgi alum, -15.900 zł lub zamienię na mniejszy. Kroto
szyn, tel. 0606/25-54-34
MAZDA 626,1993 r., 133 tys. km, 2500 ccm, 24 V, srebmy 
metalic, bez wypadku, po przeglądzie serwisowym, pełne 
wyposażenie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, 5-biegowy, 175 
KM, alarm, nowy model, stan b. dobry - 23.700 zł lub zamie
nię na inny, benzyna, lub diesel, tańszy. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-58-28
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, szyber
dach, alarm, szerokie zderzaki, drewniana kierownica, RO, 
zamienię na Renault Espace, van, z 1989/90 r. lub VW Trans
portera T2, oszklonego. Chojnów,-tel. 076/819-10-04, 
0604/19-61-54
MERCEDES 190 E, 1984 r. atrakcyjny wygląd - 9.000 zł, 
zamienię na VW Golfa II, z hakiem albo Mercedesa 123, z 
hakiem, w tej cenie. Żary, tel. 068/374-28-65 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, automatic, stan b. dobry - 14.000 zł, zamienię na 
Mercedesa 300, 250, 260 124 D, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0503/57-16-76
MERCEDES 190,1987 r., 2300 ccm, benzyna, czarny me
talic, ABS, alum. felgi, drewno, ei. otw. szyby, alarm, central
ny zamek + pilot • 13.500 zł, zamienię na kombi. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-38, 0504/92-90-33 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 215 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
wiśniowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek 
- 15.900 zł, zamienię na tańszy samochód. 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 dobiy - 4.800 zł, zamienię 
na Audi 80, coupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-04, 
076/749-36-03
MERCEDES 200 124 D. 1985 r., 260 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, złoty metalic, • 16.500 zł, zamienię na BMW 5 lub 7, 
automatic, klimatyzacjaj + dopłata. Kłodzko, tel. 
074/867-57-80, 0603/10-20-10 
MERCEDES 200 124 E, 1986 r.. 240 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, kolor piaskowy, szyberdach, RM, automatic, el. 
podgrzewane i reg. lusterka, zamienię na busa. Oława, teł. 
0601/98-54-21
MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
lakierowaniu, po wymianie silnika, dodatkowo 2. silnik z do
kumentacją, zamienię na samochód osobowy, prod. niemiec
kiej, 4-drzwiowy, najchętniej kombi. Jelenia Góra, tel. 
075/742-64-86
MERCEDES 2219,1984 r., biały, chłodnia, stan b. dobry -
36.000 zł, zamienię na samochód z kontenerem lub na vana. 
Lubin, tel. 0601/58-39-63
MERCEDES 240123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, w dąglej eksploatacji, po przeglądzie - 4.100 zł, zamie
nię na busa, inne propozycje, chętnie tańszy. Wrocław, tel. 
071/328-33-68 po godz. 20, 0607/81-5240 
MERCEDES 250 124 D, 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccni, 
wrzosowy, klimatyzacja, poduszka pow., automatic, el. otw. 
szyby, sprow. w calośd w 2000 r., kpi. dokumentacja - 33.000 
zł, zamienię. Nowa Sól, tel. 0607/26-77-67 
MERCEDES 260 124 E, 1993 r„ 121 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, demnozielony metalic, oclony w całości, bez wy
padku, stan idealny, drewno, 2 poduszki pow., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, el. 
reg. reflektory, szeroka listwa i grill, ASD, ABS, wspomaga
nie kier., automatic - 34.500 zł, zamienię na osobowy, do
stawczy, chętnie tańszy. Strzegom, tel. 074/844-1641, 
0606/33-85-06
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, stalowy 
metalic, stan b. dobry, radio, hak, aluminiowe felgi, szyber
dach, automatic, nowe opony (na gwarancji), nowy akumu
lator (gwarancja), wspomaganie kier., spoiler, nowe amorty
zatory (na gwarancji) - 8.000 zł, zamienię na Forda Scorpio 
sedana, Opla Senatora, Omegę. Oborniki Śląskie, tel.- 
071/310-34-37, 0608/054)544 
MERCEDES 300 124 E; 1994 r., 120 tys. km, 300Q ccm, 
24V diesel, zielony metalic, klasy E - 45.900 zł, zamienię na 
tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73 
MERCEDES 608,1993 r., biały, kontener, zamienię na inny. 
Żary, tel. 0606/32-01-36
MERCEDES SPRINTER 412,1995 r., 2900 ccm, TDi, biały, 
stan b. dobry - 52.000 zł, zamienię na dostawczy z kontene
rem. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES SPRINTER 312 MAX, 1996r., 160tys.km,2900 
ccm, TDI - 47.000 zł, zamienię na tańszy. Opole, tel. 
0604/84-7940
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2000 ccm, benzyna inst. ga
zowa, centralny zamek, hak, wspomaganie, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, - 8.000 zł zamienię na droższy, z dopłatą. Świe
radów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, alarm + pi
lot, hak - 9.800 zł, zamienię na dostawczy lub po wypadku. 
Lubin, tel. 076/844-81-84, 0601/47-63-28 
MITSUBISHI L300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czeiwo- 
ny, 6-osobowy, ład. 750 kg, inst. gazowa, klocki, pasek, hak, 
ciemne szyby, stan dobry, -13.000 zł, zamienię na Mitsubi

shi Galant, Citroena XM, nie droższy. Wrocław, tei. 
071/355-69-39
MITSUBISHI L300 BUS, 1993 r., 150 tys.'km, 2500 ccm, 
diesel, biały, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, bez 
wypadku, oszklony, 6 osób + 850 kg lub 9-osobowy, I wła
ściciel, stan b. dobry, zamienię na osobowy albo większy 
buś. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1991 r., 148 tys. km. 1500 
ccm, złoty metalic, szyberdach, centralny zamek, wspoma
ganie kierownicy, hak, kompletna dokumentacja, stan bar
dzo dobry -, zamienię na inny. Oława, tel. 0609/5841-08 
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 , zamienię na tańszy. 
Kalisz, tel. 0605/03-61-20
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1995 r.,98 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, zielony metalic, ABS, SRS, klimatyzacja, el 
otwierane szyby, centralny zamek - 58.000 zł, zamienię na 
tańszy, z dopłatą lub domek w okolicach Wrocławia. Wro
cław, tel. 071/321-35-89
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, turbo, szary metalic, 
ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny zamek, wspo
maganie, szyberdach, alum. felgi - 13.000 zł, zamienię na 
Opla GSI lub na Peugeota 405! Wądroże Małe, tel. 
076/88743-71
NISSAN 200 SX, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
perłowoczerwony, turbo intercooler, ABS, wspomaganie kier., 
centralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, alarm, 
pełne wyposażenie elektryczne - 15.500 zł, zamienię na
4-drzwiowy, tańszy. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
NISSAN PATROL, 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm -12.000 
zł, zamienię na samochód 2-, 3-letni, chętnie z automatycz
ną skrzynią biegów. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, wiśniowy me
talic, 4x4, krótki, wspomaganie, hak, techn. sprawny, atrakc. 
wygląd -16.000 zł, zamienię na inny lub motocykl. Zielona 
Góra, tel. 068/34141-33, 0604/30-2941 
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 149 tys. km, 2000 ccm, die
sel, bordowy metalik, centralny zamek + pilot, wspomaga
nie, el. otw. szyby (x4), el. reg. i podgrzewane lusterka, we
lurowa tapicerka, podłokietniki, alum. felgi (gwiazdy), immo
bilizer, garażowany, ekonomiczny, stan b. dobry, - 21.500 zł 
, zamienię na inny. Rudna, tel. 076/749-39-12 lub, 
0601/58-68-15
NISSAN SERENA MINIVAN, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, srebmy, model z listopada, wspomaganie, szyber
dach, czarne szyby, orurowany przód, zamienię na Peuge
ota 605, Renaulta Safrane, Espace, z silnikiem diesla. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-13-08 
OPEL ASTRA, 1992 r.. 119 tys. km, 1400 ccm, szaty meta
lic, szyberdach, centralny zamek, dzielone siedzenia, oryg. 
RO z RDS, 4 mies. w kraju, książka serwisowa, aluminiowe 
felgi 14", 5-drzwiowy -13.600 zł lub zamienię na inny, może 
być droższy. Jelenia Góra, tel. 0600/23-75-01 
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy - 13.700 zł, zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento, 1993-1996 r. Strzelin, tel. 0606/81-07-20 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 42 tys, km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, 
wspomaganie, po wypadku, dzielona tylna kanapa, garażo
wany, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd • 24.400 ii, zamie
nię na tańszy osobowy, np. Fiat Cinquecento, Polonez, Ford, 
Opel, VW, Renault i inne. Wschowa, tel. 065/54042-17 
OPEL KADETT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna wersja sporto
wa, ospoilerowany - 1.800 zł, zamienię, na Fiata 126p, po 
1997 r. Legnica, tel. 076/721-58-18 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, 3-drzwiowy, ekonomiczny - cena 8.500 zł, za
mienię na dostawczy bus + dopłata lub VW Passat kombi. 
Kędzierzyn-Koźle; tel. 0601/894743 
OPEL KADETT, 1988 r.. 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, 
welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, radio, hak - 7.300 zł, 
zamienię na inny, z dopłatą, • 7.300 zł. Gostyń, tel. 
065/572-13-26
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, stan b. dobry, deska digital, nowe opony, z tyłu lotka,
3-drzwiowy, hak, ładne wnętrze - 7.500 zł, zamienię na inny 
albo dostawczy, trzebnica, tel. 0604/72-19-48, 
0600/19-88-10
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, ospo
ilerowany, sportowy Wygląd, stan b. dobry • 7.800 zł, zamie
nię na Golfa, Audi lub inny w tej cenie, może być do małego 
remontu. Złotoryja, tel. 076/878-35-39, 0605/85-58-00 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, OHC, czerwony,
3-drzwiowy, katalizator, RM + głośniki, stan b. dobry, - 7.300 
z ł , zamienię na Fiata 126p z lat 1991-94. Ogorzelec, teł. 
075/74640-26
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 SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, lakierowane zderzaki, dużo nowych 
częśd, zadbany, stan b. dobry -9.000 zł, zamienię na Mer
cedesa 124. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-56-27, 
0608/45-1046
OPEL KADETT, 1991 r., 41 tys. km, 1600 ccm, wtryskjnio- 
dowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, I właśddel, 
w kraju od 6 mies., stan b. dobry - 12.000 zł, zamienię na 
mniejszy, 2-drzwiowy. Lubin, tel. 0502/53-72-71 
OPEL KADETT KOMBI, 1991/92 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, Club, 5-drzwiowy, fotele 
kubełkowe, welurowa tapicerka, el. otw. sZyby (atermiczne), 
szyberdach, relingi, roleta, żaluzja, el. reg. światła, centr. za
mek,alarm, bez wypadku, oryginalny lakier, I właśddel, ga
rażowany, sprowadzony w całości, zamienię na droższy, Audi 
B4, VW Passat, Opel, BMW 525, Mercedes. Świebodzice, 
tel. 074/854-53-53
OPEL OMEGA, 1988 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Pb/, czer
wony, wspomaganie kter., radioodtwarzacz, hak, bez wypad
ku, zadbany - 7.900 zł, zamienię na mniejszy, z dopłatą. Bie
lawa, tel. 074/833-9048 '
OPEL OMEGA, 1988 r., 2300 ccm, turbo D, szary metalic,. 
centr. zamek, wspomaganie, intercooler, Mul-T-Lock, RM + 
6 głośników, welurowa tapicerka, hak, nie składak, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 9.300 z ł , zamienię na Forda 
Couriera, Citroena C-15 (pick-up). Goczałków, lei. 
074/855-9548, 0607/54-77-10 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r.. 190 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa - 10.000 zł, zamienię na tańszy, 
diesel lub benzyna + gaz. Jaworzyna Śląska, tel. 
074/858-89-03
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, 
inst gazowa, el. otwierane.szyby, el. reguł, lusterka, alarm + 
pilot, centralny zamek, wspomaganie kier., oznakowany, 
ciemne lampy tylne, zamienię na inny albo na busa. Sobót
ka, tel. 0606/20-57-10
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, srebmy 
metalic, RM z-RDS, hak, ABS, wspomaganie, centralny za
mek, immobilizer + 2 piloty, el. fotel, lusterka, szyberdach, 2 
pod. powietrzne, alum. felgi, zestów głośno mówiący Nokia 
• 27.000 zl, zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 
076/749-67-87, 0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 146 tys. km. 2500 ccm, V6 24V, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty

zacji, zamienię na Opla Tigrę, Audi B4, Mazdę Xedos 6, inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/363-70-36 
OPEL TIGRA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, 
komputer, alum. felgi, radioodtwarzacz, atrakcyjny wygląd, •
31.000 zł, zamienię na tańszy. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm centr. zamek, szyber
dach, ABS - zamienię na busa z dopłatą. Żary, tel. 
0604/98-07-32
OPEL VECTRA, 1999 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśnio
wy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alum.felgi, zarejestrowany jako dę- 
żarowy, VAT od faktury, - 42.000 z ł, zamienię zamienię na 
tańszy, do 20.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/73̂ -5941. 
0604/54-38-22
PEUGEOT 205 D, 1990 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan dobry - 9.400 zł, zamienię na Fiata 126p 
albo uszkodzony. Kłodzko, tel. 074/867-2145, 
0605/07-8749
PEUGEOT 205, 1991 r., 95 tys. km, 1200 cćm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, RO, oznakowany - 7.500 zł, zamienię na 
Fiata Cinquecento lub Uno, po 96 r. Wrocław, tel. 
071/351-77-95, 0502/37-63-74 
PEUGEOT 205,1992 r., 76 tys. km, 1000 ccm, czerwony,, 
kupiony w salonie, stan b. dobry - 9.000 zł, zamienię na 
Fiata 126p, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 0602/45-25-95 
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, zamienię ńa inny. Kalisz, tel. 
0604/78-54-02
PEUGEOT 406,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czarny, centr. 
zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, wspo
maganie, radioodtwarzacz, komplet opon zimowych z łań
cuchami, instalacja gazowa do zamontowania, • 32.500 z ł, 
zamienię na mniejszy, osobowy. Kalisz, tel. 062/76441-32, 
0604/08-36-62
PEUGEOT 806,1995 r., 72 tys. km, zielony metalic, klimaty
zacja, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, kodowany zapłon, alum. felgi - 36.000 Zł, za
mienię na inny osobowy lub sprzedam. Śmigiel, woj. lesz
czyńskie, tel. 0606/48-25-32
PEUGEOT J5 BUS, 1988 r., 1900 ccm, diesel, niebieski,
8-osobowy, ład. 1000 kg, ciemne szyby, alarm, radio z pa
nelem - 10.000 zł, zamienię na Opla, tańszego. Sulechów, 
tel. 0605/61-7849
POLONEZ TRUCK, 1990 r.. 97 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
bordowo-niebieski, plastikowa nadbudowa, bez korozji, za
dbany, nowy olą, nowy akumulator, zamienię ną Fiata Ci- 
nquecento i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
RENAULT 11,1984 r., 1400 ccm, szary, 3-drzwiowy, dzielo
na tylna kanapa, RO + głośniki, stan techn. b. dobry - 3.800 
zł, zamienię na inny, może być kombi lub bus, do remontu. 
Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
RENAULT 19, 1991 r., 127 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, po wymianie ukł. ham., RM, dodatkowe światło 
.stop* - 9.500 zł, zamienię na Fiata Cinquecento, UNO, Da
ewoo Tico. Głogów, tel. 076/832-19-68 
RENAULT 25,1986 r., 2100 ccm, benzyna + gaz, biały, dużo 
dodatków, stan dobry, cena - 6.200 zł, zamienię na diesel 
albo inne propozycje. Wąsosz, tei. 065/543-78-83 
RENAULT 25,1990 r., 2700 ccm, V6, biały, RO z RDS Alpi- 
ne, 6 głośników, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie, reg. kierownicy i pasów, c. zamek z pilotem, alarm, 
immobilizer, hak, felgi alum., el. reg. lusterka, el. otw. wszyst
kie szyby - zamienię na inny. Opole, tel. 0608/53-71-52, 
077/441-30-76
RENAULT ESPACE, 1987 r., 2000 ccm. benzyna el. otwie
rane szyby. el. reguł, lusterka; wspomaganie kier., uniwer
salny, 7 osób lub 2 osoby + 820 kg, 2 szyberdachy, zamie
nię na tańszy, diesel lub E + gaz. Dąbie, tel. 0607/4046-20 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 130 tys. km, granatowy, peł
ne wyposażenie - zamienię na Poloneza Trucka lub osobo
wy, po 1999 r. Świdnica, tel. 0501/04-16-82 
RENAULT MASTER BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel, nie
bieski, lekko uszkodzony prawy bok i tył, techn. sprawny, 
zamienię na inny, może być z-dopłatą. Legnica, tel. 
0609/41-6047
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebmy metalic, serwisowany, stan b. dobry, zadbany,
• 23.000 zł lub zamienię na Audi 80 B4 1.9 TDi, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 0606/46-75-51 
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, zamienię na 
inny. Turek, tel. 063/279-9346 w godz. 8-18,0600/32-1144 
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, demno- 
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 dopł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-14
SEAT IBIZA, .1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. reguł, reflektory, wspomaganie kier., obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, RM + 6 głośników, kata
lizator, alarm + pilot, nowy typ nadwozia, I właśddel, spro
wadzony w całości, kompletna dokumentacja, stan dobry, •
18.500 zł, zamienię na tańszy, np. VW Golfa II diesel. Brzeg, 
tel.. 077/416-5943, 0501/58-12-14 
SEAT IBIZA, 1996 r., 97 tys. km, niebieski, - zamienię na 
VW Golfa II lub Jettę II, turbo D. Kluczbork, tel. 0608/23-24-21 
po godz. 16
SEAT TOLEDO, 1993 r., czarny, centralny zamek, hak, RO 
+ głośniki, stan b. dobry, zamienię na inny, w cenie do 12.000 
zł, najchętniej diesel. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebmy 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, - 26.000 z ł, zamienię na Mercedesa z dopłatą. Kroto
szyn, tel. 062/722-50-76
SKODA 105 L, 1983 r., biały, zadbany, po remoncie silnika, 
zamienię na VW Passata, 1983-87 r., 1.6 D, po wypadku, 
zniszczonego. Krzyżowa, tel. 076/817-3142 
SKODA 105 S, 1984 r., 40 tys. km, 1100 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, oiyginalna blacharka i lakier, RO i osprzęt, 
stan b. dobry zamienię na rower górski. Karłów, gm. Dąbro
wa Niemodlińska, tel. 077/464-1 
SKODA 105 L, 1988 r., 1046 ccm, benzyna, piaskowy, prze
gląd do 09.2001 r.. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, hak, 
bagażnik dachowy, garażowany, - 2.300 z ł , zamienię na 
Fiata 126p. Zebrzydów, tel. 074/858-54-63, 0606/34*83-95 
SKODA 125 L, 1989/90 r, 11 tys. km. 1200 ccm, beżoWy, 
stan b. dobry, bez wypadku, garażowany, mało eksploato
wany, I właściciel, zadbany, 5-biegowy, radioodtwarzacz, bez 
korozji - 4.800 zł, zamienię na Fiata 126p. Kamienica, woj.. 
opolskie, tel. 0608/48-90-23
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r.. 100 tys. km, biały, z sa
lonu, I właściciel, stan b. dobry, serwisowany w ASO oraz 
Opel Calibra 2.0, pełne wyposażenie, czarny, aluminiowe 
felgi, nawigacja • 36.000 zł, zamienię na jeden. Wrodaw, 
tel. 071/336-04-54, 0503/37-80-67 
STAR 244, 1980 r. wywrotka, skrzyniowa, długa skrzynia, 
wysokie burty, wywrót na 3 strony, stan dobry, -12.000 z ł,

zamienię na Mercedesa 407,406 albo innego busa. Wro
cław, teł. 071/339-25-95, 0604/08-83-10 *
TOYOTA ĆARINA, 1986 r., 2000 ccm, diesel - zamienię na 
Fiata I26p EL, 1995/96 r. Wrocław, tel. 071/353-52-15 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 20(ftys. km, 1600 ccm, czer
wona, sportowe zawieszenie, oszczędny, atrakcyjny wygląd, 
nowe amortyzatory - 8.200 zł, zamienię na Opla Omegę kom
bi, pojemność bez znaczenia, pó 1990 r., możliwa dopłata. 
Nowa Sól, tel. 0604/91-16-22, 068/376-71-71 po g. 23 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1989 r., 147 tys. km, 1300 ccm, 
12V, srebrny metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, po przeglądzie, -10.200 
z ł , zamienię na inny. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/2943-83
TOYOTA HIACE, 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
+ gaz, biały, oszklona, otwierane wszystkie szyby, rej. na 9 
osób, ekonomiczny, cena • 19.500 zł, zamienię na większy, 
dostawczy lub mniejszy osobowy, możliwa dopłata do 4.000 
zł albo inne propozycje. Ryczeć, tel. 0601/91-97-74, 
0501/77-03-81 4
VOLVO 244,1984 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, stan b. 
dobry, serwisowany, RM, - 5.500 z ł , zamienię na rozbity 
(Daewoo Lanos, Fiat Cinquecento 1.1). Wrocław, tel. 
071/366-17-21
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czarny me
talic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyp. 
elektr., ABS, komputer, alum. felgi, -15.800 z ł, zamienię na 
busa iub inny osobowy. Jarodn, tel. 0607/51-75-80 
VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, nowy akumula
tor i klocki hamulcowe, zadbany, stan b. dobry, zamienię na 
Poloneza Trucka albo inny dostawczy. Głogów, tel. 
076/834-90-28, 0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, centralny za
mek, kubełkowe fotele, alum. felgi, ciemne szyby, szerokie 
zderzaki • 13.000 zł, zamienię na Mercedesa 190 D, w ce
nie do 13.000 zł. Lubin, tel. 0605/09-2746 
VW GOLF lll, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, GT, 5-drzwiowy, bez wypadku, po tuningu, 
klimatyzacja, komputer pokładowy, drewniane dodatki, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, 4 refl., spoiler i inne -19.000 
zł, zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF lll, 1993 r., 169 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, el. szyberdach, wspomaganie kier., RO -
15.800 zł, zamienię na Opla Vectrę, Astrę, Kadetta, sedan,
1.7 diesel. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
VW GOLF lll, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, inst. gazowa, wspomaganie, 
stan idealny, zamienię na VW Golfa lub Vento, VR6, z do
płatą. Wrocław, tel. 0601/95-27-56 
VW GOLF lll, 1997 r., 86 tys. km, 1400 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, 
el. otw, szyby, - 23.000 z ł , zamienię na inny. Jarocin, tel. 
0605/56-02-89
VW LT 31.1994 r.. 126 tys. km, 2400 ccm, bordowo-czamy, 
możliwa faktura VAT - zamienię na osobowy, np. Fiat Se- 
icento. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
VW PASSAT, 1986 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejśdowy, automatic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, duże 
lampy, RM, hak, czarne wnętrze, sprow. w całości, stan b. 
dobry - 7.000 zi lub zamienię na inny, może być uszkodz. w 
tej cenie, lub tańszy, chętnie Scorpio. Głogów, tel. 
0604/8743-11
VW PASSAT, 1987 r. - 8.500 zł, zamienię na dągnik rolniczy 
MTZ-82 w tej samej cenie. Góra, tel. 065/543-34-28 
VW PASSAT, 1989 r., 230 tys. km. 1800 ccm, benzyna, zło
ty metalic, centralny zamek, dzielona tylna kanapa, szyber
dach, hak, obrotomierz, stan b. dobry, zamienię na inny sa
mochód lub motocykl. Wrocław, tel. 793-52-52, 
0608/89-13-78
VW PASSAT, 1990 r., zamienię na inny. Zielona Góra, tel. 
068/327-6044 lub 0605/03-5649 
VW PASSAT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
90 KM, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, alarm, 
hak, alum. felgi, RO, garażowany, bez wypadku, zadbany -
16.000 zł, zamienię na VW Golfa, Toledo, Escorta, Astrę, 
diesel, w tej cenie lub z dopłatą. Gorzów Wlkp., tel. 
095/729-28-21
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, szary metalic, sprowadzony na mienie przesiedleń
cze, bez wypadku, stan b. dobry, wspomaganie kier., el. szy
berdach, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek, hak, ro
leta, relingi dachowe, -17.000 zł, zamienię na VW Passata 
TDi, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/66547-89,0605/2645-02 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 1900 ccm, turbo D Wspoma
ganie kier., centralny zamek, demne szyby, aluminiowe fel
gi, RM, zamienię na VW Passata kombi (1994/95 f.) lub na 
Renault Scenic. Bierutów, tel. 071/314-69-89,0603/74-92-57 
VW PASSAT, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,, 
alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach el. 
otwierany, roleta bagażnika, zamienię na VW Transportera 
T4, VW Golfa III, Polo, po 1994 r. Nowa Ruda, tel. 
074/87240-24, 0600/50-22-84 
VW PASSAT GT SEDAN, 1993 r., 121 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy, bez wypadku, stan idealny, automatic, 2 
poduszki pow., centralny zamek + pilot, welurowa tapicerka, 
el. szybenJach, el. reguł, lusterka, nowe opony i amortyza
tory -19.100 zł, zamienię na Mercedesa, inne propozycje. 
Strzegom, tel. 074/844-1641, 0606/33-854)6 
VW PASSAT SEDAN. 1994 r.. 2000 ccm, benzyna.biały, -
21.000 zł, zamienię na mniejszy, 4-drzwioWy. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-31-00
VW PASSAT, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku. kpi. dokumentacja, centralny za
mek, RO stereo, katalizator, el. reg: lusterka, ABS, stan b. 
dobry, zadbany, po przeglądzie - 25.000zł, zamienię na tań
szy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-7645, 
071/348-26-11
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1035 ccm, benzyna, biały, inst 
gazowa, demne szyby, sprowadzony w calośd, kpi. doku- 
mentacja, • 7.200 zł lub zamienię na Rata 126p albo VW 
Transportera T2. Żary, tel! 0608/0442-67 
VW POLO VARIANT, 1998 r., 56 tys.,km, 1600 ccm, zielony 
metalic, aluminiowe felgi, radio, alarm, centralny Zamek, 
wspomaganie kier. .? '33,000. zł, zamienię na tańszy samo
chód albo na terenowy. Kłodzko, tel. 0601/76-12-60 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, inst gazowa, silnik chłodzony pow., oszklony, 7-oso- 
bowy, zamienię na VW Golfa II, diesla. Wołów, tel. 
071/389-20-55, 0503/5443-35 
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm, niebieski, 9-oso
bowy lub 970 kg ład, - 4.900 z ł, zamienię na osobowy. Ka
lisz, tel. 062/76145-14, 0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1982 r., 49 tys. km, 1600ccm, 
diesel, biały, po wymianie silnika, w ciągłej eksploatacji, 3 
miejsca + 900 kg, śdanka, ocieplony, częściowo oszklony -
7.500 zł, zamienię na większy, dostawczy. Trzebnica, tel. 
0604/72-1948, 0600/19-88-10 
WARTBURG 353, 1986 r., 80 tys. km po przeglądzie, za
mienię na Nysę, przeszklony, osobowy. Sulechów, tel. 
068/385-72-34
ŻUK A-11B, 1984 r. - zamienię na przyczepę bagażową. 
Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 0606/26-81-92
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

I C A Ł O D O B O W Y
SERWIS OPON “MARKO” 

prostowanie fe lg  a lum in iow ych,sprzedaż opon

„KOGUT" TAXI na magnes, stan dobry, - 50 zł. Legnica, 
tel. 0607/86-18-69
AKUMULATOR 60 Ah, 550 A, nowy -150 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-62
AKUMULATOR 12 V, 108 Ah, 460 A, na gwarancji, > 160 
zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23,0609/20-08-64
AKUMULATOR żelowy, 65 Ah, nowy, 3 szt. - 400 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/320-43-29
AKUMULATOR BOSCH 12 V, 45 Ah, 190 A, bezobsłu- 
gowy, mały, nie używany, stan idealny, tektura zakupu, - 
100 zł. Wrocław, tel. 0502/99-94-22
AKUMULATOR EXIDE 50 Ah, 320 A, na gwarancji, do 
Poloneza, -100 zł. Lubin, tel. 076/847-30-81
ALARM SAMOCHODOWY z centralnym zamkiem, 2 pi
loty, nowy, uniwersalny, • 120 zł. Legnica, tel. 
076/722-17-66
ALARM SAMOCHODOWY ANACONDA 2 piloty, atest, 
na gwarancji, -150 zł. Polanica Zdrój, tel. 0601/62-89-58

ALARM SAMOCHODOWY C-200 firmy Cel-Poland, z 
własnym zasilaniem, czujniki ultradźwiękowe, nowy + in
strukcja obsługi i montażu, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0501/12-63-50
O  ALARMY „Aligator”, „Tar”, „Cassini”, „Seka”, 

„Legendford”, „Lampart”, „Scorpion” • kpi. ze* 
stawy z syrenami oraz czujniki udarowe, ultra* 
dźwiękowe, radarowe, ciśnienia przechyłowe, ra- 
diopowiadomienia, centralne zamki, antyradary, 
sterowniki zamków. Profesjonalny montaż lub 
wysyłka, detal i hurt. Opisy, schematy, instr.. 
montażu, NAJNIŻSZE CENY,, SPRAWDŹ! Wro- 
cław (e-mail:imr@go2.pl), tel. 071/34348*14, 
0601/73*75*30 01032711

O  ALARMY SAMOCHODOWE : Gepard 2, Legen* 
ford, Lampart, Skorpion, Alfa * od 100 zł, central* 
ne zamki • od 75 zł, czujniki * od 20 zł, syreny * 
od 25 zł, blokady elektroniczne • od 35 zł, bloka* 
dy skrzyń biegów Tytan*Dipol - od 260 zł, haki 
holownicze, atestowane, odkręcane kule z kom* 
pletem montażowym - od 160 zł, montaż, sprze* 
daż,. naprawa, wysyłka,, faktury VAT, Legnica, ul. 
Kręta 10 (na lewo od „Real”), tel. 0602/43*01 *75 
84018571

ANTYRADAR COBRA, - 150 zł. Bielawa, tel. 
074/833-1540, 0606/66-92-29
O AUTOALARMY „Gepard” * 75 zł, „Gepard 2” * 87 

zł, „Patriot” (zmienny kod, immobilizer, sterowa* 
nie zamkiem) * 125 zł, „Legendford” (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) • 160 zł, „Scorpion" (wszystkie możli
we funkcje, immobilizer, atest) • 168 zł oraz ra- 
diopowiadom., czujniki, syreny, anteny el.., an
tyradary - od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
Najniższe ceny, tel..071/34348-14,0601/73*75*30 
Wrocław 01032721 

BAGAŻNIK DACHOWY do Forda Mondeo, 4-dizwiowe- 
go z lat 1993-96, -150 zl., tel. 0501/38-69-62
BAGAŻNIK DACHOWY z uchwytami na rowety, do VW 
Golfa II, Jetty, -120 zl. Wrodaw, tel. 0602/32-22-34
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry - 80 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-28-92 
BAGAŻNIK DACHOWY na narty, do Fiata 12Śp, - 30 zl. 
Wrodaw, tel. 0503/37-20-42
BAGAŻNIK DACHOWY na 2 rowery, do Opla Vedry, stan 
b. dobry, - 250 zł: Wrodaw, tel. 0501/43-47-16
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY nowy, możliwość monta
żu 3 rowerów, - 200 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE używane, różne typy, - 
60 zl. Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 
0608/27-86-58
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginal
na -150 zl. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18

BOX SAMOCHODOWY OPEL BOX SPORT wym. 
500x300x2200 mm, zamykany na klucz, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-36-00
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard” • 

75 zł, „Patriot” -125 zł, „Legendford” * 160 zł, 
„Scorpion” * 168 zł oraz czujniki, syreny, immo' 
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary * ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi
sy instalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJ
TANIEJ, Wrocław (e-mail:łmr@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01032731

FARBA RENOWACYJNA kolory : czerwony, czerwień 
meksykańska - po 15 zł/l, akrylowa - po 20 zł/l. Wrocław, 
tel. 071/343-16-93
FELGA ALUMINIOWA do Audi, 1 szt., 205/60 R15, z opo
ną, 16*, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0504/99-10-64
FELGI do BMW, 5-śrubowe, 14" + felgi 13" (VW, Fiat, 
Opel, itp.), ok. 20 szt. -15 zł/szt. Bukowice, gm. Krośni
ce. tel. 0601/19-89-07
FELG113", z oponami niskoprofilowymi - 80 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/97-17-59
FELGI ALUMINIOWE TEKNO nowe, 5-ramienne, atrak
cyjny wygląd, rozstaw śrub 108x4, do Forda, Audi, Peu
geota, -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 fabrycz
ne. 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 komple
tu 15" -1.150 zł (przy zakupie możliwość rozli
czenia starych). Żary, tel. 068/470-58-83, 
0604/79-52-93 87026641

FELGI ALUMINIOWE do Dodge'a Grand Caravan, 15",
4 szt, - 700 zł., tel. 0601/77-52-24
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 7J x 15, do Peugeota,
- 850 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-89,0603/74-92-57
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercede
sa, 15", 5-otworowe, - 1.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
FELGI ALUMINIOWE 16", oryginalne do Opla, 5-otwo
rowe, 5-ramienne gwiazdy, 5 szt, - 850 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE VW 6-ramienne gwiazdy, 15", ory
ginalne, 4-otworowe, stan idealny, - 1.300 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE 16", rozstaw 114,3 mm, na 4 śru- 
bu, 7.5Jx16H2,5-ramienne gwiazdy, stan idealny, do Nis
sana lub Hondy, -1.090 zł oraz 15", rozstaw 100 mm, na 
4 śruby, wypukłe, nowy wzór „Y", + opony 195x50x15, 
stan idealny, do Opia, Seata, Volkswagena, Toyoty itp, - 
1.350 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-07, 
0502/67-24-96
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, Hondy, Mitsubishi. 16", 
rozstaw 114.3 mm, na 4 śruby, 7.5J x 16 H2,5-ramienna 
gwiazda, wzór Porsche, stan idealny, -1.100 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, teL 074/644-26-63,0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE 13" 5- i 6-ramienne gwiazdy, roz
staw 4x100, do Opla, VW, cena - 200 zł/komplet. Choj
nów, tel. 076/877-36-55 po godz. 20
FELGI ALUMINIOWE 4 sztuki, z oponami, do Opla Omegi
- 550 zł. Chojnów, tel. 076/819-10-04,0604/19-61-54
FELGI ALUMINIOWE 15", na cztery śruby, z oponami, 
rozstaw śrub 108 mm, duży rant - 800 zł/kpi. Głogów, teL 
0600/37-73-29
FELGI ALUMINIOWE 17" do Mazdy, Mitsubishi, Hondy, 
Nissana, srebrne, odl. między otworami 4x114.3, 6-ra
mienne z rantem, z oponami 215/40/17, stan b. dobry, - 
1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93,0607/35-72-05
FELGI ALUMINIOWE 15" X5x100, do Skody Octavii, VW 
Golfa IV, Audi A3 i innych, 5-ramienne gwiazdy, atrakcyj
ny wzór, stan idealny, -1.150 zł oraz 14" 5.5J ET 49, 
rozstaw otworów 4 x 100 mm, 8-ramienne, z oponami 
195/60, stan b. dobry, - 800 zł oraz ATS 15", rozstaw 
otworów 4 x 100 m, z oponami 195/50, do renowacji, - 
300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-21-29,0502/29-7240 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7.5J x 16,4-otworowe, 
odl. międży otworami 114.3, po odnowieniu, + opony 205 
x 50 x 16, prawie nowe, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/643-86-03,0601/43-59-85
FELGI ALUMINIOWE z oponami 13", odl. między otwo
rami 4x100 mm, komplet, - 300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-78
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienna, gwiazda, 5-otworowe, - 
oryginalne, do Audi A4, opony 205 x 60 x R15, -1.100 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/304445
FELGI ALUMINIOWE 16", z oponami, do Forda oraz OZ 
17", do Mercedesa. Krotoszyn, tel. 0608/40-6549
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., do Mercedesa 124 - 10GT 
zł/szt. Królikowice, tel. 071/311-1843
FELGI ALUMINIOWE z oponami 17 x 40 x 215, do VW, 
na 4 otwory, wzór, 3 cienkie belki z deklem, stan b. dobry
- 2.000 zł. Legnica, tel. 0502/26-54-64
FELGI ALUMINIOWE 14", do Nissana Primery, 6-ramien
ne gwiazdy, z oponami letnimi, - 950 zł. Legnica, tel. 
076/854-19-89, 0604/33-86-24 
FELGI ALUMINIOWE z oponami zimowymi, na 4 śruby, 
rozstaw 108, 5 szt., stan dobry, oryginalne, do Audi, - 
350 zł. Legnica, tel. 0603/51-69-94
FELGI ALUMINIOWE do BMW 3,1 szt., 8J x 17 H2,5-ra
mienna gwiazda z prostokątnymi otworami przy rancie, 
oraz felga aluminiowa BBS, szprychy, skręcane, do VW, 
6.5J x 15,2 szt. Legnica, tel. 0600/52-57-85
FELGI ALUMINIOWE 16" ET 24, bardzo szeroki rant,

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY - RATY, MONTAŻ GRATIS
OP011554

Wrocław, ul. Qłbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

wzór ATS, idealne do Opla Calibry lub Golfa, rozstaw 100
- 890 zł. Legnica, tel. 0602/23-11-56
FELGI ALUMINIOWE 13", z oponami 165/65 R13, - 600 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-82-08
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15", 5-otworowe, z oponami 
Pirelli Winter 210,225/65 R15, oryginalne, do BMW. Lu
bin, tel. 0607/52-2844
FELGI ALUMINIOWE do Jeepa, różne rozmiary, BBS, 
Delta, Borbet, - 400 zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08 
FELGI ALUMINIOWE ATS, 8.5 x 17, ET 10. do BMW, 
chromowane, nowy model + opony 225/45/17, b. efek
towne - 2.700 Zł. Lubin, tel. 0604/75-68-25
FELGI ALUMINIOWE 8Jx18 H2, M 800 Germany, stan 
b. dobry, do Mercedesa S-Klasse, • 1.200 zł. Lubin, tel. 
076/724-04-80
FELGI ALUMINIOWE BORBET z oponami 215/40/16, do 
Audi B4. Lubin, tel. 0605/07-47-04, 0603/21-7741
FELGI ALUMINIOWE do Peugeota, rozm. 108 x 14", 
.gwiazdy", oryginalne, - 700 zi. Lubin, tel. 076/724-08-98
FELGI ALUMINIOWEGO BMW. .gwiazda", szeroki rant, 
stan idealny, 15", - 700 zł. Lubin, tel. 076/724-08-98 
FELGI ALUMINIOWE B 17", do Opla Omegi B - 2.100 zł 
oraz 15", do Opla Vectry -1.100 zi. Nowa Wieś Legnic
ka, tel. 0601/79-18-30
FELGI ALUMINIOWE oraz kompletne koła, 15" i 16", ory
ginalne, używane, do VW Bora, Golfa, Passata, New Be- 
etle. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tei. 
0502/33-76-86, 0608/72-14-92 
FELGI ALUMINIOWE ARTEC 15", 5-ramienne gwiazdy, 
4-otworowe + opony, b. atrakcyjny wygląd, do Renault 
Clio II, dodatkowe śruby antywłamaniowe, - 1.300 zł. 
Nysa, tel. 0602/71-60-86
FELGI ALUMINIOWE BBS 15", 4-otworowe, odl. mię
dzy otworami 100 mm, 6-ramienne gwiazdy, z oponami 
195/50, nowy wzór, mało używane, -1.200 zł lub zamie
nię na felgi 16", z dopłatą. Nysa, tel. 0609/40-46-09
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7.5J x 16", 2 szt., do 
BMW E-34, - 300 zł. Prochowice, tel. 0600/91-64-22
FELGI ALUMINIOWE nowe, do Mercedesa, Audi, Opla 
Omegi B, 9Jx16,5-ramienne gwiazdy, z rantem -1.400 
zł oraz felgi aluminiowe 15", odl. między otworami 114.3 
mm, do Hondy, Mazdy, nowe, 5-ramienne gwiazdy • 800 
zł, a także felgi alum. 16", do Audi 80 B3, 4-otworowe 
rozstaw 108 mm, 7.5Jx16, z dużym rantem - 800 zl. Pro
chowice, tel. 076/85847-61, 0605/43-54-20 
FELGI ALUMINIOWE 14", do Audi, z oponami, 4-otwo
rowe, rozstaw 108 mm - 450 zł, oraz felgi aluminiowe 
14", 5-ramienna gwiazda z rantem, rozstaw śrub 100 mm
- 450 zł. Siedliska, tel. 076/887-15-96
FELGI ALUMINIOWE 14", do Forda, po całkowitej rege
neracji, + 4 opony (2 nowe), 185/60, - 650 zł lub zamie
nię na 15", stan dobry. Skoroszyce, tel. 0608/55-12-73 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 225/50/16", do samo-
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chodu Mercedes E-klasse - 2.000 zł, z oponami 
225/50/16", do samochodu Peugeot 605, Renault Safra- 
ne, Citroen XM - 1.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-39-17
FELGI ALUMINIOWE do sam. osobowego, 14", 16", - 
800 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-25-81
FELGI ALUMINIOWE do Volvo, na 5 śrub, 6-ramienne 
gwiazdy z oponami 195/60 R15, stan idealny, -1.400 zł. 
Świdnica, tel. 0601/56-04-03
FELGI ALUMINIOWE 15", otworowe, 15x5.5 J46, roz
staw otworów 100 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Świdnica, 
tel. 0605/69-21-28
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15, 5-ramienne gwiazdy, do 
Audi A4, A6, -1.100 zł. Świdnica, tel. 074/853-38-35
FELGI ALUMINIOWE do VW, Seata, Skody. 4 x 100 mm, 
z oponami 195-50 R15, z rantem, stan b. dobry - 500 zł. 
Świdnica, tel. 074/850-1249
FELGI ALUMINIOWE do Audi 100 C4,5 śrub z oponami 
15" 195/65 R15, nowe - 1.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/56-04-03
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, rozm. 
6Jx14x47.5, - 220 zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE 5 X 17 E4917", 5-otworowe, 5-ra- 
mienne gwiazdy, z oponami, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-75-50, 0607/5740-06
FELGI ALUMINIOWE, stan dobry, grube, gęste szpry
chy, 5 J14 x 40,14", z oponami 175 x 40, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0609/47-97-75
FELGI ALUMINIOWE Azev, 17", 5 x 100,15", 4 x 98. do 
Fiata Lancii, Alfy Romeo, 5 x 98 mm, 15". Wrocław, tel'. 
0605/94-04-36
FELGI ALUMINIOWE do Fiata Bravo, Marea coupe, z 
oponami Pirelli P 6000 (195/55/15), nowe -1.800 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 0501/60-91-83
FELGI ALUMINIOWE do Seata, 13", odl. między otwo
rami 4 x 100 mm, - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/43-2240 
FELGI ALUMINIOWE odl. między otworami 4x100 mm, 
do VW, Opla, Daewoo, - 380 zł. Wrocław, tel. 
0606/41-27-14
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FELGI ALUMINIOWE 15" 4-otworowe, z rantśm, szpry
chowe, odl. między otworami 100 mm, używane + opony 
185/55 R15, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-97-35 po 
godz. 19
FELGI ALUMINIOWE 14", na 4 śruby, rozstaw 100 mm, 
ET 45, wzór - kwiatek, stan b. dobry, do VW, Opla, - 620 
zł. Wrocław, tel. 0604/44-70-05
FELGI ALUMINIOWE z oponami Michelin, 5 szt. -150 
zł/szt. Wrocław, tel. 0503/95-6640
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 124, bardzo 
atrakcyjne, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-2841
FELGI ALUMINIOWE 14" 5-ramienne gwiazdy, nowy mo
del, oryginalne, do Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 14" odl. między otworami 5 x 110 
mm, pasują do Opla, BMW, VW, Toyoty, 4 szt., stan do
bry, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", nowy model, 3-ramienńe 
gwiazdy, do Fiata Uno, Seicento, Punto, Tipo, 4 szt., stan 
b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14" 8-ramienne gwiazdy, pasują 
do Audi, Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15" rozstaw otworów 5 x 110 mm, 
pasują do VW, Opla, Toyoty, Audi, 4 szl, nowy model, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15" oryginalne, do Mercedesa 124, 
stan b. dobry, 4 szt. - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15," do Forda, Peugeota, 
stan idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15", do VW, Opla, Seata, Sko
dy, nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 
318, oryginalne, - 650 zi. Wrocław, tei. 0501/81-36-18
FELGI ALUMINIOWE rozm. 100 R16x7.5", nowe -1.600 
zł/kpi. Wrocław, tel. 0502/93-90-21 
FELGI ALUMINIOWE 5 -ramienne gwiazdy, 4-otworowe, 
odl. między otworami 110 mm, z oponami Firestone, 
rozm. 195/50 R 15", 4 szt., do Audi, VW - 1.000 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 071/789-55-95, 0501/82-2948 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15H2, 4-otworowe, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/34845-39,0603/6046-84
FELGI ALUMINIOWE 8 J15", z oponami 195/50, najnow

szy wzór, 5-ramienne gwiazdy, z rantem 4 x 100, do Opla, 
VW - ok. 1.200 zł. Wrocław, tel. 0603/52-76-68
FELGI ALUMINIOWE gwiazdy, 4 szt., do Forda oraz 4 
szt. x 100 mm, do Opla, VW, stan dobry - od 250 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 071/325-40-60 lub, 0501/57-30-55
FELGI ALUMINIOWE 195x15, 2 szt. -120 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/78740-86
FELGI ALUMINIOWE BORBET nowe, 7Jx15 H2 LK 98/4, 
4 sztuki - 360 zł/szt., 7.5Jx16 H2 LK 112/5,4 szt. - 570 
zł/szt., 5.5Jx13 H2 LK 98/4,4 szt. - 250 zł/szt., 5.5Jx13 
H2 LK 114.3/4 - 250 zł/szt. Wrocław.tel. 071/321-54-13, 
0603/54-36-88
FELGI ALUMINIOWE 14". do VW, Opla, Hondy, Renaul
ta, Seata, 5-ramienna gwiazda, prod. niemieckiej, stan 
idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE 14", 4-śrubowe, z oponami, - 270 
zł. Wrocław, tel. 0603/47-2246
FELGI ALUMINIOWE 17", szprychowe, prawie nowe, 
5x100 mm, do Subaru, Toyoty, Audi, VW, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 0601/48-13-75
FELGI ALUMINIOWE 13" 4-ramienne gwiazdy, z opo
nami, do Poloneza, 4 sztuki - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0608/4545-61
FELGI ALUMINIOWE 17 cali, 6-ramienna gwiazda, od
ległość między otworami 4x100 mm + opony Dunlop 
Sport 8000, 215/45/17, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/86-84-37
FELGI ALUMINIOWE 15", 4-otworowe, z oponami, 5-ra
mienne gwiazdy, zaokrąglone, do VW, Audi. Wrocław, tel. 
0503/59-8842
FELGI ALUMINIOWE ABT 17", rozstaw 4x108 mm, 5-ra- 
mienne gwiazdy, z oponami, 4 sztuki. - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-32-59, 0603/19-34-27
FELGI ALUMINIOWE RONAL 6Jx14 H2, 2 szt., z opo
nami 185 SR14, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92
FELGI ALUMINIOWE Ronal 7x15 do VW Passata, atrak
cyjny wygląd, mogą być z oponami, -1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-34-83
FELGI ALUMINIOWE 15", do Opla Omegi, VW Bory, 
BMW 5, VW Golfa IV, rozstaw śrub 5x110,4 szt., nowy 
model, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", rozstaw śrub 5x110 do BMW, 
Opla Omegi, Toyoty Caririy, 4 szt., stan dobry, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", oryginał, do Mercedesa 124, 
4 szt., stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", do Forda i Audi, 8-ramienna 
gwiazda, 4 szt., stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", 3-ramienna gwiazda, nowy 
model, do Fiata Uno, Seicento, Tipo, 4 szt, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
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FELGI ALUMINIOWE 14 cali, 4 x 114,3 mm, z oponami 
Dunlop Sport, stan b. dobry, do Hyundaia, Mitsubishi, - 
750 zł. Wrocław, teł. 071/357-90-28,0607/76-64-79
FELGI ALUMINIOWE ZENDER16" x 7J, 5 x 100 mm, z 
oponami 225 x 50 x 16, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0604/28-91-37
FELGI ALUMINIOWE do Mitsubishi, 17 x 8,5J, 5-otwo
rowe, - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/76-53-36
FELGI ALUMINIOWE 16", oryginalne, do Toyoty RAV4. 
Wrocław, tel. 071/354-23-35, 0608/59-73-52
FELGI ALUMINIOWE do Toyoty Cariny, 205/50/15, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/357-58-03,0501/92-79-52 
FELGI ALUMINIOWE 15", szprychy, odl. między otwo
rami 4 x 100 mm, 4 szt., stan b. dobry, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", odl. między otworami 4 x 98 
mm, 3-ramienna gwiazda, 4 szl, pasują do Fiata, - 500 
zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 124,4 szt., stan 
b. dobry, - 550 zł oraz 14", nowy model, 5-ramienna 
gwiazda, do Forda, 4 szt., stan b. dobry. - 700 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-67
FELGI ALUMINIOWE 14", do Toyoty, BMW. Hondy. VW, 
odl. między otworami 4 x 100 mm. 5 szt., stan b. dobry, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE do Alfa Romeo 145,146,155,164, 
15 i 16", nowe, oryginalne, kpi. i pojedyncze, cena 300 
zł/szt. Wrocław, tej. 071/339-96-67.0601/73-30-21
FELGI ALUMINIOWE 2 szL, 13", do VW -100 zł. Wro
cław, tel. 071/353-0249,0606/12-12-56 
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 124, atrakcyj
ne, stan idealny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-2841
FELGI ALUMINIOWE do Opla Calibry, Vectry, oryginal
ne, LK 100,15 cali, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, teł. 
0607/5448-55
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Mazdy. Wrocław, 
tel. 071/372-94-63
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 6J H2ET49,15", z 
oponami Kormoran Impulser 185/65/15, na gwarancji, do
datkowo śruby i 5. felga, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/780-89-50, 0605/53-59-01 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195/50/15 7Jx15,4x100 
mm, gwiazdy, pasują do Opla Astry, VW Golfa III, Da
ewoo Nexii, Rovera, z dekielkami i zabezpieczeniami, - 
1.100 zł. Wrocław, tel. 071/354-38-54,0502/39-10-89

FELGI ALUMINIOWE z oponami 205 x 50 x 15, do Opla, 
-1.200 zł. Wrocław, tei. 0501/32-37-21 
FELGI ALUMINIOWE do nowego VW Passata, Shara- 
na, Audi A4, A6, oryginalne, nowe, 16", ze śrubami i mon
tażem, ładny wzór, komplet, - 2.600 zl. Wrocław, tel. 
071/339-96-67, 0601/73-30-21.
FELGI ALUMINIOWE 14", z oponami, na 4 śruby, roz
staw 100 mm, do Mazdy 323, Audi, Opla, Fiata, gwiazda 
z dużym rantem. Wrocław, tel. 0601/70-57-00
FELGI ALUMINIOWE ATS z oponami Fulda 2000V, spor
towe, przód 205 x 50 x 15, tył 225 x 50 x 15, szeroki rant, 
rozstaw 4 x 100, do VW, Audi - 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-26-16 .
FELGI ALUMINIOWE 17", odl. między otworami 5x114,3 
mm, 15", odl. między otworami 5x112 mm, 5-ramienne 
gwiazdy, nowe, - 1.290 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
FELGI ALUMINIOWE 4 sztuki, do Forda, stan b. dobry, - 
4.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16
FELGI ALUMINIOWE AC Schitzer do BMW E36,4x8/17 
z oponami, stan idealny oraz 4 x 8,5/17 oryg. BMW, dwu
częściowe z rantem. Zebrzydowa, tel. 0604/97-29-13
FELGI ALUMINIOWE 16" 6-ramienne gwiazdy, z rantem, 
+ opony Dunlop 225/45 ZR 16, odl. między otworami 
5x100 mm, pasują do Audi 80 B3, VW Golfa IV, Skody 
Octavii, Fabii, 2 sztuki - 300 zł. Złotoryja, tel. 
076/87841-94, 0605/53-18-09
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5,7, nowe, 7J x 15H2,5 
x 120,5 par cienkich ramion, atrakcyjny wygląd, -1.100 
zł. Złotoryja, tel. 076/87847 5̂7
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa Avangarda .okular
nik", 16 cali, do klasy S, 8 i 16 otworów, felgi Brabus do 
Mercedesa G, felgi stalowe do Mercedesa Sprintera. 
Żary, tel. 0604/46-39-97
FELGI ALUMINIOWE, 1992 r. 4 szt., firmy ATS, 7-ramien- 
ne, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, szeroki rant, lakierowa
ne, 2 z oponami Pirelli P5000, wyważone, stan b! dobry, 
- 900 zł. Polkowice, tel. 0608/49-3842,
FELGI ALUMINIOWE. 1995 r. 14", do Forda, po całko
witej regeneracji, - 660 zł. Wrocław, tel. 0608/55-12-73 
lub 0600/54-98-58
FELGI ALUMINIOWE INTRA, 1999 r. 15", z rantem, 5-ra
mienna .gwiazda”, rozstaw 108 mm, do Forda, Audi, Re
naulta, atrakcyjny wygląd - 450 zł lub zamienię na 14". 
Bolesławiec, tel. 075/734-27-28 od 10 do 18
FELGI ALUMINIOWE OZ POLARIS, 1999 r., 9 tys. km 
14", z oponami 175/60 R14, stan idealny, I właściciel, 
pasują do Opla, Daewoo, VW, Toyoty, Hondy, Seata i 
Skody, Odl. między otworami 4x100 mm, - 600 zi. Dzier
żoniów, tel. 074/645-86-23

^OPOnK
/  STOMIL-KLEBER-DĘBICA A
/montaż zakupionygch opon gratis

(OPONY UŻYWANE
I  duży wybór auta osobowe i busy

Ipróstowanie felg,
\  alu. i stalowych /

\Usługi wykonujemy w ciągu jednego dnia!!]/
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki e
znakowanie pojazdów | 
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z ł ......... n rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z ł    rata ok. 25 zł
autoałarmy24V do sam. ciężarowych, od600z ł  rata ok. 60 zł
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z ł .......rata ok. 40 zł
centralne zamki, 2 drzwi - 180 z l    rata ok. 18 zł
centralne zamki, 4 drzwi - 230 d   ........   rata ok. 24 zł
blokada Tytao-Dipol, od 340 z l  ........ rata ok. 33 zł
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z własnym zasila
niem, czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i
elektr. szybami - cena 400 zł
UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 

Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 
(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,

tel. 0-606 966-264.

mM O T O  C E N T R U M  M R 023N SK T ’ W R O C ŁA W  /hurt-detal/

i» m c m BAGAŻNIKI,T H U L E ’
OPOH919 I

■  »n
/na rower, na narty,na su rfing ,ow iew ki,,pokrow ce, h a k i holow nicze, 

fo te lik i,m a ty  bagażn ika./
I  N a j w i ę k s z y  na  Dolnym Ś ląsku tel. 337-20-73
I  sa lon  p rz y  s ta c ji p a liw  S H E L L  ul. Ś lężna 146-148 tel. 337-11-17

oraz  u l. L eg n ick a  62  teL 351-23-71
A  ul. Pow stańców  Śl. 122 tel. 373-24-15

 Gdzie kupić bagażn ik i? Wiem! W “mcm” !!!

OPONY - NOWE. UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - dużv wvbór
W-w, ul. J . Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '
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K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O P O N Y
C T K I I C  O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  

k E i I  m c  “ I C IĘ Ż A R O W E . CENY (BRUTTO) OD:
GRUPA MICHELIN
KO RM O RAN  
KLEBER  
BF G O O D R IC H  
GRUPA FIRESTONE
EURO PA II 
B R IDG ESTO NE

- 1 5 5  zł 
7 0 ,0 8  zł 
1 2 6 ,3 0  zł

- 1 2 4  zł
- 158,81 zł
- 8 4 ,5 5  zł 
-1 5 6 ,60  zł

GRUPA GOODYEAR
DĘBICA
SAVO
DUNLO P
GRUPA CONTINENTAL
GRUPA PIRELLI
C O U R IE R  opoi

- 1 4 9  zł
- 6 6 ,3 7  zł
- 7 7 ,1 0  zł 
-1 4 8 ,5 0  zł

- 1 4 7  zł 
1 3 4 ,7 0  zł

129 9 9  zł
Montaż - 5 ,5 0  zł, wyważanie opon - 6 ,5 0  zł 

Zakupione u nas opony montujemy GRATIS ! 
SERWIS: Much oborska A  c zy n n e :  —~ M  M  .  _  
(przy skrzyżowaniu Strzegomska-Klecińska) t ł  C l
tel. 071/373-72-15, fax 373-72-18 pn-pt O "  ■ 5 J , s o  O "  I  9

FELGI ALUMINIOWE, 2000 r. 13". z oponami, do VW 
Golfa (II, III i IV), 5-ramienne, - 850 zł. Legnica, tel. 
076/855-20-21, 0503/70-67-17
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na 

koła, skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 1 3 , 1 4 ,  ‘ 
1 5 , 1 6 , 1 7 " ,  do różnych modeli aut osobowych 
(Audi, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon- 
da, Mitsubishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mer
cedes, Fiat Peugeot, Renault, VW i inne). Reali
zujemy zamówienia, indywidualne, Wrocław, tel. 
0 6 0 1 /7 7 -6 8 -3 3 , tel. 0 7 1 /3 4 9 -4 0 -6 2 , 0 7 1 /3 4 9 -4 7 -5 5  

(fax), w godz. 9 -2 2 ,0 5 0 2 / 3 7 -8 1 -9 8  8 1 0 1 27 5 1

FELGI STALOWE używane - 15 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-45-96
FELGI STALOWE do Audi B4, z oponami 195/65 R15, 
letnie, stan b. dobry - 220 zł, opony zimowe, 195/65 R15 
• 160 zł. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25
FELGI STALOWE 6 J x 15", odl. mifedzy otworami 114.3 
mm, z oponami Ounlop SP Sport 200,185/65/15", 88 V, 
letnie -130 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-29-45
FELGI STALOWE (13") do Skody, Forda, Opla, Renaul
ta. Audi; do BMW 15" - 100 zł/kpi. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FELGI STALOWE 4 szt., 13" x 4.5", rozstaw otworów 4 x 
100 mm, do Renault -100 zł, opony 14", 195/60 (2 szt.), 
14", 185/65 (2 szt.) -120 zł/para lub zamienię opony na 
RM z RDS. Jelenia Góra, tel. 075/762-15-62
FELGI STALOWE do VW Passata, Golfa, 4 sztuki - 50 
zł/szt. Kłodzko, tel. 074/868-71-34
FELGI STALOWE 16", do VW Golfa, z oponami 205/55 
R16, stan idealny, - 650 zł. Legnica, tel. 0501/60-86-49
FELGI STALOWE 13" i 14", od 20 zł/szt. Lubin, tel. 
076/842-30-54, 0604/25-02-64
FELGI STALOWE rozmiar 6J15. 6-otworowe, rozstaw 
szpilek 140 mm, białe, atrakcyjny wygląd, 5-ramienne 
gwiazdy, do samochodu terenowego Mitsubishi, komplet,
- 600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-11 prosić Jacka 
FELGI STALOWE do samochodów osobowych i dostaw
czych, 12-16". Milicz, tel. 071/384-03-34,0601/40-44-90
FELGI STALOWE 14" do osobowego Mercedesa, 4 szt,
13" do Nissana, 4 szt., do Forda Escorta, 1994 r., 4 szt. 
Milicz, tel. 071/384-22-36
FELGI STALOWE 13", oryginalne (2 szt.), do Opla .łez
ki" -10 zł/szt. Wałbrzych, tel. 0607/39-00-97 prosić Jac
ka
FELGI STALOWE 13", z oponami, do VW, 4 szt. -150 zł. 
Wrocław, tel. 0600/36-57-33
FELGI STALOWE 5 szt., pomalowane minią, stan do
bry, do Audi, VW Golfa, Passata, Polo, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-67-05, 0609/44-96-55 
FELGI STALOWE do Suzuki Vitara, 4 szt, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/339-71-57,0503/39-14-52
FELGI STALOWE 2 szŁ, do Fiata Seicento. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
FELGI STALOWE 14", 100 R15, nowe. Wrocław, tel. 
0502/93-90-21
FELGI STALOWE 4 szt., do Opla Kadetta, - 60 zł. Wro
cław, tel. 071/782-08-95
FELGI STALOWE 14" do VW Passata, Golfa, Vento, Se
ata Ibizy, Cordoby, Toledo, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0606/39-06-57
FELGI STALOWE 13", 14" i 15", stan b. dobry, 4 szt, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI STALOWE 13, 14" - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI STALOWE do Mercedesa 124, cena -150 zł/kom
plet. Wrocław, tel. 071/351-81-73
FELGI STALOWE 15", do Mercedesa 124, stan b. do
bry, -150 zł. Wrocław, tel. 0609/59-01-54 
FELGI STALOWE 14", na 5 śrub, do Mazdy 626, - 30 zł. 
Zawonia, tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 15", do BMW 5,5 śrub - 50 zł/szt Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57
FELGI STALOWE, 1995 r. komplet, 4/114,3R14 do Chry
slera, Hondy, Nissana, Rovera, Mazdy, Mitsubishi i Vo- 
lvo, z oponami zimowymi o profilu 185/65, 2 Goodyear 
(po połowie sezonu), 2 Pirelli (2 sezony), całość wywa
żona, gotowa do jazdy, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/65-79-73
FOTELIK SAMOCHODOWY różnokolorowy, własne pasy 
bezpieczeństwa, pasy montażowe, waga 0-10 lub 15-25 
kg, osłona przeciwsłoneczna, firmy Ikea, regulacja wys. 
pasów, cena -100 zł. Lubin, tel. 076/847-35-61, 
0606/44-79-04
FOTEUK SAMOCHODOWY z atestem, -150 zł. Wał
brzych, tel. 074/943-99-05
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX z zagłówkami, 
pasy, do 24 kg, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-94-43
FOTELIK SAMOCHODOWY Maxi Cosi, do 9 kg, budka, 
z funkcją nosidełka, stan idealny, -100 zł. Wrocław, teł. 
0602/64-34-38
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOŁUX dziecięcy, 0-18 
kg, z pasami i atestem, rozkładany do leżenia, stań b. 
dobry oraz fotelik Romer, 9-36 kg, z atestem i pasami, 
cena - 90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/322-37-85
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI do 10 kg, sztyw
na rączka do noszenia, atest, własne pasy, funkcja bu- 
jaczka, stan b. dobry, -110 zł oraz RENOLUX do 18 kg, 
zagłówek, własne pasy, możliwość zamontowania prze
ciwnie do kierunku jazdy, 5-punktowy, stan b. dobry, - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-82,0608/62-12-03
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX od 0 do 18 kg. 
rozkładany, 5 pozycji, własne pasy, atest, - 90 zł. Wro
cław. tel. 071/322-21-89,071/784-65-62,0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY granatowy w białą kratkę, 
4la dziecka o wadze 9-25 kg, pasy, stan b. dobry, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-32-07, 0609/45-56-02 
FOTELIK SAMOCHODOWY Tozkładany, dla dziecka o 
wadze 9-25 kg. pasy, atest, stan b. dobry - 90 zł, fotelik 
.Romer King", dla dzieci od 4 mies. do 5 lat, 5-punktowe 
pasy, rozkładany, możliwy montaż na środku siedzenia, 
stan b. dobry -120 zł, fotelik .Concord” -110 zł. Wro
cław, tel. 071/352-40-48, 322-41-57,0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY Romer, pasy 5-punktowe, 
regulacja oparcia, atest 9-20 kg, fotelik samochodowy 
nosidełko, 0-13 kg, Cosmó, Chicco, ceny 130-220 zł. Wro
cław, tel. 071/333-52-56,0503/94-25-12
FOTELIKI SAMOCHODOWE : Chicco 0-18 kg. własne 
pasy, rozkładany, z atestem, stan b. dobry -140 zł, Re- 
nolux 0-18 kg, 5-punktowy, rozkładany, własne pasy, z 
atestem -120 zł, Romer, do 20 kg, 5-punktowy, własne 
pasy, rozkładany, z atestem, stan b. dobry -120 żł. Wro
cław, tel. 071/372-97-75,0601/19-08-44 
HAK HOLOWNICZY do Mercedesa 123, oryginalny, z 
atestem, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-14

HAK HOLOWNICZY do Renault Megane( Laguna, ory-? 
ginalny, nie używany, Wesfalia, automatyczny, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0603/64-16-61
HALOGENY BOSCH prostokątne, kpi: -'120 żł, kierow
nica skórzana, Raid 1, sportowa -150 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67, 0601/73-30-21 
INSTALACJA GAZOWA do silnika z wtryskiem, zbiornik 
w miejscu koła zapasowego, poj. 501 (średnica 63 cm), 
kompletna dokumentacja. Baranów k. Kępna, tel. 
0502/53-97-04
INSTALACJA GAZOWA do silnika gażnikowego lub mo- 
nowtrysku, zbiornik 65 I, homologacja kijowa. Kępno, 
tel. 0502/53-97-04
INSTALACJA GAZOWA gażnikowa, z dokumentacją, 
kompletna. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA LOVATO kpi., z dokumentacją, 
do silnika gażpikowego - 600 zł, ż  montażem - 850 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-37-09,0605/64-17^7
INSTALACJA GAZOWA 701, do silnika gażnikowego, - 
500 zł. Wierzbowa, gm. Gromadka, tel. 076/817-30-38 
po godz. 16
INSTALACJA GAZOWA BRC reduktor 100 kW i mikser, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/354-37-74 po godz. 19
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych: do 
Forda Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 - 650 zł oraz do 
VW Transportera, 100 I - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
INSTALACJA GAZOWA wtrysk, pełna dokumentacja, do 
silnika 2000 ccm. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją, 2300 ccm ben
zyna (monowtrysk), duża butla, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
INSTALACJA GAZOWA do silników z wtryskiem, zbior
nik o poj. 701, rok prod. 1998, -1.000 zł. Zebrzydowa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0604/19-59-42
INSTALACJA GAZOWA LOVATO, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0503/37-20-42
O  INSTALACJE GAZOWE • skup, sprzedaż instala

cji gazowych. Wrocław, tel. 0 7 1 / 3 5 0 - 1 0 - 3 3 ,  
0 60 1 /7 4 -5 6 -3 2  8 1 0 1 2 7 0 1

KIEROWNICA MOMO nowa, średnica 35 cm, skórzana, 
czarna, do Audi Coupe do 1987 r. Wrocław, tel. 
0504/83-40-65
KIEROWNICA SKÓRZANA do Audi i VW, - 30 zł. Lubin, 
tel. 076/842-30-68
KIEROWNICA SPORTOWA JAMEX, 300 mm, skórza
na, profilowana, z nabądo Opla -170 zł oraz kierownica 
Momo, 300 mm, czarna, skórzana, profilowana, klakson 
D&W, stan b. dobry - 280 zł. Lubin, tel. 0609/27-71-49, 
0502/66-94-18
KLAPA HYDRAULICZNA do samochodu ciężarowego, 
kompletna, napęd 24 V, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-47-61
O  KOŁA kompletne, opony i felgi (stalowe I alumi

niowe), do samochodów osobowych i dostaw
czych, hurt i detal. Świdnica, tel. 0 60 4 /0 9 -25 -8 6  

8 4 0 1 9 1 8 1

KOŁA do Mercedesa 124,220x50x16, aluminiowe felgi, 
opony Pirelli, - 400 zł kompl.. Gorzupia k. Krotoszyna, 
tel. 062/721-19-75, 0503/98-38-58
KOŁA 3 sztuki, 425/22.5, felgi z oponami Barum - 600 
zł/szt Karłowice, gm. Popielów, tel. 077/469-70-66
KOŁA kompletne, z felgami aluminiowymi 13", nakrętki, 
prawie nowe (1999 r.), - 1.300 zł. Kłodzko,, tel. 
0601/62-91-17
KOŁA do Poloneza, nowe felgi, opony 155/80/13, stan 
dobry/kołpaki, 1 szt - 60 zł, komplet - 220 zł. Legnica, 
tel. 076/862-51-38, 0603/95-44-33
KOŁA kompletne, 2 sztuki i felgi 16" RH z oponami 
195x45x16 i 215x40x16, cena - 600 zł lub kupię dwa iden
tyczne, mocowanie 4x100. Lubin, tel. 0605/27-07-78
KOŁA 825/20,6 szt. - 200 zł/szt. Milicz, teł. 071/384*56-17
KOŁA zimowe, do VW Sharana, 15", prawie nowe opo
ny 205/60/15, felgi stalowe 15", srebrne, z deklami VW. 
NStoogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, 
0049/17-57-40-99-22
KOŁA do samochodu VW, 175/70 R13, 2 szt -100 zł. 
Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
KOŁO opona + felga, do Opla Ascony, Kadetta, -150 zł. 
Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 
KOŁO 4 szt., z oponami zimowymi, do Fiata, 145/70R13, 
na gwarancji, - 450 zł. Lubin, tei. 076/842-30-68 
KOŁO z oponą Continental Contieco Contact CP, 205 x 
60 x 15, nowe, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/97-34-24 
KOŁO DOJAZDOWE do Golfa II, Passata, Hp, - 40 zł. 
Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
KOŁPAKI do BMW, 15", 4 szt., stan b. dobry, - 220 zł 
oraz do Audi, 15", 4 szt., oryginalne, stan idealny. Wro
cław. tel. 0604/94-65-21
KOŁPAKI do Mercedesa 124 - 24 zł. Wrocław, tel. 
0609/59-01-54
KUPIĘ OPONY LETNIE 205x65x15" - nowe lub używa
ne, w dobrym stanie, 4 sztuki. Wrocław, tel. 
0601/77-52-24
KUPIĘ BAGAŻNIK typu box, krótki, szeroki, wdobrym 
stanie, firmy Interpack lub innej, tanio. Wrocław, tel. 
071/316-51-67 *
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR 8/5J/15 ET35, 
1989 r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do samochodu VW Golf, 4 
x 100 mm, 15,16*.., tel. 0607/48-19-58
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw 4 x 98 mm, 
do Rata Bravo (nowy model). Kłodzko, tel. 074/647-47-94
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Toledo, 93 r. Lu
bin, tel. 0603/95-85-41

KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Mazdy 323 F. Lubin, tel. 
0502/63-02-35
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Cordoby. najchęt
niej* oryg. z oponami 185/60/14. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14", z oponami, mogą być 
używane, do Opla Astry I. Wrocław, tel. 0606/35-70 3̂5 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13". Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE ALLROAD do Audi A6, oryg. 
Wrocław, tel.. 0601/05-30-82
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE Peugeot 405,4 x 108 mm, 
15", najlepiej z oponami, w cenie do 600 zł. Wrocław, tel. 
0600/21-61-17
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do BMW E-30, 2 sztuki, 
oryginalne BBS 15", z deklami. Wrocław, tel. 
0501/98-75-85
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami lub bez, do Da
ewoo Nubira. Wrocław, tel. 071/372-95-28
KUPIĘ FELGI STALOWE 15" odl. między otworami 
4x100 mm. Wrocław, tel. 0601/41-27-14
KUPIĘ FELGI STALOWE 14", do VW Vento, 2 szt. Zło
toryja, tel. 0605/94-59-67
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa lll, oryginal
ne, 14". Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32
KUPIĘ FOTELE KUBEŁKOWE, 1983 r. do Fiata 126p - 
50 zł szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY powyżej 10 kg. Wro
cław, tel. 071/325-32-02,0606/20-31-46 
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY dla dziecka powy
żej 13 kg. Wrocław, tel. 325-32-02 
KUPIĘ INSTALACJE GAZOWE mogą być bez dokumen
tacji. Wałbrzych, tel. 074/841-37-09,0605/64-17-87
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika gażnikowe-

O P O N Y tanio!
N O W E  I U Ż Y W A N E
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, O 601 701 801

OPOH454
go, z butlą D-360, 40-45 I, najwyżej 4-letnią, ew. tylko 
parownik-reduktor, niedrogo. Kożuchów, tel. 
068/355-37-35, 0606/70-58-16
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do samochodu Seat To- 
lego 1.8i. Legnica, tel. 076/858-20-83
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 Poloneza 1,6 GU. Le
gnica, tel. 076/866-18-67, 0604/05-32-54
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do gaźnika. Lubin, tel. 
076/842-30-68
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z butlą w kole zapaso
wym, do silnika gażnikowego Fiata Uno, z dokumenta
cją, do 500 zł. Nadolice Wielkie, gm. Czernica, woj. wro
cławskie, tel. 0605/85-48-14
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ gaźnikową. Trzebnica, 
tel. 071/312-30-74, 090/34-14-92
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI i NAPRAWY do BMW 320, 
z 1976/1982 r., E-21 .rekin". Wałbrzych, tel. 
0609/26-53-79
KUPIĘ OPONĘ CONTINENTAL 195 x 55 x 15,85V. Wro
cław, tel. 071/354-35-27.0607/04-10-27 .
KUPIĘ OPONĘ DUNLOP 185 x 70 x 14,88T. 5P9. Wro
cław, tei. 071/354-35-27,0607/Q4r10-27
KUPIĘ OPONĘ GOODYEAR EAGLE VECTOR 195/60 
R15 rotation 88H M+S oraz felgę aluminiową do Forda 
Focusa. Obora, gm. Lubin, tel. 076/846-72-83 :
KUPIĘ OPONY do naczepy, 385 x 65 x 22,5, nowe lub 
używane. Karolinki, woj> leszczyńskie, tel. 0601/55-53-08 
KUPIĘ OPONY 215 x 70 x 15,205 x 70 x 15, do Suzuki 
Vitara, 4 szt Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 sztuki o wy
miarach 20.5 x R25, Michelin typu B lub 20.5 25 EM, 
Nylon Semperit lub podobne. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
KUPIĘ OPONY MICHELIN MXC75 używane. 195/14C, 
Continental Vanco 6 185/14C, pojedyncze, stan b. do
bry. Polkowice, tel. 0604/46-51-62
KUPIĘ OPONY UŻYWANE 4 szt., 17.5/205 lub 17.5/215, 
do Mercedesa 709. Wrocław, tel. 071/784-45-78
KUPIĘ SZYBERDACH F-600 prod. niemieckiej, uniwer
salny, szklany, na korbę, z roletami. Żary, tel. 
068/374-97-24 po godz. 17
KUPIĘ TACHOGRAF. Rzeszów, tel. 0602/50-13-71 
LAKIER SAMOCHODOWY :z dodatkami, 4.5I. niebieski 
RAL 5009, - 200 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46
LODÓWKA SAMOCHODOWA nowa, poj. 221 + 2 pokry
wy: elektryczna 12V, izolacyjna (plażowa, kempingowa), 
- 205 zł. Jelenia Góra. tel. 075/764-50-80 
LODÓWKA SAMOCHODOWA 24 V, freon, otwierana od 
góry, - 450 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70 
LODÓWKA SAMOCHODOWA podłączana pod zapal
niczkę, mąło używana, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, 

; tel. 0503/16:57-86 -
MAGNETYZERY DO PALIWA MAKSOft Sport, ĘcońO. 
PtOwe, na gwarancji, -155 zł. Wrocław, tel. 0501/40-6.9-00 
ODBIORNIK NAWIGACJI SAT GPS posiada mapy dro
gowe całej Europy, -1.100 z£ .Wrocław, tel. 0501/31-44-03

OGRZEWANIE WEBAST012 V, diesel, ze zbiornikiem, 
200 zł. Modła, tei. 0600/52-57-36

OGRZEWANIE WODNE EBERSPACHER programowa
nie na temperaturę i czas, ogrzewa kabinę i silnik, stan 
b. dobry, - 850 zł. Lubin, tel. 0609/64-31-53
OLEJ HYDRAULICZNY 200 I - 2.50 zł/l. Wrocław, tel. 
071/781-45-82
OLEJ CASTROL GTX 5 4 1 - 70 zł. Castrol GTX, 5 1 - 55 
zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89
OPONA 155/70 R13, - 85 zł. Wrocław, tel. 368-80-12
0  OPONY nowe i używane, 12-17", również do aut 

dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz felgi 
stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, sprze
daż, zamiana. Czynne codziennie w godz. 9 -2 2 , 

także w soboty. Wrocław - Złotniki, ul. Kielecka 
6 4 .  tel. 0 6 0 1 / 7 7 - 6 8 - 3 3 ,  tel. 0 7 1 / 3 4 9 - 4 0 - 6 2 ,  

0 71 /34 9 -47 -5 5  (fax), 0 5 0 2 /3 7 -8 1 -9 8  8 1 0 1 2 7 3 1

OPONY' 11-28,2 szt, do ciągnika Ursus C-330, - 700 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-39-77
OPONY 1400 x 24,15.5 x 25,1600 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 
25,26J5 x 29,20 x 24,22.5 x 24,29.5 x 29, także felgi, 
od 300 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04'
OPONY 13-15", różne rozmiary, ceny 30-50 zł. Chojnów, 
tel: 076/819-10-04, 0604/19-61-54
OPONY 16x20, z felgami, stan b. dobry, cena - 350 zł/szt 
oraz 650x20, cena - 70 zł/szt. Gromadka, tei. 
076/817-28-55
OPON Y 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. 075/781-41-74
OPONY 13,14 i 15", wysoki profil -12 DEM/szt. Holan
dia, tel. 0031/618-58-29-70
OPONY zimowe, nowe, 185/60/14, do Forda Escorta. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18
OPONY 13,14,16". Legnica, tel. 0603/53-26-42
OPONY 155/70 R13, ha felgach 4.5Jx13,6 sztuk - 200 
zł/kpi. Miękinia, tel. 071/317-85-01
OPONY używane, 145 x 80 x 13,155 x 70 x 13,165 x 65 
x 13,175 x 70x13,175 x 65x14,185 x 60x14,185x 
70 x 14,195 x 50 x 15, felgi aluminiowe ATS, 7J 15,2 
szt., do VW, Opla, 6 J15 H2, E-36, do Forda. 2 szt., felgi 
stalowe, do VW, Opla, Audi. Namysłów, tel. 
077/410-26-71, 0502/13-02-75
OPONY 195-65 R15,195/60 R15, różne modele, ceny 
od 30 zł. Oława, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09
OPONY 840/15", 900/20" -100 zł/szt Polkowice, tel. 
0606/12-36-56
OPONY 195 x 15, wzmocnione, do busa, 4 szt, - 650 zł. 
Strzegom, tel. 0605/04-98-23 
OPONY 825/20,4 szt., 900/20,4 szt., 110/20, 3 szt, w 
cenie 50-200 zł. Syców, tel. 062/785-65-62
OPONY zimowe. 195/65 R15.2 szt. 215/55 R16,2 szt., 
235/45 R17,2 szt., 195/75 R16C, 2 szt., 175/70 R14,2 
szt, 185/65 R14, z felgami aluminiowymi. Ścinawa, tel. 
0608/39-36-45
OPONY wielosezonowe, 175x70x13, stan b. dobry -100 
zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01
OPONY używane. 225 x 50 x 16.2 szt.. 215 x 55 x 16,2 
szt., stan idealny - 140 zł/szt Wiązów, tel. 0605/05-93-66
OPONY 11.00x20, nowe, 4 szt. - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-41-54 ,
OPONY 195/65/15, 225/60/16, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan 
b. dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt Wrocław, tel. 
071/351-41-87 w godz. 9-17
OPONY 185/60/R14,4 szt - 200 zł, 185/65/R14.4 szt.
- 200 zfc 175-195/60/R14,4 szt - 200 zł 175/70/ R 13,4 
szt - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
OPONY 185/70/15, 2 szt, stan idealny, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0602/29-38-89
OPONY 185/65/15, nowe. 4  szt, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0602/29-38-89
OPONY 205/60/13, nowe, 4 szt., z felgami aluminiowy
mi, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/29-38-89
OPONY 225/50/15, 4 szt, stan idealny, - 600 Zł. Wro
cław, tel. 0602/29-38-89
OPONY zimowe, 175/70 R13, 4 szt. - 200 zł, 195/65 
70R14,4 szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
OPONY 185/60 R14,4 szt. - 2Q0 zł, 175/60 R14,4 szt. - 
200 zł, 175/65 R14,4 śzt - 200 zł, 145/70 Rf3 - 200 żł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
OPONY 155/70 R13, stan b. dobry - 50 zł/szt Wrocław, 
tel. 0502/17-57-45
OPONY 155/70/13,4 szt, prawie nowe -180 zł. Zielona 
Góra. tef. 0501/31-23-00
OPONY BARUM Bravura 195 x 50 x 15. fabrycznie nowe 
-190 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/29-21-51
OPONY BRIDGESTONE 185 x 65 x 15,fabrycznie nowe 
-170 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/29-21:51 _ v 
OPONY CONTINENTAL oraz inne, 13,14,15;16" i inne, 
stan idealny, b. mak) używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-27-83
OPONY DĘBICA PRESTO 185/60/14, 82H. 4 szt. - 90 
zł/szt. Jelenia Góra. tel. 075/755-03-32,0602/69-02-66 
OPONY DĘBICA 165/70 R13,2 szt; 165tf0 R13 D-165,
1 śzt., nowa; 175/70 R13 D-124,1 szt., nowa. Legnica, 
tel. 076/858-20-83
OPONY DĘBICA + nowe felgi, X2, na gwarancji, do Po
loneza - 300 zł. Lubin, tel. 076/847-30-81 
OPONY DĘBICA PRESTO+185/60 R14,6 mies., 4 szt, 
stan b. dobry - 55 zł/szt. Wrocław, tel. 338-27-62 
OPONY DUNLOP rozmiar 265/75 R15, stan b. dobry, do 
samochodu terenowego, - 800 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-35-11 prosić Jacka 
OPONY DUNLOP SPORT nowe, 195/65/R15, 4 szt. - 
1.500 zł, Wałbrzych, tel. 0601/97-15-22
OPONY DUNLOP 2 sztuki, stan b. dobry, 195/70 R15C - 
80 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/39-64-94
OPONY FIRESTONE rbzm. 225/60/15, 2 szt.. stan do
bry - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FULDA 175 x 70 x 13, nowe, wielosezonowe, 
kompletne - 390 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
OPONY GOODYEAR 235/70 R16, do samochodu tere
nowego, stan b. dobry, 4 sztuki -120 zł/szt. Miękinia, tel. 
071/317-85-01
OPONY GOODYEAR WRANGLER HP 255/55/18 oraz 
Pirelli 205/60/15 M+S, z felgami do BMW. Świdnica, tel. 
0601/93-69-48

OPONY GOODYEAR używane. 2 szt, 17.5 x 8, do Mer
cedesa 709 -100 zł/szt Wrocław, tel. 071/784-45-78
OPONY GOODYEAR 195/70 R15C Cargo G-26,4 sztu
ki - 75 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/39-64-94
OPONY KLEBER 185/60/14,2 szt - 50 zł. Wrocław, tel. 
0608/36-71-01
OPONY KORMORAN 195/70/15C, do busa. 2 szt. stan 
b. dobry, - 80 zł /szt. Wrocław, tel. 0501/25-47-55
O  OPONY LETNIE I ZIMOWE używane, rozm. 13-17", 

sprzedaż, wymiana i wyważanie na miejscu. Usta
wianie zbieżności kół, wymiana oleju BP metodą 
wysysania. Ceny bardzo przystępne - zadzwoń i 
spytaj! Czynne codziennie. P.P.H.U. THOMARC, 
58-170 Dobromierz, Szymanów 18, tel. 
074/858-67-98 01034171 

OPONY MICHELIN 175/70 R13,4 szt, stan dobry, - 300 
zł., tel. 0600/39-71-75
OPONY MICHELIN 205/50 R16 87W, bieżnik 6 mm, 4 
szt - 240 zł, opony Pirelli P 6000,215/55 R16,2 szt - 
130 zł, opony Duniop Sport, 205/55 R16,2 szt -130 zł, 
Goodyear, 195/65 R 15 NCT 3, bieżnik 6 mm, 4 szt - 
250 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
OPONY MICHELIN 195 x 65 R15, 4 szt Świebodzice, 
tel. 0606/10-54-93
OPONY MICHELIN 4 szt, z felgami alum., bezdętkowe, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0606/66-01-01 
OPONY MICHELIN 155/13,4 szt, zimowe, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/339-71-57,0503/39-14-52 
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, 
Opla, Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało 
używane i bieżnikowane. Wrocław, tei. 071/349-27-83
OPONY MICHELIN 195/65/15, 4 szt. Wrocław, tel. 
0601/73-16-17
OPONY MICHELIN ENERGY 175x60 R14 - 150 zł/szt 
Wrodaw, teł: 0502/93-90-21.
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 UH PILOT 4 sztuki, bieżnik 6-7 mm, 
rozmiar 225 x 55 x 16, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/54-48-55
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, 
cena od 40 -100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
OPONY MOTOCYKLOWE różne rozmiary, nowe i uży
wane. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56
O  OPONY NOWE I UŻYWANE zimowe i letnie: 

165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15,195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235x35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi aluminiowe - ceny kon
kurencyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81 r20, 
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, tei. 
071/349-40-62,071/349-47-55 (fax), w godz. 9-22, 
0502/37-81-98 81012741

OPONY PIRELU P6000, stan b. dobry, 205 x 50 x 15 - 
80 zł. Bolesławiec, tei. 0606/31-86-38 
OPONY PIRELU p 600,225/60 R15 95V, 97 r., bieżnik 
7-8 mm, 2 szt -140 zł, opony Michelin 195/65 R15, bież
nik 6 mm, 4 szt, stan b. dobry - 250 zł, opony Uniroyal, 
195/60 R14, bieżnik 6 mm, 2 szt -100 zł. Jawor, tel. 
0602/30-44-26
OPONY PIRELU 175 R14,4 szt., ok. 5 mm bieżnika, 
stan b. dobry, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
X)PONY SEMPERIT 205/45/16". 4 szt. - 1.100 zł/kpi. 
Kłodzko, tel. 074/867-57-80,0603/10-20-10 
OPONY SEMPERIT używane, wym. 315x 70 x 22,5, stan 
dobry. -1.500 zł. Nowa Ruda, teł. 0603/82-58-55.
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt - 200 zł, - 400 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16
OPONY STOMIL 185 R15C.4 szt, -120 zł. Wrocław, teL 
071/348-45-39. 0603/60-46-84
OPONY UNIROYAL RALLYE 440 185/65 R15, 2 szt - 
150 zł, bagażnik dachowy, regulowany do VW, Audi - 40 
zL Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-37-68 po godz. 20 
OPONY UNIROYAL 195/50/15", 4 szt -1.100 zł/kpi. 
Kłodzko, tel. 074/867-57-80.0603/10-20-10 
OPONY YOKOHAMA 195/65/15", 4 szt - 1.100 zł/kpi. 
Kłodzko, teł. 074/867-57-80,0603/10-20-10
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20,300 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11Rx 22.5,315/Ś0R 22.5,

; 1 12R 22.5, Opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, Opony „'do lasu”: 1200 x 18,1200 x 20, 
1500 x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt Ząb- 
kowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 
074/815-40-67,0601/79-01-77 01022911

O  OPONY NOWE I UŻYWANE do samochodów oso
bowych i dostawczych: 185/55 R14,195/50 R15, 
195/65 R15,205/60 R15,205/55 R16,215/55 R16, 
225/40 R16, 205/50 R17 i inne. Wrocław, ul. 
Bora-Komorowskiego 53, tel. 071/345-47-34 w 
godz. 9-19,0501/02-60-62 81013951

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, 
Olsztyn, Kleber, Michelin 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, LETNIE I ZIMOWE : 135x13, 
145x13,155x13,155x70x13,165x13,165x70x13, 
175x70x13, 165x65x13, 165x65x14,165x70x14, 
175x65x14, 175x70x14, 185x65x14,185x70x14, 
195x60x14, 195x50x15, 195x60x15, 195x65x15, 
205x65x15, 205x70x15, 225x70x15 i inne. Wro
cław, tel. 0602/42-58-23 81013881

OPRZYRZĄDOWANIE DO NAUKI JAZDY do Fiata Uno. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63
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PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył. czarne lub czer
wone - od 150-200 zl. Wrocław, tel. 0601/80-99-1.8 
PASY SZELKOWE SCHROTH niebieskie,. elektryczne 
napinacze, stan b. dobry - 1ŚO zł. Lubin, tel. 
0609/27-71-49, 0502/66-94-18 
PASY SZELKOWE SCHROTH z napinaczami, -100 zł. 
Trzebieszowice, gm. Lądek Zdrój, tel. 074/814-76-76 wie
czorem
O PLANDEKI nieprzemakalne, lekkie, silne, trwałe, 

metalowe oczka mocujące, odporne na tempe
raturę. Również pokrowce do przykrycia kombaj- 
nów, maszyn rolniczych i samochodów • 4 zł/m2. 
Plandeki grube - 20 zł/m2. Na życzenie wysyła
my pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świdnica, 
tel. 074/853-72-77 01033971

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY2-koiumnowy, prod. nie
mieckiej, - 5.500 zł. Oleśnica, ul. a, tel. 071/314-96-27 
ROLETA do Audi A6 lub VW Passata. Opole, tel. 
0608/83-06-13
ROLETY BAGAŻNIKA do różnych modeli samochodów 
kombi. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA oraz siatki, do samochodów kom
bi i van. Trzebnica, tel. 071/312-32-91
STOPIEŃ ALUMINIOWY do samochodu terenowego, z 
uchwytami mocującymi, lewa i prawa strona, komplet,; - 
500 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96
SZYBY HARTOWANE płaskie, do ciągników i samocho
dów, od 30 zł. Witaszyce, tel. 062/721-60-59 
TACHOGRAF KIENZLE 1314-34 dla jednego kierowcy, 
po naprawie + pulsator + przewody, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/57-47-61
TŁUMIK SPORTOWY .SUPERSPTINr 2x80 mm, do 
Opla Astry GSi, prod. niemieckiej, oryginalny, stan b. 
dobry, -120 zł. Lubin, tei. 0609/27-71-49,0502/66-94-18
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

UKŁADY WYDECHOWE REMUS, SEBRING do różnych 
marek samochodów. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, 
-150 zł. Wrocław, tel. 071/341-28-92
WYPOSAŻENIE SAMOCHODU TAXI taksometr .Oscar 
2000”, telewizorek, reduktor, .kogut" z pałąkiem, - 450 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
ZAMIENIĘ FELGI ALUMINIOWE 15', 4 x 100 mm, ory
ginalne do BMW, po piaskowaniu, pasują do Opia, VW, 
Renaulta, stan b. dobry, na felgi 14", 4 x 100 mm. Borów, 
tel. 071/796-16-55

KUPIĘ
SAM OCHÓD

O ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ • całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38*04-78 
81012681

O  „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub mniej rozbity samochód, także 
po pożarze lub na części, zadzwoń, tel. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
wiście gratis. Wrocław 01031031

d W IW ER -A U TO ?

( T A N  T E C H N I C Z N Y  O B O J  
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* Najwięcej płacimy
* Posiadamy własny transport
* Skupujemy FIATY z całej Polski
* Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
Wrocław 

Tel/Fax 071342-62-64 
Lub 0501 403-135 

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

1 KUPIĘ KAŻDEGO 1 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, |  

SKODĘ FAVORIT i inne |  
z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzony

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ: CAŁE 
ORAZ PO WYPADKU lekko lub mocno rozbite, 
również uszkodz. mechanicznie i do remontu bla
charki, po pożarze, kradzieży i całkowicie rozbi
te - osob., terenowe, dostawcze, ciężar, i vany. 
Jeżeli posiadasz takie auto - dzwoni Załatwiamy 
wszystkie formalności, dojeżdżamy wszędzie, 
odbieramy auto własnym transp. gratis! Najlep
sze. ceny, gotówka, natychmiast, profesjonalna 
obsługa, tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 non 
stop 81013441 

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
wypadku. Natychmiastowa wypłata gotówki, 
transport gratis * wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81012711

ALFA ROMEO 156,2000 r., 1900 ccm, turbo D części 
przodu, podłużnice prawe i inne. Lubin, tel. 
076/840-89-26, 0601/86-19-32
O  ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, SEICENTO, CI

NOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fiesta, Mon- 
deo, Escort, KA, Daewoo, Peugeot 206,406,407, 
Renault Clio, Megane, Laguna, Scenic, Kangoo, 
Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, Maz
da, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Omega B, 
A, Agila, Kadett, Audi A8, A6,100, C4 80, VW Polo 
i wszystkie inne marki i modele, po wypadku, lub 
do remontu, całe auta, poniżej ceny giełdowej. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
81013941

AUDI, 1988/00 r. bez dokumentacji lub bez prawa rej., 
ew. z zastawem. Paczków, tel. 0603/36-63-27
AUD1100 C4, diesel na białych tablicach. Leszno, tel. 
0609/27-02-38
AUDI 80, diesel po 1988 r., z dokumentacją. Śrem, tel. 
0606/48-94-21
AUDI 80 B3, B4 uszkodzony, na części lub na białych 
tablicach. Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/20-08-47
AUDI 80,1980/84 r. na białych tablicach. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-34-78, 0605/63-13-45
AUDI 80 0 ,1982/86 r., 1600 ccm, diesel stan blacharki 
b. dobry, może być uszkodzony silnik. Wałbrzych, tel. 
074/845-53-47 po godz. 17 lub, 0601/76-55-49
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57

AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
AUDI 80,1988/91 r. 1600 lub 1900 ccm, diesel, wyposa
żenie obojętne, bez prawa rejestracji w Polsce, bez wy
padku, w cenie do 2.200 DEM. Leszno, tel. 
0605/83-82-13
AUDI 80,1990 r., 1300 ccm na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/341-65-44,0502/96-51-22 
AUDI A4,1994/96 r. automatic, pełne wyposażenie, może 
być o dużej poj., tanio. Kalisz, tel. 0603/82-22-26 .
AUDI A6 ,1996/97 r. może być lekko uszkodzony lub w 
b. dobrym stanie. Lubin, tel. 0607/21-96-78 
AUSTIN MINI MORRIS może być do remontu, w cenie 
do 3.000 zł. Grodków, tel. 0502/02-37-29- 
BMW 3, 5, diesel, nowy model, skórzane wypos.. Wał
brzych, tel. 074/841-19-36, 0606/82-10-22
BMW 318 i, 1985/92 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0501/98-13-82
BMW 320 .rekin", bez dokumentacji - do 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/66-97-65
BMW 320 i, 1985/92 r. na białych tablicach. WWcław, 
tel. 0501/98-13-82
BMW 524,1988/90 r., turbo D 2400-2500 ccm, na bia
łych tablicach lub bez dokumentacji, może być lekko 
uszkodzony, do jazdy. Jelenia Góra, tel. 0501/62-45-45
BMW 525, 2500 ccm po 1980 r., na niemieckich tabli
cach, z silnikiem w stanie dobrym, -1.000 zł. Brzeg, tel. 
0501/72-35-77
CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 
DEM. Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO lub inny prod. amerykańskiej, z 
dużym silnikiem, może być uszkodzony. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
CHRYSLER VOYAGER BUS od 1997 r., przebieg do 100 
tys. km, z pełnym wyposażeniem, bez wypadku, z  kpi. 
dokumentacją, tanio. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 
0602/11-07-98
CITROEN AX od 1990 r. - do 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-14-70
CITROEN BX po 1987 r., zniszczony, może być bez sil- 
nika, zarejestrowany. Legnica, tel. 0601/72-37-51
CITROEN JUMPER, 1988/96 r., diesel zarejestrowany, 
stan dobry, techn. sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64
CITROEN JUMPER, 1997/01 r., 2500 ccm, turbo D zde
cydowanie albo 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 XANTIA II, 1997/99 r., TDi. Wrocław, tel. 
071/783-84-94, 0606/99-37-12
CITROEN XANTIA, XSARA, 1998/00 r., 1900 ccm, tur
bo D klimatyzacja, lekko uszkodzony, zlecę sprowadze
nie. Oława, tel. 071/313-22-36 w godz. 9-17, 
0603/54-21-74
CITROEN XM, 2100 ccm, turbo D od 1995 r., na białych 
tablicach. Wrocław, teł. 0606/16-75-61 v
CITROEN XSARA, 1997/00.r., 1400 ccm wspomaganie 
kier., centralny zamek, ABS, el. otw. szyby, bezwypad
kowy. Leszno, tel. 0603/62-13-58
O  DAEWOO AUTO CENTRUM - kupujemy samocho

dy Daewoo Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nu
bira oraz Polonezy - korzystne ceny. Wrocław, ul. 
Rakowa 16, tel. 071/325-38-30, 0502/56-92-65 
01034061

DAEWOO ESPERO inst. gazowa, w cenie do 15.000 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-83-41 ?
DAEWOO NUBIRA SX, CDX, 1998/00 r.. Kalisz, tel. 
0604/34-51-44
DAEWOO TICO po wypadku. Świebodzice, tel. 
074/854-16-97. 0602/60-64-96 
DAEWOO TICO, 1996/00 r., 800 ccm, Pb/ bez wypadku, 
chętnie od I właściciela. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18
DAEWOO TICO, 2000 r. od I właściciela, z niedużym 
przebiegiem. Lubin, tel. 076/846-08-91,0502/34-66-83
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r.,v1000 ccm, diesel na 
białych tablicach. Prudnik, tei. 077/437-61-30.
FIAT, 1988/96 r, diesel dostawczy, stan blacharki obo
jętny, do remontu, po wypadku albo stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0607/81-54-1P
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, tel. 
0608/16-25-78
FIAT 125p. Wrocław, tel. 071/342-45-44,0609/15-60-17
FIAT 125p, 1985 r. sprawny, z przeglądem, ewentualnie 
do remontu blacharki. Wrocław, tel. 0607/49-20-67
FIAT 126P, CINOUECENTO Skoda Felicja, Polonez z 
inst. gazową, w cenie do 15.000 zł, może być do malo
wania lub remontu. Wałbrzych, tel. 074/665-10-68
FIAT 126p może być do remontu, od 1987 r. Sobótka, 
tel. 0603/30-26-89
FIAT 126p do 1998 r., stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p stan I rocznik obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p el po wypadku. Świebodzice, tel. 
074/854-16-97, 0602/60-64-96
FIAT 126p stan i rok obojętny. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67

FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tel.
071/344-42-42, 0608/15-16-34
FIAT 126p. Wrocław, tel. 071/342-45-44,0609/15-60-17
FIAT 126p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73, 0501/94-75-25
FIAT 126p od 1995 r., po wypadku, w cenie do 1.200 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/322-47-56
FIAT 126p, 1986/95 r. po wypadku lub do remontu. Nowa 
Ruda, tet. 074/872-84-63
FIAT 126p, 1988/92 r. techn. sprawny, stan dobry - do 
2.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-42-92,0604/77-86-13
FIAT 126p, 1996/01 r. na części lub bez prawa rejestra
cji. Ostrów Wlkp., tel. 0503/74-45-10
FIAT 126p, ZASTAWA lub inny zarejestrowany, w rozli
czeniu komputer PC 486DX2/66, z monitorem. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
FIAT 131,132, 2500 ccm, diesel techn. sprawny, stan 
obojętny, w cenie do 1.500 zł, pilne. Oleśnica, tel. 
0601/89-14-34
FIAT BRAVA, BRAVO, CINOUECENTO, 1994/01 r. po 
wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29
FIAT CINOUECENTO po wypadku. Świebodzice, tel. 
074,'854-16-97, 0602/60-64-96
FIAT CINOUECENTO może być lekko uszkodzony - do
6.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-14-70
FIAT CINOUECENTO. Wrocław, tel. 0603/07-66-43
FIAT CINOUECENTO po 1995 r., uszkodzony lub cały. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO, 1994/98 r. 700,900 ccm, bez wy
padku, oryginalny lakier. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18
FIAT CINOUECENTO, 1995/97 r., 50 tys. km, 900 ccm. 
wtrysk, 5-biegowy, stan b. dobry, do 10.000 zł, pilne. Prud
nik, tel.. 077/436-31-61, 0503/04-67-85
FIAT CINOUECENTO, 1996/01 r. 900-1100 ccm. może 
być lekko uszkodzony. Legnica, tel. 0606/58-36-35 
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
FIAT DOBLO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29 i
FIAT DUCATO 95 - 97r., w dobrej cenie. Wrocław, tel. 
071/339-00-52, 0501/40-68-23
FIAT DUCATO, 1988/96 r., diesel zarejestrowany, stan 
dobry, techn. sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64 -
FIAT DUCATO, 1990/97 r., diesel blaszak lub ószklony, 
na białych tablicach, może być do poprawek. Oleśnica, 
tel. 0503/89-92-39
FIAT MAREA. 1996/97 r.. 1.6,2.01, benzyna z ABS, po
duszką pow., w cenie do 23.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/78-75-69.
FIAT PANDA od 1989 r. - do 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-14-70
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm uszkodzony, rozbity 
wraz z dokumentacją. Bogatynia, tel. 075/775-01-34 po 
godz. 20
FIAT PUNTO II osobowo-ciężarowy. Wolsztyn, tel. 
068/347-14-90
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, 
teł. 0601/80-99-18
FIAT PUNTO, 1994/99 r. 1100-1250 ccm, cały łub uszko
dzony, 3- lub 5-drzwiowy. Legnica, tei. 0606/58-36-35 
FIAT PUNTO, 1995/98 /.,1100 ccm kolor metalic, pię- 
ciodrzwiowy, w bardzo dobrym stanie. Leszno, tel. 
0504/92-70-90
FIAT REGATA, 1986/88 r. 1700, 1900 ccm diesel, za
dbany, w cenie do 4.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-11-97 po godz. 20
FIAT SEICENTO po wypadku. Świebodzice, tel. 
074/854-16-97, 0602/60-64-96
FIAT SEICENTO po 1995 r., uszkodzony lub cały. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT SEICENTO, 1996/01 r. 900-1100 ccm, może być 
lekko uszkodzony. Legnica, tel. 0606/58-36-35
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37
FIAT TIPO, 1988 r., 1600 ccm, DOHC uszkodzony lub 
rozbity - do 3.000 zł. Wąsice, tel. 077/418-91-97
FIAT UNO Opla Corsę, Forda Fiestę, 5-drzwiowy, zadba
ny, stan b. dobry, po 90 r., do 8500 zł. Jaworzyna Śląska, 
tel. 074/858-83-29
FIAT UNO od 1989 r. - do 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/366-14-70
FIAT UNO po 1999 r., uszkodzony lub cały, może być na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT UNO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0601/41-23-29
FIAT UNO, 1988/89 r., 100 tys. km, 1100 ccm czerwony 
lub biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, garażowany, bez wy

padku; z okolic Zielonej Góry lublęgnicy- do 5.500 zł., 
teł: 0607/85-2( 8̂7 p.'.' ... ~ ,„’ r  ‘
FIAT UNO, 198^9^/il^>cÓmł 5-drewiowy, śPbięgó- 
wy, udokumentowane pochodzenie, zadbany. Oława, tei. 

" 071/3 3̂-08-48 
FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78
FIAT UNO, 1992 r. w cenie do 8.000 zł. Wrocław, teł. 
071/329-65-40
FORD, 1988/96 r., diesel dostawczy, stan blacharki obo
jętny, do remontu, po wypadku albo stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0607/81-54-10
FORD ESCORT, 1600 ccm,. 1800, diesel 5-drzwiówy, 
5-biegowy, do 89 r., -najlepiej niebieski metalic, kpi. do
kumentacja, na białych tablicaćłr. Poznań/tel. 
0607/19-92-70
FORD ESCORT KOMBI, 1981/88 f. bez prawa rejestra
cji. Sulechów, teł. 0607/19-12-96 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwio
wy, na białych tablicach. Chojnów, tel. 0603/03-31-45
FORD ESCORT, 1986/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0601/41-23-29
FORD ESCORT XR3I, CABRIO, 1987/90 r. uszkodzony 
przód, zarejestrowany w kraju. Brzeg, tel. 077/412-39-94
FORD ESCORT, 1988/90 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna 3-drzwiowy, na białych tablicach • do 1.000 DEM. 
Świdnica, tel. 074/850-44-07 po godz. 20 
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
FORD ESCORT RS 2000,1992/94 r. zarejestrowany, w 
b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 0601/05-03-97
FORD ESCORT, SIERRA z inst. gazową • do 5.000 zł. 
Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 0606/26-81 -92 
FORD ESCORT, SIERRA, 5C0RPI0, 1985/90 r. po wy
padku, zarejestrowany w Polsce. Wrocław, tel. 
0604/77-78-84
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub 
do remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
FORD FOCUS KOMBI pełna dokumentacja, maksymal
nie roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
FORD FOCUS, MONDEO, 1997 r. z klimatyzacją, homo
logacja na ciężarowy, faktura VAT. Kielce, tel. 
0602/79-95-94
FORD KA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
FORD MONDEO, 1993/94 r. stan b. dobry, w cenie do 
14.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-83-41 
FORD MONDEO, 1993/95 r., 1800 ccm, turbo D, bez wy
padku, bogate wyposażenie, serwisowany, nie kombi, do 
sprowadzenia. Gubin, gm. Krzykosy, tel. 068/359-82-02, 
0606/68-53-43

LIAZ 110,1989/92 r., turbo D, 320*M ciągnik siodłowy, 
webasto, na poduszkach, techn. sprawny, zarejestrowa
ny, stan b. dobry. Szalejów, tel. 074/868-71-59, 
0601/92-24-1.3 **
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
MAZDA 626, diesel po 1989 r., z dokumentacją. Śrem, 
tel. 0606/48-94-21
MAZDA 626, 2000 ccm. benzyna na zachodnich tabli
cach, do 2.500 zł. Wrocław, teł. 0503/68-48-65 
MAZDA 626,1986/88 r. po wypadku, zarejestrowany w 
Polsce. Wrocław, tel. 0604/77-78-84 
MERCEDES 126 o dużej poj. silnika. Głogów, tel. 
0600/41-16-63
MERCEDES 115 D, 1973/75 r. na części lub na białych 
tablicach., tel. 0605/56-88-57
MERCEDES, 1980/90 r.t diesel model 123 lub 124, może 
być do poprawek, na białych tablicach. Oborniki Śląskie, 
tel. 0603/10-46-24
MERCEDES 123 stan dobry, na białych tablicach. Kłodz
ko, tel. 0607/40-77-23
MERCEDES 123, diesel stan dobry. Wrocław, tel. 
071/795-17-67
MERCEDES 123,124,126,1982/01 r. po wypadku. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29
MERCEDES 124 KOMBI, 1989/93 r. uszkodzony, udo
kumentowane pochodzenie. Leszno, tei. 0607/09-85-14
MERCEDES 126,1980/85 r. po wypadku, zarejestrowa
ny w Polsce. Wrocław, tel. 0503/94-96-53
MERCEDES 190,1989/91 r., 2000 ccm, benzyna lub die
sel może być uszkodzony lufo do poprawek lakierniczych 
albo z uszkodzonym silnikiem. Opole, tel. 0607/53-78-12 
MERCEDES 190 D, diesel na białych tablicach, w cenie 
do 1000 DEM. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
MERCEDES 200 123 D może być do remontu, zareje
strowany. Dzierżoniów, tel. 0602/45-25-95
MERCEDES 207 D może być do remontu. Góra, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES 207,208,1980/93 r., 2400 ccm. diesel może 
być do remontu, do 20.000 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207, 208 BUS, 1986/91 r., 2400 ccm, die
sel skrzyniowy, bez prawa rejestracji, stan b. dobry. Le
gnica, tel. 0607/20-56-22
MERCEDES 207, 307,1980/83 r. chętnie kombi, 2.4 D, 
3.0 D, do remontu silnika. Sobótka, tel. 071/391-11-05, 
0603/30-26-89 -
MERCEDES 208, .210, 308, 310, 410,1988/94 r. kolor 
obojętny, 2.3,3.0 D, zarejestrowany, techn. sprawny, stan 
dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94
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FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
FORD MONDEO, OPEL VECTRA, ASTRA II, 1998/01 
r., TDI może być uszkodzony. Wrocław, tel. 317-86-18 
do godz. 20,0603/38-15-70 
FORD MUSTANG, CAPRI. Konin, tel. 0604/84-46-68
FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna do remon
tu, kpi. dokumentacja. Zielona Góra, tel. 068/327-70-53
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 SEDAN, 1600 ccm stan b. dobry, od I
właściciela, nie składak, bez wypadku, w cenie do 5.000
zł. Lubin, tel! 0600/37-99-05
FORD SIERRA, diesel na białych tablicach. Wrocław, tel.
071/326-05-03
FORD SIERRA, 1986/88 r. 4-drzwiowy, stan b. dobry, na 
białych tablicach - do 1.000 zł. Strzelin, tel. 0602/47-46-79
FORD SIERRA, 1989 r., benzyna 2-drzwiowy, na białych 
tablicach. Bolesławiec, tel. 075/644-97-54
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, DOHC 3-drzwiowy. 
na białych tablicach. Rudna, tel. 076/846-47-28
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D 1995 - 97r., w do
brej cenie. Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszko
dzony po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesęl na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, 
uszkodzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). 
Wrocław, tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak. na białych 
tablicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zareje
strowany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43, 0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1996/99 r. 5,6-osobowy, w rozliczeniu 
Daewoo Nubira sedan, z 99 r„ srebrny, przebieg 41.000 
km, RO, pełna elektryka, na gwarancji. Zgorzelec, tel. 
0604/20-62-38
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, 
rej. w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27*14 
HONDA CRX, 1990 r. po wypadku. Wrocław, tel. 
0503/94-96-53
HONDA LEGEND, 1990 r. w całości lub na części. Wro
cław, tel. 071/349-25-28,0601/44-99-18
HYUNDAI ACCENT. 1995/96 r. 1300,1500 ccm, zielony 
metalic, czarny -15.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-22-90, 
0503/36-42-88
HYUNDAI LANTRA, 1994/95 r>, 1500 ccm czarny, gra
natowy, grafitowy - do 14.000 zł lub PONY SEDAN, 
1993/94 r., 1500 ccm czarny, granatowy, ciemnozielony 
- do 12.000 zł. Trzebnica, teł. 0747387-22-90, 
0503/36-42-88
IVEC0190-36/38,1988/93 r., turbo D ciągnik siodłowy, 
webasto, na poduszkach, kabina sypialna, techn. spraw
ny, stan dobry. Szalejów, tel. 074/868-71-59, 
0601/92-24-13
LIAZ skrzyniowy, może być bez silnika, skrzyni biegów, 
z kabiną do remontu. Miejska Górka, tel. 065/547-43-61 
po godz. 20

MERCEDES 240 123 D może być do remontu, zareje
strowany. Dzierżoniów, tei. 0602/45-25-95
MERCEDES 240 D może być do drobnych poprawek. 
Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47
MERCEDES 240 123 D szyberdach, 4 zagłówki, wspo
maganie kier., bez korozji, stan dobry, na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 0604/14-68-58
MERCEDES 300, 280 126,1986/87 r. na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 0503/57-16-76
MERCEDES 310, 407 D może być do remontu. Góra, 
tel. 065/544-62-77
MERCEDES 408,508,608 kontener lub blaszak, przed
łużony, zarejestrowany, techn. sprawny. Wrocław, tel. 
071/786-78-51, 0607/18-20-59 
MERCEDES 410 D może być do remontu. Góra, tel. 
065/544-62-77
MERCEDES SPRINTER, 1995/97 r., diesel blaszak lub 
oszklony, na białych tablicach, może być do poprawek. 
Oleśnica, tel. 0503/89-92*39 
MERCEDES VITO, 1996/99 r. 5,6-osobowy, w rozlicze
niu Daewoo Nubira sedan, z 99 r., srebmy, przebieg 
41.000 km, RO, pełna elektryka, na gwarancji. Zgorzeć 
lec, tel. 0604/20-62-38
MITSUBISHI CARISMA od 1997 r., diesel lub Skoda 
Octavia, od 1997 r., diesel. Zielona Góra, tel. 
0604/12-40-15
MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72
MITSUBISHI GALANT, 1989/92 r. hatchback. 1.8,2.0, 
na białych tablicach, bez prawa rejestracji, na części. 
Wrocław, tel. 0603/08-17-01 
MITSUBISHI LANCER, 1988/92 r., 1800 ccm, diesel lub 
turbo D. Brzeg, tel. 0604/80-50-29 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN SUNNY benzyna lub diesel oraz Renault 9,11, 
21, 25i, Mercedes 123, sam. na zach. tabl., lub do re
montu oraz busa Mercedes 207,307, lub VW LT na zach. 
tabl.. lub do remontu. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
OPEL, 1988/00 r. może być z  zastawem, bez dokumen
tacji łub bez prawa rej. Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL AGILA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
OPEL ASCONA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel lub inny, 
4-drzwiowy, na części. Wrocław, tel. 071/302-83-77 
OPELASTRA II KOMBI pełna dokumentacja, maksymal
nie roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
OPEL ASTRA A uszkodzony, na części lub na białych 
tablicach. Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/20-08-47
OPELASTRA KOMBI, 1991/93 r., diesel lub VW Passat, 
Ford Escort albo inne z silnikiem diesla. Kalisz, tel. 
062/764-05-80, 062/502-68-28
OPELASTRA, 1993/94 r., 1600 ccm, wtrysk 5-drzwiowy 
lub kombi, wspomaganie, bez wypadku, stan b. dobry, 
do 14.000 zł. Głogów, tel. 0605/65-37-49
OPEL ASTRA, VECTRA, KADETT, 1985/93 r., benzy
na, diesel do poprawek blacharki lub lakieru. Rawicz, tei. 
065/545-16-42, 0602/79-04-72
OPEL CALIBRA, 1991 r. do sprowadzenia z Niemiec. 
Wrocław, tel. 0600/10-11-46
OPEL CORSA silnik 1000ccm, udokumentowane pocho
dzenie. Legnica, tel. 076/866-11-00,0603/48-48-50
OPEL CORSA, benzyna, do 98 r., do 50 tys.km, 
1000-1100 ccm, bez wypadku,,I właściciel, kupiony w 
kraju, 3-drzwiowy, książka serwisowa, techn. sprawny. 
Wrocław, tel. 345-28-06
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OPEL CORSA. 1993 r. mocno uszkodzony łub spalony, 
zarejestrowany w kraju, pełna dokumentacja, w dobrej 
cenie. Wrodaw, teł. 0608/52-03-08,0502/54-08-12
OPEL CORSA, 1995/97 r.. Miękinia, tel. 071/317-83-65 
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, 3-drzwiowy, nowe opo
ny, bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1998 r., 35 tys. km, 1000 ccm, benzyna 
czerwony lub jasny, bez wypadku, techn. sprawny, I wła
ściciel, książka serwisowa, 3-drzwiowy. Wrocław, tel. 
345-28-06
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
OPEL KADETT KOMBI lub sedan, od 86 r., 4-drzwiowy, 
stan b. dobry, od I właściciela, nie składak, bez wypad
ku. Lubin, tel. 0600/37-99-05 
OPEL KADETT po 1986 r., stan obojętny, do 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/51-16-28 po godz. 15
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
OPEL KADETT KOMBI, 1986/88 r., 1300 ccm, benzyna, 
na białych tablicach - do 2.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-51-08, 0600/26-70-71
OPEL KADETT, 1986/88 r., 1600 ccm, diesel do 800 
DEM. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74
OPEL KADETT KOMBI. 1988/91 r„ 1700 ccm, diesel lub 
2000 ccm, 5-drzwiowy, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0502/99-42-79
OPEL OMEGA techn. sprawny, diesel lub z inst. gazo
wą. Wrocław, tel. 0601/76-64-36
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI. 1989/90 r., 3000 ccm, wtrysk, 12 
lub 24V na białych tablicach, chętnie z dostawą pod dom 
- do 1.500 DEM. Września, woj. poznańskie, tel. 
0606/25-52-98
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/94 r. w rozliczeniu Toyota 
Corolla, 1988 r., 1600 ccm, 16V, sportowe zawieszenie. 
Nowa Sól, tel. 0604/91-16-22
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm wersja CD 
lub Diamond, na białych tablicach. Wrocław, tel! 
071/341-65-44, 0502/96-51-22
OPEL OMEGA KOMBI, 1996/97 r., 2500 ccm, turbo D 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/91-70-08 
OPEL OMEGA, 1998 r. kolor jasny, poj. 2.0-2.5, bez wy
padku. Opole, tel. 077/455-07-70 po godz. 19
OPEL REKORD KOMBI, 1985/86 r. stan dobry, na bia
łych tablicach. Dobrodzień, tel. 034/353-74-32 wieczo
rem
OPEL REKORD, 1986/87 r., 2000 ccm, wtrysk na bia
łych tablicach. Legnica, tei. 076/852-25-65, 
0606/57-34-47
OPEL VECTRA KOMBI pełna dokumentacja, maksymal
nie roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
OPEL VECTRA A uszkodzony, na części lub na białych 
tablicach. Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/20-08-47
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 1700 ccm, diesel, 
uszkodzony lewy przód, drzwi, dach, silnik nieuszkodzo
ny, - 4.200 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
OPEL VECTRA A SEDAN, 1992 r., najchętniej niedaw
no sprowadzony, bogate wyposażenie. Głogów, tel. 
0603/95-86-32
OPEL VECTRA, 1997/99 r., TDi. Wrocław, tel. 
071/783-84-94, 0606/99-37-12 
OPEL VECTRA, ASTRA, 1997 r. z klimatyzacją, homo
logacja na ciężarowy, faktura VAT. Kielce, tei. 
0602/79-95-94
PEUGEOT, 1988/96 r., diesel dostawczy, stan blacharki 
obojętny, do remontu, po wypadku albo stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205,1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
PEUGEOT 205,1988/90 r., 1800 ccm 3- lub 5-drzwiowy. 
bez pośredników, w cenie do 5.000 zł, techn. sprawny. 
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
PEUGEOT 206,406,1997/01 r. po wypadku. Oleśnica, 
tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
PEUGEOT 206, 2000 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel
5-drzwiowy, garażowany, I właściciel, kupiony w salonie 
w kraju, serwisowany, RO, el. otw. szyby, kolor zielony 
lub bordowy, ew. niebieski, w cenie 32.000 zł. Głuchoła
zy, tel. 077/439-11-52
PEUGEOT 206,2000 r., 1100 ccm, 1400 bez wypadku, 
kupiony w kraju. Wałbrzych, tel. 074/666-45-15, 
074/847-74-09, 0603/99-25-02 
PEUGEOT 406,1996/97 r., benzyna 1.8-2.01, od I wła
ściciela, bez wypadku, garażowany. Kożuchów, tel. 
068/355-27-41 wieczorem
PEUGEOT 406, 1997/99 r., TDi. Wrocław, tel. 
071/783-84-94, 0606/99-37-12 
PEUGEOT 605,1990/97 r., 2100 ccm, turbo D. Masło- 
wo, tel. 065/545-35-47
PEUGEOT BOXER, 1988/96 r., diesel zarejestrowany, 
stan dobiy, techn. sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64
PEUGEOT J 5 ,1985/93 r., 2500 ccm, diesel na części 
lub na białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/79-99 )̂2, 
0609/02-67-37
POLONEZ, 1500 ccm ważny przegląd, sprawny lub Fiat 
125p. Wrocław, tel, 071/785-67-05,0609/44-96-55
POLONEZ. Wrocław, tel. 071/342-45-44,0609/15-60-17
POLONEZ, 1986/90 r., 1500 ccm, benzyna może być z 
instalacją gazową - do 1.300 zł, w rozliczeniu wieża Pa
nasonic, mała dopłata w ratach. Nądnia, tel. 
068/384-62-89
POLONEZ, 1989/95 r. może być do remontu. Wrocław, 
tel. 071/344-42-42, 0608/15-16-34
POLONEZ CARO z inst. gazową. Wrocław, tel. 
0502/83-45-57
POLONEZ CARO stan dobry lub do remontu, na gaz lub 
bez, dowolny rocznik. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrocław, tel. 
0502/84-72-88
POLONEZ CARO, 1987/95 r. najchętniej z inst gazową,

w dobrym stanie lub do poprawek. Wrocław, tel. 
071/316-12-65, 0608/59-23-54
POLONEZ CARO, 1990/98 r. do remontu lub na części. 
Wrocław, tel. 0601/76-64-36
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r. w bardzo dobrym 
stanie, z centralnym zamkiem. Wrocław, tel. 350-93-55
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. 
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK może być do remontu. Wrocław, tel. 
0600/62-77-07
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, 
tel. 0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub 
dó remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. 2- lub 5-osobowy, bez wy
padku, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, 
teł. 0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1995 r. dł. 2.5 m, skrzyniowy. Koź
min Wlkp., tel. 0608/89-37-08
POLONEZ, FIAT 126p po wypadku, w rozsądnej cenie, 
gotówka. Wrocław, tel. 0605/82-49-57
PONTIAC FIREBIRD lub inny prod. amerykańskiej, z du
żym silnikiem, może być uszkodzony. Kępno, tel. 
062/781-02-60, 0601/89-10-61 
PORSCHE 911 ew. inny model z lat 70-tych, może być 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0600/21-61-17
RENAULT 11,1987/88 r. w całości lub na części. Legni
ca, tel. 0604/80-17-56
RENAULT 11,1988 r., diesel rozbity, może być z uszko
dzonym silnikiem. Legnica, tel. 076/722-85-32, 
0604/31-89-84
RENAULT 19,1800 ccm, 16V atrakc. wygląd, z dobrym 
wyposażeniem, do 600 DEM. Lubin, tel. 0608/57-42-36
RENAULT 19,1990/92 r. 1.4 benzyna lub 1.9 diesel, w 
całości lub na części, na zachodnich tablicach. Legnica, 
tel. 0604/80-17-56
RENAULT 19, 1993/95 r., diesel rozbity może być z 
uszkodzonym silnikiem. Legnica, tel. 076/722-85-32, 
0604/31-89-84
RENAULT 19,1993/95 r., 1900 ccm, turbo D może być 
lekko uszkodzony, na białych tablicach. Lubin, tel. 
076/844-67-70, 0603/30-78-96
RENAULT 5,1989/90 r. na białych tablicach, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, w cenie do 1.200 zł. Krzemieniewo, tel. 
065/536-02-32
RENAULT 9,1982/88 r. poj. 1400 ccm lub 1700 ccm, do 
poprawek lakierniczych, bez prawa rejestracji, stan do
bry. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22
RENAULT CLIO, KANGOO, LAGUNA, MEGANE, SCE
NIC po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
RENAULT CUO II, 1999 r., diesel centralny zamek, el. 
otw. szyby, 4-drzwiowy, ABS. Nysa, tel. 077/435-30-15, 
0606/75-24-64
RENAULT LAGUNA, 1997 r. z klimatyzacją, homologa
cja na ciężarowy, faktura VAT. Kielce, tel. 0602/79-95-94
RENAULT TRAFFIC, ESPACE 21,25 uszkodz., rozbity, 
spalony, niekompl. lub na zach. tabl., tylko diesel, lub 
TD. Legnica, tel. 0602/23-11-56
SAMOCHÓD OSOBOWY do 3000 zł. może być lekko 
uszkodzony; Audi. BMW, Citroen, Mercedes, Ford, Opel, 
Hyundai - do 4000 zł, sam. osob. z inst. gazową lub die
sel - do 2500 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19
SAMOCHÓD OSOBOWY zarejestrowany na ciężaro
wo-osobowy, z homologacją, w cenie do 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/365-76-79
SCANIA 113, turbo D ciągnik siodłowy, wyprod. ok. 90 r., 
webasto, na poduszkach, kabina sypialna, techn. spraw
ny. Szalejów, tel. 074/868-71-59,0601/92-24-13 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 1.6, 2.01, benzyna z ABS, 
poduszką pow., w cenie do 23.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/78-75-69
SEAT TOLEDO, 1997 r., 100 tyś. km, 2000 ccm, benzy
na bez wypadku, sprowadzony, lekko uderzony, do
22.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-09 
SKODA 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42, 0608/15-16-34 
SKODA FAVORIT bez prawa rejestracji. Sosnowiec, tel. 
032/263-16-64
SKODA FAVORIT, FELICIA do remontu lub po wypad
ku. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
SKODA FELICIA KOMBI, 1600 ccm przeb. do 45.000 
km, do 19.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-26-23 
SKODA FELICIA bez wypadku, z salonu, I właściciel. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/17-92-85 
SKODA FELICIA, 1997/98 r. w rozliczeniu Fiat I26p, 
1991 r. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/45-05-88.
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm do 50 tys. km, nie 
białą, stan b. dobry, bez wypadku, do 17.500 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0600/62-36-06 
SKODA FELICIA, 1999/00 r., 1900 ccm, diesel nie biały, 
kupiony w salonie, od I właściciela, bez wypadku, za
dbany, niekoniecznie bogato wyposażony, do 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-05-61
SKODA FELICIA, 2000 r., 20 tys. km, 1300 ccm, benzy
na kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, zadba
ny, w cenie do 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-61
SKODA FORMAN, 1992/94 r., 1300 ccm bez wypadku, 
z inst gazową, w b. dobrym stanie, w cenie do 6.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-78-53,075/762-1549 
SKODA OCTAVIA od 1997 r., diesel lub Mitsubishi Cari- 
sma, od 1997 r., diesel. Zielona Góra, tel. 0604/12-40-15 
STAR 1142 po wypadku, do remontu. Kielce, tel. 
0606/37-08-98
STAR 1142,742 lub Lublin, może być do remontu. Ra
dom, tel. 0600/63-30-62
STAR 200,1992/93 r. wywrotka 2 lub 3-stronna, długa 
skrzynia, stan techn. dobry. Dzikowice, tel. 068/376-43-52 
SUZUKI SAMURAI. Zielona Góra, tel. 0602/26-48-98
TARPAN, 1985/90 r., diesel skrzyniowy, oplandekowa
ny. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65

TOYOTA, 1988/00 r. bez dokumentacji lub bez prawarej. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
TOYOTA CARINA E benzyna lub diesel, uszkodzony, za
rejestrowany lub bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
TOYOTA HIACE Renault-(dostawczy), VW Transporter, 
do 10 lat, do 10.000 zł, w rozliczeniu Subaru M-70,1989 
r., małolitrażowy. Wrocław, tel. 0501/25-67-87
TOYOTA LAND CRUISER HDI80,1990/94 r., diesel kU- 
matyzacja, stan dobry. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0502/04-24-00
TOYOTA PREVIA, 1991/95 r. może być uszkodzony. Le
gnica, tel. 0604/80-17-56, 076/722-95-33
VOLVO 340,1600 ccm, diesel na białych tablicach. Ja
rocin, tel. 0607/75-65-31
VW BUS, diesel na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW CORRADO, 1985/01 r. po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0601/41-23-29
VW GOLF II po wypadku lub po remoncie, stan b. dobry. 
Głogów, tel. C1603/66-56-55
VW GOLF po 1980 r., stan obojętny, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/51-16-28 po godz. 15 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesieł, 5-drzwiowy, chętnie spro
wadzony na nowych zasadach celnych, w dobrym sta
nie, do 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 
0601/82-22-34
VW GOLF III, turbo D po 1993, na białych tablicach - do 
5500 DEM. Wrocław, tel. 0606/81-84-64
VW GOLF, 1978/83 r., diesel po wypadku lub do remon
tu. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63
VW GOLF, 1978/83 r. 1.5 D, 1.6 D, uszkodzony, do re
montu, zarejestrowany. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79
VW GOLF 1,1980/83 r., benzyna 3-drzwiowy, na białych 
tablicach, w dobrym stanie. Stary Grodków, woj. opol
skie, tel. 0603/95-92-81
VW GOLF, 1982/83 r. 1.6 D, 1.6 E, na białych tablicach, 
stan idealny, w cenie do 2.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/390-89-79, 0605/25-30-17
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna stan silnika i 
blacharki d. dobry, atrakc. wygląd, sportowy ukł. wyde
chowy, na zachodnich tablicach, zdecydowanie, do 1200 
DEM. Jelenia Góra, tel. 0607/27-88-42
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z 
uszkodzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
VW GOLF II, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, teł. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, djesel 3- lub 5-drzwio
wy, techn. sprawny, bez pośredników, w cenie do 5.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55
VW GOLF II, 1986/88 r., 1600 ccm, turbo D zarejestro
wany, b. mocno uszkodzony, po wypadku., tel. 
0607/54-83-24, 0503/51-97-30
VW GOLF II, 1987/90 r. zniszczony, zarejestrowany. Je
lenia Góra, tel. 0605/61-08-35
VW GOLF, 1988/89 r., diesel 4-drzwiowy, na białych ta
blicach. Bolesławiec, tel. 0602/71-23-81
VW GOLF II, 1989/90 r., 1600 ccm, turbo D 5-drzwiowy, 
na białych tablicach. Polkowice, tel. 0606/55-12-22
VW GOLF, 1990/92 r., 1800 ccm najchętniej wersja .Fire 
Zonę’ , na białych tablicach. Kłodzko, tel. 074/868-93-13, 
0501/47-99-45
VW GOLF, 1990/92 r., 1800 ccm na białych tablicach, 
najchętniej wersja Fire Zone. Ołdrzychowice, tel. 
074/868-93-13, 0501/47-99-45
VW GOLF III, 1991 r., 2800 ccm do sprowadzenia z Nie
miec, 2-drzwiowy, szyberdach. Wrocław, tel. 
0600/10-11-46
VW GOLF II, 1991/92 r., 1600 ccm. turbo D 5-drzwiowy. 
Leszno, tel. 065/518-55-82
VW GOLF III, 1994/01 r., benzyna, diesel w cenie ok.
15.000 zł. Wołów, tel. 0600/42-48-67 
VW GOLF III, 1996/97 r., 1900 ccm, TDi na białych tabli
cach, do sprowadzenia. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
VW GOLF, JETTA, 1980/81 r., benzyna, diesel do po
prawek blacharki lub lakieru. Rawicz, tei. 065/545-16-42, 
0602/79-04-72
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, bez prawa rejestracji, w b. dobrym stanie. Legni
ca, tel. 0607/20-56-22
VW LT, 1985/95 r., D, TD na białych tablicach. Oleśnica, 
tel. 0503/89-92-39
VW LT 28, 2000 ccm, benzyna wyprod. po 1980 r., do
1.800 zl. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74 
VW LT 28, diesel Mercedes 207 D lub inny, może być 
uszkodzony, do remontu. Rakowice, tel. 0608/19-39-91
VW LT 28,1982/85 r. b. mocno zniszczony. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW LT 28, 1988/95 r., dieseł zarejestrowany w kraju, 
techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/11-52-64
VW LT 31,1985/95 r., 2500ccm, diesel przebieg 100-150 
tys. km, 3-6-osobowy, skrzyniowy. Jaworzyna Śląska, tel. 
074/858-78-25
VW LT 35, 1988/95 r., diesel zarejestrowany w kraju, 
techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/11 -52-64 
VW PASSAT KOMBI, 1600 ccm, TD do 1987 roku, na 
białych tablicach. Jarocin, tel. 0607/75-65-31 
VW PASSAT KOMBI, 1900 ccm, diesel w cenie do 15.000 
zł (.na gotowo”). Leszno, tel. 065/520-92-29
VW PASSAT uszkodzony, na części lub na białych tabli
cach. Wrocław, tef. 0503/79-99-02,0609/20-08-47
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1988/94 r., benzyna lub diesel, może być 
do poprawek, na białych tablicach. Oborniki Śląskie, tel. 
0603/10-46-24
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. bez prawa rejestracji. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
O  VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r. 1800 lub 2000

ccm, uszkodzony. Wrocław, tel. 0503/91-70*08 
02027371

VW PASSAT KOMBI, 1992/94 r,, 1900 ccm. turbo D spro
wadzony z Niemiec. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-72-23
VW PASSAT, 1994/96 r., TDi, ABS, 2 poduszki pow., kli
matyzacja, bez wypadku. Wrocław, tel. 071/345-62-41
VW PASSAT, GOLF II, diesel lub Inny, może być do ma
łego remontu. Jawor, tel. 0607/55-03-07
VW POLO, 1983/88 r. 1100,1300 ccm, po spaleniu, moc
no uszkodzony, zniszczony, w cenie do 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0609/15-60-18
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 0717341-61-82,0604/06-55-32
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na części. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29
VW POLO, 1997/99 r., 1900 ccm, diesel przebieg do 60 
tys. km, nie biały, bez wypadku, w b. dorbym stanie, nie
koniecznie bogato wyposażony, od I właściciela, do
27.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-61
VW POLO, 1998 r.. Kępno, tel. 062/781-73-25
VW POLO, 1998 r. ABS, centralny zamek, 4-drzwiowy, 
el. otw. szyby. Nysa, tel. 077/435-30:15,0606/75-24-64
VW TRANSPORTER T4, T5,1997 r., 100 tys. km, 2500 
ccm, turbo D nie biały, Caravelle, ew. Multivan 102 lub 
150 PS, oryg., klimatyzacja, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 0602/11-07-98 
VW TRANSPORTER T4, 2500 ccm, TDI od 1997 r.,
9-osobowy. Karpacz, tel. 0601/78-76-00
VW TRANSPORTER, diesel, rejestracja osobowo-cięża- 
rowa, w dobrym stanie technicznym. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
VW TRANSPORTER T4 najchętniej osobowy lub zare
jestrowany na 5 osób. Oława, tel. 0603/07-66-43
VW TRANSPORTER T2,1985/89 r., 1600 ccm, diesel 
może być blaszak, oszklony, na białych tablicach. Wro
cław, tel. 0601/69-63-39
VW TRANSPORTER, 1988/95 r., diesel zarejestrowany 
w kraju, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
0606/11-52-64
VW TRANSPORTER T4,1988/96 r., diesel stan blacharki 
obojętny, do remontu, po wypadku albo stan b. dobry. 
Wrodaw, tel. 0607/81-54-10 
VW TRANSPORTER T4,1990/92 r., diesel nie blaszak, 
do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małe
go remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzo
ny lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
VW TRANSPORTER T4,1995 r., diesel. Nowa Sól, tel. 
068/388-15-84
VW TRANSPORTER T4,1995/96 r.. 100 tys. km. 2400 
ccm, diesel przedłużony, oszklony do połowy, tylne drzwi 
otwierane na boki, hak, zadbany, bez wypadku, cena ok.
30.000 zł. Gliwice, tel. 0502/31-31-49
VW VENTO po wypadku. Oleśnica* tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
WARTBURG z silnikiem VW Golfa. Lubin, tel. 
076/749-45-12
WARTBURG KOMBI. Wrocław, tel. 071/787-40-86
WARTBURG GOLF, 1990 r. może być zniszczony lub 
spalony. Bolesławiec, tel. 0604/27-17-78
WARTBURG GOLF, 1990/00 r. całkowicie rozbity lub spa
lony. Bolesławiec, tel. 0604/27-17-78
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990/91 r., 1300 ccm,'ben
zyna na białych tablicach., tel. 0605/56-88-57

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROMEO 156, 1997 r.. 1800 ccm : skrzynia bie
gów, szyba drzwi, plastiki prawe przednie. Wrocław, tel. 
071/346-23-39
ALFA ROMEO 164,1992 r .: drzwi kompletne -150 zł, 
błotnik lewy - 60 zł, nagrzewnica, konsola, roleta, obida 
drzwi skórzane, 4 szt. - 200 zł. Wrocław, te l 
071/372-63-34, 0602/28-40-33
ALFA ROMEO 33,1989 r.: zawieszenie i sprężyny przed
nie, amortyzatory, felgi lub całe koła. Legnica, tel. 
0605/54-78-39
AUD1100 : silnik diesel, kompletny, z dokumentacją, 
może być uszkodzony na skrzynię biegów (5). Legnica, 
tel. 065/543-23-69, 0502/60-89-43 
AUD1124,1988/95 r.: tapicerka przednia lewa skórza
na lub skóropodobna, czarna. Wrocław, tel. 
071/339-26-17
AUDI 80 B3 : maska, lampy, grill, belka pod chłodnicę. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
AUDI 80 B4: szyba przednia, podszybie plastikowe. Wał
brzych, tel. 0600/74-59-62
AUDI A4,1995 r.: poduszka pow. pasażera, z sensorem 
i zaślepką. Szprotawa, tel. 0608/33-46-63 
AUDI A6,1996 r., 2800 ccm, V6: sprężarka klimatyzacji, 
koło pasowe, felgi aluminiowe 16" lub 17”, głośniki ory
ginalne, telefon. Sobótka, tel. 0602/79-54-84
AUDI A6,1996 r.: reflektory ksenonowe, CD + RM, felgi 
aluminiowe, częśd przodu, skórzana tapicerka. Wrocław, 
tel. 0605/68-81-77
AUDI COUPE, 1989/94 r.: mechanizm podnoszenia szy
by lewej. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-7.3-27
BMW, 1975/80 r., 2500 ccm: zbiornik paliwa (701). Wro
cław, tel. 337-31-31
BMW 318 tds E-36 KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, diesel: 
zbiornik paliwa lub same pływaki, ukł. wydechowy. Wro
cław, tel. 0601/78-42-20
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24V : prawie wszystkie 
częśd przodu. Lubin, tel 0608/65-59-06
BMW 7,1979/86 r.: tapicerka czarna lub jasna, chętnie 
skórzana, klimatyzacja, silniczki elektrycznych szyb tyl
nych, nakładka na zderzak tylny, książka obsługi, może 
być w języku niemieckim. Leszno, tel. 0503/97-79-05 po 
godz. 14

BMW E-30,1991/92 r.: czarna tapicerka tylna lub inna 
kompletna, listwa dolna lub spoiler, nadkole przednie pra
we, zaślepka halogenu, szyba przednia, 2 felgi alumi
niowe BBS. Wrocław, tel. 0501/98-75-85
CHRYSLER VOYAGER: różne części, używane lub cały 
samochód, po wypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CITROEN C15 : chłodnica wody, obudowa wentylatora, 
reflektor przedni lewy, listwa maski przedniej, połoś 
przednia lewa. Wrocław, tel. 0501/98-75-85
CITROEN JUMPER, 2500 ccm : silnik diesel lub turbo 
D. Legnica, tel. 0602/28-65-74
CITROEN XSARA, 1600 ccm, wtrysk : silnik. Wrocław, 
tel. 0605/73-46-43
CITROEN XSARA, 2000 r .: podsufitka, lusterko lewe, 
ćwiartka, drzwi kpi. Sulechów, tel. 0601/53-92-76
DACIA, 1400 ccm: silnik, stan dobry. Jelcz-Laskowice,. 
tel. 0603/45-51-31
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna lewa), plasti
kowa. Wrocław, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO MATIZ, 1999/01 r.: lusterka reg. elektrycznie, 
mogą być z montażem. Strzegom, tel. 0604/64-89-34
DAEWOO TICO: szyba przednia, szyby do drzwi przed
nich. Wrocław, tel. 071/321-31-55,0609/54-62-18
DAEWOO TICO, 1998 r.: nadwozie., tel. 0605/56-88-57
DAIHATSU APPLAUSE, 1991 r., 1600 ccm : kolumny 
McPhersona tylne lub sprężyny i amortyzatory osobno. 
Legnica, tel. 076/850-22-97, 0606/57-98-13 
FIAT 125p : zegary okrągłe - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 125p, 1980 r.: zegary okrągłe - do 50 zł. Opole, teł: 
0606/43-43-69
FIAT 126p: alternator, koła, licznik FL, zderzak, rozrusz
nik, skrzynia biegów, inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55, 0503/68-40-19 
FIAT 126p EL: wnętrze, stan b. dobry. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-14-82, 0601/84-67-92
FIAT 126p : drzwi lewe i prawe, maska, klapa silnika, 
pas tylny. Świdnica, tel. 074/853-37-50 po godz. 16
FIAT 126p, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, alternator, 
rozrusznik na kluczyk, lotnicze fotele lub cały samochód 
po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 126p : alternator - do 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p: szerokie zderzaki, drzwi, lotnicze fotele. Wro
cław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p: alternator, rozrusznik na elektromagnes, sze
roka deska rozdzielcza, opony, lotnicze fotele. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p : rozrusznik na kluczyk, alternator, szeroka 
deska rozdziielcza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1983 r.: klatka sportowa, do 200 zł, - 200 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49
FIAT 126p EL SX, 1995 r .: drzwi lewe (kpi.), zderzak 
przedni, maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nad
kole lewe, kierunkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrodaw, 
tel. 0601/73-20-98
FIAT 131 : przekaźnik świateł. Świdnica, tel. 
074/853-19-00
FIAT CROMA, 1989 r./1600 ccm : gażnik typu Weber. 
Tomaszów Bolesławiecki, tel. 0604/80-80-42
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, turbo D : silnik. Wro
cław, tel. 0501/44-86-13
FIAT PALIO WEEKEND: dach + słupki i inne z demon
tażu. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-14-82,0601/84-67-92
FIAT SCUDO, CITROEN JUMPY : kanapa 3-osobowa 
(ostatnia). Lubin, tel. 0605/62-90-03 
FORD ESCORT, 1989 r.: zderzaki (przód i tył). Duszniki 
Zdrój, tel. 0608/69-73-46
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm: silnik gaźnikowy, 
zniszczony lub do remontu, z p. dokumentacją - do 200 
zł. Oleśnica, tel. 0607/52-63-16 
FORD ESCORT CABRIO. 1994 r.: drzwi prawe. Wołów, 
tel. 0606/71-24-93
FORD ESCORT. 1997 r.. 1800 ccm, turbo D : felgi alumi
niowe z oponami, poduszka prawa pod silnik, spoiler na 
tylną klapę, halogeny, alternator, pompa paliwa, osłona 
pod zderzak przedni. Lubin, tel. 076/847-68-29, 
0605/45-6446
FORD FIESTA, 1986/88 r.: zderzaki przednie i tylne, li
stwa krótka, szeroka popielata, przy zbiorniku, opony kpi., 
używane, 155/70/13, w b. dobrym stanie, mogą być dwie. 
Lubin, tel. 076/749-01-26
FORD FIESTA, 1997 r .: leWe drzwi, słupek, przednia 
ćwiartka. Góra, tel. 065/544-14-50,0603/10-74-24 
FORD FIESTA, 1997 r. 5-drzwiowy: dach. Zielona Góra, 
tel. 0603/25-82-76
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, turbo D : chłodni
ca. Szalejów Górny, tel. 074/868-71-34,0600/71-53-97
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk J6V  
: silnik, klapa tylna, głowica. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r . : drzwi prawe. Wał
brzych, tel. 074/866-00-37 wieczorem
FORD MONDEO, 1998 r.: konsola pomiędzy siedzenia
mi, plastik pod zderzak przedni, zderzak przedni, pokry
cie siedzeń, plastik pomiędzy grillem a przednim pasem, 
felgi aluminiowe 15*. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
FORD MONDEO, 1998 r.: ramki do halogenów (2 kpi.). 
Wrocław, tel. 0501/48-57-25
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk : maska 
przednia, zderzak przedni, lampy, inne. Jordanów Ślą
ski, woj. wrocławskie, tel. 0603/49-98-36 
FORD SIERRA : silniczki podnoszenia szyb przednich. 
Wrocław, tel. 0604/64-94-90
FORD SIERRA, 1987 r. hatchback: hak holowniczy, uży
wany. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-27-34
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: drążek zmia
ny biegów z gałką i osłoną skórzaną (typ skrzyni biegów 
MT-75). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD TRANSIT: szyby rozsuwane (boczne), w rozsąd
nej cenie. Wrodaw, tel. 0607/18-86-05
FOfcD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel: nadwozie, 
może być na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0608/01-75-70
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, 
dywan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową 
dźwigni zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze 
koła. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57. 
FORD TRANSIT, 1990 r .: drzwi tylne. Ząbkowice Ślą- 
skie, tel. 0600/55-05-84
FORD TRANSIT, 1990 r.: drzwi tylne 2-skrzydłowe (do
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modelu podwyższonego). Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/70-67-23
FORD TRANSIT, 1997 r. osobowy, krótki, podwyższony: 
podsufitka i tapicerka kompletna + kanapy tylne z roz
kładanymi pojedynczymi fotelami, szyby tylne uchylne lub 
rozsuwane (moga być przyciemniane). Legnica, tel. 
0605/44-72-21
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, turbo D : prawy 
przód. Oleśnica, tel. 0601/71-84-70,0601/77-27-92 
FORD TRANSIT, 1998 r. 70 KM: pompa wtryskowa i wtry
ski paliwa. Oława, tel. 0601/42-92-70
HONDA CIVIC, 1982 r., 1600 ccm: reflektor przedni, od 
strony kierowcy, tanio, pilne. Udanin, tel. 0600/10-67-50
HONDA CIYIC SEDAN, 1993 r.: wszystkie części tylne
go nadwozia. Stawiszyn k. Kalisza, tel. 0604/37-48-59
IVECO, 1996 r., 2800 ccm, turbo D : silnik, cały lub na 
części. Brenno, tel. 065/549-42-72,0601/73-12-22 
IVECO 35*10,1992 r.: lampa prawa przednia, grill, inne. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23
IVECO TURBOSTAR : kabina. Ścinawa, tei. 
0604/55-75-54
KIA BESTA, 1995 r., diesel: silnik bez osprzętu. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/737-10-52,0603/32-13-73
LANCIA THEMA, 1994 r.: kierunkowskaz prawy przedni 
(pod lampą). Wrocław, tel. 071/357^2-75 w godz. 9-16, 
0601/06-29-91
ŁADOWARKA AHELMAN : silnik 2-cylindrowy Deutz 
KHD. Środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16
ŁADOWARKA UN 053,1979 r. czołowa: silnik, prod. Cze
skiej. Żory, tel. 032/434-28-69
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm katalizator: cały przód z 
klimatyzacją i poduszką pow. Lubin, tel. 0607/76-95-97
MAZDA 626,1994 r .: błotniki przednie i drzwi kpi. Le
gnica. tel. 0609/41-60-47
MAZDA XEDOS 9: zaślepki do zderzaka przedniego przy 
kierunkowskazach (żółte), zaślepki halogenów., tel. 
0601/92-31-24
MERCEDES 124: silnik 2500,3000 ccm, diesel, maskę 
do E-Klasse, listwę szeroką oraz tapicerkę z wykończe
niami w drewnie. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 
0609/26-96-78
MERCEDES 124,126 W : elementy przodu i inne. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
MERCEDES 124,1992 r . : maska, błotniki przednie, 
przednie drzwi lewe w kolorze kości słoniowej. Wrocław, 
tel. 071/348-50-06, 0601/76-37-32
MERCEDES 180 C, 1998 r.: inst. el., wersja z klimaty
zacją, do silnika 1,8 benzyna. Zielona Góra, tel. 
0605/39-38-44
MERCEDES 190,1990 r., 2500 ccm, diesel: przekład
nia tylnego mostu o przełożeniu 3.64. Wrocław, tel. 
071/364-36-40
MERCEDES 200 124 D : most kpi. Wrocław, tel. 
0600/30-99-56
MERCEDES 207 D : silnik do remontu, skrzynia biegów
(5), zamki, drzwi, zawias boczny drzwi, zderzak. Kłodz
ko, tel. 0605/37-73-41
MERCEDES 208 D BUS: silnik w dobrym stanie, skrzy
nię biegów z nadbiegiem lub cały samochód, bez prawa 
rejestracji albo rozbity z dobrym silnikiem. Jawor, tel. 
0602/68-76-24
MERCEDES 210 W : elementy panelu, silnik V6, skrzy
nia biegów automatic (320 E) i inne części. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 230,1978 r., 2300 ccm, benzyna : wałek 
rozrządu, aparat zapłonu. Oława; tel. 071/313-68-78, 
0600/38-30-72

'MERCEDES 230124,1987/92 r., 2300 ccm: silnik z ma
łym przebiegiem. Wrocław, tel. 340-07-84,0606/85-76-99
MERCEDES 300126 E, 3000 ccm, benzyna: silnik. Lu- 
bin, tel. 076/749-73-61, 0601/74-62-51
MERCEDES 813,1974 r .: przekładnia kierownicza ze 
wspomaganiem. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53
MERCEDES C-KLASSE, 1996 r., 2200 ccm, diesel: lam
py lub klosze lamp, obudowa filtra powietrza. Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2300 ccm, diesel: ma
ska silnika, zderzak przedni, reflektory, chłodnica, kie
runkowskazy, pas przedni, drzwi prawe, atrapa, obudo
wa filtra powietrza. Świdnica, tel. 074/858-86-38
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1998 r.: przód po
jazdu. Śmigiel, tel. 0605/60-96-10
MERCEDES VITO 110 D, 1998 r .: części przodu, po
duszki powietrzne, zderzak, wszystkie wzmocnienia, .sa
nie" pod silnik, chłodnice, różne części mechaniczne. 
Strzełce Opolskie, tel. 0604/50-41-54
MITSUBISHI CARISMA, 2000 r.: deska w kolorze nie
bieskim z poduszką dla pasażera, grill przedni, reflekto
ry, poduszka pow. kierowcy. Wrodaw, tel. 071/352-42-70 
po godz. 18
MITSUBISHI COLT, 1984 r„ 1600 ccm, GT : zderzak 
przedni szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, woj. legnic
kie, tel. 0603/18-21-57
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992/94 r.: pokrywa pompy ole
jowej, koło pasowe podwójne na wał. Nowe Żabno, gm. 
Nowa Sól. tel. 068/356-16-53,0608/29-13-14
MITSUBISHI GALANT, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : wąż 
do chłodnicy, pręt pod klapę przednią, listwy uszczelnia
jące na tylną szybę, lampa przeciwmgielna prawa, 
wzmocnienie czołowe. Walim, tel. 074/845-75-21, 
0600/41-26-80
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 1600 ccm, benzyna : 
przegub półosi. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95
MITSUBISHI TREDIA, 1982 r.: częśd blacharki, lampy i 
inne. Jelenia Góra, tel. 0604/25-79-44
MOTOCYKL HONDA NSR, 1989 r.: błotnik przedni, ma
netki, lusterka, liczniki, zbiorniczek płynu hamulcowego, 
inne. Wrodaw. tel. 071/357-59-08,0503/32-25-53
MOTOCYKL JAWA 350 TS :cylindry, głowice, dekle do 
zapłonu i sprzęgła. Brzeg, tel. 077/411-46-84
MOTOCYKL SUZUKI RG 80 : owiewki Gamma z 91 r. 
pilne. Legnica, tel. 0502/60-89-43 
MOTOCYKL SUZUKI GS 750.1982 r„ 750 ccm. XD : 
silnik, może być w częściach, ale z dobrym wałem, do 
600 zł. Wrodaw, tel. 071/341-54-32
MOTOCYKL WSK 125,125 ccm silnik, sprawny tech
nicznie. Pępowo, tel. 065/573-62-15 
MOTOROWER SIMSON S 51: dokumentacja potrzeb
na do rejestracji. Kłodzko, tel. 074/867-42-99, 
0503/97-24-44
MULTICAR: różne częśd mechaniczne, opony, kabina 
lub cały samochód na częśd. Wrodaw, tel. 0601/79-66-24

NISSAN BLUEBIRD, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : sil
nik, poduszki amortyzatorów. Wrocław, tel. 

. 071/357-79-47, 0609/35-24-37 
NISSAN MICRA, 2000 r . : uszczelka przedniej szyby. 
Chojnów, tel. 076/818-81-67 wieczorem 
NISSAN PRIMERA, 1987 r .: poduszki amortyzatorów. 
Wrocław, tei. 071/357-79-47, 0609/35-24-37
NYSA : silnik gómozaworowy, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, tanio, świece zapłonowe Bosch M-18 x 1.5, 
M-175 T, HM/12/12.8 szt Kazimierz Różanowski. 58-400 
Kamienna Góra, ul. M. Fornalskiej 31
OPEL, 1983 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu. Wro
cław, tel. 071/333-50-20
OPEL ASTRA II. 1600 ccm, 16V: silnik, z dokumenta
cją. Leszno, tel. 0605/23-98-80
OPEL ASTRA CLASSIC : spoiler, oryginalny. Wrocław, 
tel. 0604/36-41-21'
OPEL ASTRA l i : felgi aluminiowe z oponami, poduszki 
powietrzne, sterownik, deska z poduszką pasażera. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r.. 1700 ccm, turbo D : silnik. Lesz
no, tei. 065/529-34-77 w godz. 9-17, faks/538-03-33 
OPEL ASTRA, 1998 r.: konsola, napinacz pasów. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68
OPEL ASTRA II, 1999 r.. 1600 ccm: osprzęt silnika, in
stalacja, komputer, chłodnica, koła aluminiowe. Legni
ca, tel. 0602/69-28-86
OPEL CALIBRA : różne części. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
OPEL CALIBRA, 1993 r.: drzwi, błotniki, maska, zawie
szenia, komputer, tapicerka, szyby, licznik, lusterka, zbior
nik paliwa. Wrocław, tet. 0609/37-27-17
OPEL CORSA, 1995 r.: kolumna kierownicy z kołem kie
rownicy. Kłodzko, tel. 074/867-76-42
OPEL CORSA, 1997 r.: prędkościomierz. Wrocław, tel. 
0601/71-51-80
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy: 
maska przednia, błotniki, lampy, szyby, silnik, skrzynia 
biegów, osprzęt silnika, plastiki, deska rozdz., koła, drzwi 
prawe przednie, szyby do drzwi, ćwiartka prawa. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29
OPEL FRONTERA, 1998 r.: deska rozdz. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
OPEL KADETT, 1300 ccm: blok silnika, może byś uszko
dzony, z dokumentacją. Paszowice, tei. 076/870-14-79
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: karoseria lub cały 
samochód bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 
0603/48-48-18
OPEL KADETT, 1990 r., 1500 ccm, turbo D : tył nadwo
zia z dachem lub całe nadwozie, do modelu 4-drzwiowe- 
go. na częśd, stan blacharki b. dobry. Góra Śląska, tel. 
0601/46-88-56
OPEL KADETT GSi, 1991 r., 2000 ccm, 16V: belka tyl
na z tarczami i ABS, zawieszenie sportowe. Wrocław, tel. 
0502/89-01-72
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD: silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA, 2300 ccm, TD i: silnik. Duszniki Zdrój, 
tel. 0609/16-83-93
OPEL OMEGA, 1990 r. 2.3 D, 2.3 TD: silnik na części 
lub częśd silnika. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1996 r . : częśd przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2000 ccm, 16V: maska, błot
niki, lampy tylne, reflektory soczewkowe, szyba czoło
wa, drzwi prawe przednie i tylne, zderzak, chłodnica kii- 
matyzacji, atrapa, poduszki pow. z sensorem i napina- 
czami. Moszna, tel. 077/466-96-91,0602/15-59-64
OPEL OMEGA. 1996 r, : halogeny. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
OPEL REKORD, 1983/86 r.: błotnik przedni, lewy, stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 071/780-89-28,0605/42-77-47'
OPEL VECTRA B : podsufitka, kombi. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0604/08-40-56
OPEL VECTRA B, CD, 1997 r.: tapicerka lewych drzwi 
przednich, welurowa lub komplet z czterech drzwi. Wro
cław, tel. 071/362-86-78, 0602/57-30-39
OPEL ZAFIRA: deska rozdz. kpi., poduszki pow., wypo
sażenie wnętrza. Wrodaw, tel. 0606/23-35-56
OPEL ZAFIRA: poduszka pow. pasażera, sensor, kon
sola. Zawidów, tel. 075/778-83-91
PEUGEOT 205, 954 ccm : półosie do skrzyni biegów. 
Dzierżoniów, tel. 0602/45-25-95
PEUGEOT 305,1985 r., 1500 ccm,: głowica lub silnik. 
Sulechów, tel. 068/385-54-06
PEUGEOT 405 KOMBI. 1900 ccm, turbo D po 93r., in
tercooler: silnik. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, benzyna: zegary Sa- 
gem, RM oryg. z wyświetlaczem, zagłówki tylne, zega
rek el. Lubin, tel. 0602/57-73-31
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, TD : silnik z turbiną. 
Przedborów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
PEUGEOT BOXER, 1998/99 r., 2500 ccm, TD i: silnik. 
Świdnica, tel. 074/850-12-49
POLONEZ: silnik, skrzynia biegów 151, inst. gazowa lub 
cały samochód po wypadku; Trzebnica, tel. 
071/312-33-54, 090/34-14-92
POLONEZ CARO: maska, błotniki, lampy, atrapka, zde
rzak, felgi aluminiowe, silnik diesel. Legnica, tel. 
0606/68-30-86
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, 
chłodnica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośni
ki szyb, reflektory. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, 
błotniki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most, 
skrzynia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, 
tel. 0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS: komputer do wersji GSi + im
mobilizer. felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wro
cław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO : maska, błotnik przedni lewy, drzwi 
przednie i tylne lewe. Wrocław, tel. 0502/84-72-88
POLONEZ CARO : koła, 4 szt., 4 pary drzwi, światła 
przednie ze zwykłą regulacją, fotele, szczęki. Zawidów, 
tel. 075/778-93-02
POLONEZ CARO, 1994/98 r.: maska silnika. Brzeg, tel. 
0602/82-32-92 ..

POLONEZ CARO PLUS, 1998 r.: zderzak przedni, błot
nik prawy. Żary, tel. 0601/88 3̂5-95 
POLONEZ TRUCK: aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tyl
na do nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ, FIAT: silniki, skrzynie, mosty i inne, w rozli
czeniu BMW warte 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/82-49-57
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1993 r .: lodów
ka, zasilanie 220/12V, gaz. Wrodaw, tel. 071/353-00-20
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia bie
gów. Trzebnica, tel. 071/312-92-24
RENAULT 19,1993 r., 1800 ccm, 16V: silnik (typ F7P), 
skrzynia biegów (5). Wrodaw, tel. 0504/99-49-90
RENAULT CLIO II: poduszkę pow. kierowcy i pasażera 
(wystrzelone), zderzak przedni (uszkodzony), atrapę 
przednią (uszkodzoną), błotnik lewy i prawy, maskę 
przednią, reflektory soczewkowe (lewy i prawy) - tylko 
uszkodzone. Wrocław, tel. 0603/81-86-83 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm: belkę zawieszenia 
tylnego, łożyska kół, półosie z przegubami. Wrocław, tel. 
0607/72-14-63
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 2000 ccm, 16V: 
sprężarka klimatyzacji. Wrocław, tel. 0601/70-33 8̂9
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, benzyna: ma
ska, błotniki przednie, lampy, chłodnica wody, pompa 
ABS, szyba przednia, poduszka powietrzna kierowcy + 
sensor. Lubin, tel. 0601/42-28-54
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2500 ccm, turbo D : pom
pa oleju z obudową lub uszkodzony silnik. Wrocław, tel. 
071/352-12-16
RENAULT SCENIC, 2000 r., DTI: wzmocnienie przed
nie, lampy, chłodnicę wody i klimatyzacji + wentylatory, 
błotniki, maskę, zderzak, poduszki. Żarów, tel. 
074/857-04-71 po godz. 20, 0605/08-06-76 
RENAULT TRAFIĆ: wszystkie częśd lub cały samochód 
na części, po wypadku, inne propozycje. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
RENAULT TRAFIĆ: szyby boczne, tapicerkę, fotele, pod- 
sufitkę, do modelu krótkiego/ Wrocław, teł. 
071/339-91-81, 0602/57-90-30 
ROYER 214 CABRIO, 19$* r.. 1400 ccm. 16V : różne 
częśd. Zielona Góra. tel. 0604/14-91-59
ROVER 620,1997 r .: moduł do poduszki powietrznej. 
Wrocław, tel. 787-47-90,0603/85-13-81
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT CORDOBA, 1997/00 r.: częśd przodu lub kupię 
cały samochód na części. Polanica Zdrój, tel. 
0504/97-54-40
SEAT TOLEDO, 1991/95 r .: hak holowniczy. Legnica, 
tel. 076/722-49-54
SEAT TOLEDO, 1993 r . : częśd przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1999/00 r.: sensor 4 poduszek pow., + 
pasy bezp. w kolorze beżowym. Wołów, tel. 
071/389-61-16
SKODA FELICIA, 1999 r.: częśd przodu, również bla
charskie. Kępno, tel. 062/782-99-49
SKODA FELICIA, 1999 r.: błotniki przednie, lampy, kie
runkowskazy, chłodnica, grill, zderzak, inne. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0600/55-05-84
STAR 200 : obudowa tylnego mostu, stan b. dobry. Lu
bin. tel. 076/846-71-66. 0603/87-12-31
STAR 28: koło zamachowe i dodsk sprzęgła. Krzelów, 
tel. 071/389-93-33
SUBARU IMPREZA, 1993/004'., silnik boxer, chętnie tur
bo. Wrodaw, tel. 0604/15-75-76
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994 r.. 1300 ccm: lampy tyl
ne, pompa, okładziny hamulcowe, centralny zamek, - 350 
zł. Wrodaw, tel. 071/347-69-72
SUZUKI VITARA, 1990 r., 1600 ccm, 16V: dach składa
ny, drzwi lewe, błotnik przedni lewy, amortyzatory, oruro- 
wanie boczne, felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
TOYOTA, 1600 ccm, 16V EFi: silnik z dokumentacją lub 
bez. Wrocław, tel. 0607/12-16-08
TOYOTA 4RUNNER: komputer 8966135470. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
TOYOTA CAMRY, 1994 r.: różne części. Wrodaw, tel. 
0607/68-62-62
TOYOTA CARINA, 1800 ccm, diesel: silnik. Zielona 
Góra, tel. 0601/17-98-90
TOYOTA COROLLA, 1998 r.: poduszki pow., 3-drzwio
wy,.spoilery, tylna lotka, kolumna McPherson lewa, drą
żek kierowniczy i inne. Lubin, tel. 0502/63-02-35
TOYOTA DYNA, 1980 r .: rozrusznik, atrapa przednia. 
Świdnica, tel. 074/853-13-68
TOYOTA HIACE : fotele tylne. Wrocław, tel. 
0602/63-12-29
TOYOTA PICNIC, 1998 r., 2200 ccm, turbo D : tylna pia
sta z ABS. Lubin, tel. 076/842-39-57
TOYOTA RAV4, 1999 r. : cały tył. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, półoś pra
wa, felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
VOLVO 340 SEDAN, 1600 ccm, diesel: karoseria. Wil
ków. gm. Głogów, tel. 076/833-17-05
VOLVO 440,1994 r.: belka tylnego zawieszenia z wa
haczami i drążkami, mechanizm elektr. szyby drzwi 
przednich, tapicerka drzwi przednich. Wrocław, tel. 
0501/39-15-01
VOLVO 740, 760, 2400 ccm, turbo D : silnik. Zielona 
Góra, tel. 0606/76-15-49
VOLVO 850, 1995 r. : różne części. Wrodaw, tel. 
0607/68-62-62
VW CD, 1600 ccm, diesel : silnik. Świdnica, tel. 
0604/55-57-10
VW BORA. 2000 r., 1900 ccm, TD i: błotnik tylny lewy. 
Sobótka, tel. 071/316-23-40
VW BORA, GOLF IV. 2300 ccm, V5: sprzęgło kpi. Jele
nia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78
VW BUS 23 .ogórek”: serwo hamulca. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
VW BUS .ogórek": silnik 2000 ccm boxer, chłodzony po
wietrzem, kompletny, sprawny, z dokumentacją. Wrodaw, 
tel. 071/361-67-25 wieczorem
VW CADDY: ćwiartka przednia prawa i inne częśd przo
du. Żary. tel. 0606/10-34-85
VW CORRADO, 1800 ccm, G 60: turbina lub silnik (2000 
ccm, 16V) z osprzętem (w rozsądnej cenie). Wrodaw, 
tel. 0601/79-66-24

VW GARBUS, 1200 ccm po 72 r.: błotniki, stan b. dobry. 
Świdnica, tel. 074/640-66-88, 0607/35-30-69
VW GOLF IV KOMBI: plastiki bagażnika, jasnopopiela- 
te. Pleszew, tel. 0604/88-93-06
VW GOLF, 1982 r.: silnik 1.6 diesel w dobrym stanie, 
bez dokumentacji. Głogów, tel. 076/832-26-34
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5). 
Wrodaw, tel. 071/355-75-71,0501/80-46-25
VW GOLF, 1987 r. 3-drzwiowy: nadwozie bez osprzętu, 
bez dokumentacji, - 700 zł. Rawicz, tel. 065/547-80-85
VW GOLF II. 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: pompa paliwa, 
pompa elektryczna zewnętrzna do silnika. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
VW GOLF lll, 1996 r.: sprężyny obniżające (linearne), 
półka tylna (czarna), zderzak tylny, maska. Wrodaw, tel. 
0608/36-71-01
VW GOLF, 1996 r., TDi: chłodnica klimatyzacji, lusterka 
prawe i lewe (czarne), manualne. Wrocław, tel. 
071/355-88-46
VW LT 35 : lusterka, drzwi lewe kabiny, narożniki zde
rzaka. błotnik lewy przedni, drzwi tylne lewe + prawe pod
wyższone. Wrodaw, tel. 071/788-81-25
VW PASSAT, 1986 r. limuzyna: podsufitka. Wrodaw, tel. 
071/357-50-70
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, turbo D : licznik na lin
kę. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21 -84 1
VW PASSAT SEDAN, 1994 r. całe wnętrze: tapicerka 
drzwi 4 szt., siedzenia, elementy konsoli, plastiki. Legni
ca, tel. 0601/78-73-59.076/857-03-42
VW POLO, 1995 r.: kpi. siedzeń do modelu 3-drzwiowe
go. Gośdszów, tel. 075/736-75-87
VW POLO, 1997 r.: częśd przodu, również blacharka. 
Kępno, tel. 0605/82-37-07
VW POLO, 1997 r.. 1900 ccm, diesel: plastikowa osłona 
pod silnik. Brzeg Opolski, tel. 077/411-55-54
VW POLO CLASSIC, 2000 r., 1400 ccm, benzyna: lam
py przednie, kierunkowskazy, lewy wahacz, błotniki 
przednie, zderzak, pas przedni, belka pód chłodnicę. 
Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98,0603/74-73-17
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory ẑderzaki, fo
tele, ćwiartki, boki, silniki. Zielona Góra, tel. 
0503/37-45-51
VW TRANSPORTER, 1990 r.: podnoszony dach - sy
pialnia, kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przed
nich drzwi oraz wyderaczkę tylnej szyby. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r.. 2400 ccm. diesel 
: maski przednie, lampy, chłodnica, alternator, atrapa, 
wzmocnienie przednie, szyba przednia, kierownica od 
nowego modelu, zderzaki przednie od T5. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
O  VW TRANSPORTER T4,1997/01 r . : drugi rząd 

foteli (2+1), tapicerka, klimatyzacja (do 2.0 iE). 
Wrocław, tel. 0501/74-06-54, 071/363-11-13 w 
godz. 20-22 02027201

VW TRANSPORTER T4.2400 ccm, turbo D, 1.900D, E : 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 071/347-82-08 do 18

MOTOCYKLE
APRILIA125,1989 r., - 5.200 zł. Małachowo, gm. Dolsk, 
tel. 0607/04-56-67
APRILIA 125 PRO SPORT. 1990 r.. 18 tys. km, 125 ccm 
śdgacz, obudowany, tarcze hamulcowe, - 5.500 zł. Ra- 
koszyce. gm. Środa Śląska, tel. 071/795-16-38
APRILIA 125 PROSPORT. 1992 r., 19 tys. km. 125 ccm, 
biało-czerwono-żółty, sprow. z Włoch, bez wypadku, 
oryg., stan idealny - 9.000 zł. Legnica, tel. 0503/62-38-68
APRILIA A F 1 125,1990 r., 35 tys. km, 125 ccm, czer- 
wono-zielono-biały, nie eksploatowany w Polsce (nie re
jestrowany), - 3.600 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-71-79
APRILIA RS 125,1998 r., 12 tyś. km, 125 ccm, czarny, 
el. licznik, pomiar temperatury, rama duraluminiowa, bez 
wypadku, aluminiowe felgi, oryginalnie rozblokowany, 17 
kW. -11.000 zł. Niemstów, tel. 076/847-36-29
APRILIA SPA-ACI, 1991 r.. 20 tys. km, 125 ccm, bia
ło-czerwony, śdgacz, atrakcyjny wygląd, rozrusznik, chło-

Części do motorowerów i motocykli:
MZ ETZ, SIMSON, JAWA 350, CZ, ROMET, WSK 
ogumienie, akumulatory, akcesoria 

-  sprzedaż wysyłkowa -  
tel. 074/815-18-59 opoi2«; 

Ząbkowice Śl., ul. Kościuszki 17

dzony cieczą, dozownik oleju, - 4.500 zł. Krasiejów, woj. 
opolskie, tel. 0607/44-06-65
CAGIVA125 ENDURO, 1989 r., 125 ccm, biało-czarny, 
rozrusznik i .kopka", hamulce tarczowe (przód i tył), chło
dzony cieczą, 5-biegowy, centralny amortyzator. - 3.700 
zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, tel. 
071/373-51-15, 0603/43-95-69 
CAGIVA 650 ELEFANT ENDURO. 1986 r., biało-niebie
ski, silnik Ducati, stan b. dobry, - 6.100 zł. Wschowa, teł. 
065/540-25-86
C Z120 CROSS, 1991/96 r., 120 ccm po remonde kapi
talnym silnika i zawieszenia + ochraniacze i buty, -1.550 
zł lub zamienię na Hondę NTv, po 1992 r.. Bielawa, tel. 
0603/87-99-32 po godz. 16
CZ 175,1986 r.. 15 tys. km, 175 ccm, biało-zielony, po 
remonde silnika, po lakierowaniu, pełna dokumentacja, 
przygotowany do sezonu, dodatkowe częśd, stan ideal
ny, - 700 zł. Legnica, tel. 076/854-43-15
CZ 350,1981 r. brak silnika, -100 zł. Kamieniec Wro
cławski. tel. 0608/28-66-31 po godz. 15
CZ 350.1987 r., czerwony, techn. sprawny, oryginalny 
lakier, II właśddeł, stan b. dobry, • 600 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/868-91-83
CZ 350,1987 r.. 350 ccm. pomarańczowy, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, - 700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-55-07
DNIEPR, 1981 r., • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p.
Wrodaw. tel. 071/387-86-26
GILERA XR1,1988 r., 125 ccm, benzyna 27 KM, chło-

MOTOROWERY - SKUTERY 
U ŻYW ANE 

m arki: P iagg io , M aiaguti, Yam aha i  inne  
atrakcyjne ceny

OPO12322
Olszyna Lub., tel. 075/721-21-18,0-601946 395

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
|  N O W E I U ŻYW AN E - RATY, KOMIS 
I  CZĘŚCI po SIMSONA I ROMETA 
S OGUMIENIE, AKUMULATORY • SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 
PIASKI k. Gostynia, UL św. Martina13, tel. 065/571-91-61

dzony cieczą, 2 tarcze ham., V max. 120 km/godz., duże 
enduro, owiewki do złożenia i lakierowania, dokumenta
cja, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-71 
GOKART .samoróbka", - 1.750 zł. Brzeg, tel. 
077/411-29-28
GOKART, 125 ccm, żółty, silnik WSK, stan b. dobry, - 
750 zł. Kożuchów, tel. 068/355-35-46
HERKULES, 1988 r. uszkodzony. - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-14-45
HONDA 750 TWIN AFRICA, 1998 r., 750 ccm, biało-czer- 
wono-niebieski, stan idealny, sprow. ze Szwajcarii -
22.000 zł. Legnica, tel. 076/854-74-51,076/854-78-08
HONDA 80 CROSS, 80 ccm, niebieski, nowy tłok, pier
ścienie i cylinder, brak dokumentacji, stan idealny, -1.400 
zł. Opole, tel. 077/421-51-16 
HONDA B 650,1983 r., 48 tys. km, 650 ccm, czamy, 
zarejestrowany, stan dobry, techn. sprawny, - 4.800 zł 
lub zamienię na samochód. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-26-75 po godz. 15,0608/70-62-29
HONDA C B 1000,1993 r.. czarno-srebrny metalik, spro
wadzony z Niemiec, odony, kupiony od I właściciela, ory
ginalny lakier, bagażnik, tłumik Sebring, -17.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-91-51 lub, 0601/76-62-80
HONDA CB 250,1978 r., 250 ccm niklowane błotniki, -
1.500 zł. Jelenia Góra. tel. 0502/62-38-66
HONDA CB 250G, 1975 r.. 250 ccm, czamy, stan dobry, 
garażowany, bez. wypadku, niklowane dodatki, -1.900 
zł. Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15,0502/93-60-49
HONDA CB 750,1995 r., 8 tys. km, szafirowy metalic, 4 
lata nieeksploatowany, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/68-62-62
HONDA CB 900F, 1986 r., 900 ccm nowe pierśdenie, 
uszczelniacze zaworowe, łańcuch rozrządu, uszczelki i 
akumulator, do wymiany panewki - 3.000 zł lub zamienię 
na BMW E-21. Szprotawa, tel. 068/376-56-73, wieczo
rem
HONDA CBR 1000,1989 r., 45 tys. km, 1000ccm. bia
ło-czerwony, śdgacz, w kraju od 3 miesięcy, stan ideal
ny, - 9.000 zł. Trzebnica, tel. 0602/50-67-88
HONDA CBR 1000F, 1987 r., 68 tys. km, 1000 ccm, czer
wono-czarny, 136 KM, sprowadzony z Niemiec, nie reje
strowany, na gwarancji, stan idealny, - 8.500 zł. Wieru
szów, tel. 062/784-07-17
HONDA CBR 1000F, 1989 r.. 44 tys. km. 1000 ccm, bia-
lo-czerwono-niebieski, w kraju od miesiąca, bez wypad
ku, stan idealny, -11.200 zł. Chojnów, tel. 0502/41-80-65
HONDA CBR 1000F, 1997 r., 136 KM w kraju od 2 lat, I 
właścidel, stan b. dobry. - 22.000 zł lub zamienię. Żary, 
tel. 0604/46-39-97
HONDA CBR 1000F, 1997 r., 12 tys. km, 1000 ccm. ró
żowy, I właściciel, bez wypadku, xn kraju od 2 lat, 136 
KM, - 22.000 zł lub zamienię na samochód. Żary, tel. 
0604/46-39-97
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE, 1992 r., 32 tys. km, 
136 KM, granatowy metalic, sportowy, w kraju od 06.2000 
r., stan b. dobry, mało używany, -14.950 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-21, 0608/07-74-37
HONDA CBR 900RR, 1992 r., 33 tys. km, 900 ccm, gra
natowy metalic, stan b. dobry, -16.200 zł. Wrocław, tel. 
071/346-65-21 wieczorem
HONDA CBX 550E, 1985 r., 550 ccm, biało-czerwony 
nowy rozrząd, świece, olej, przygotowany do sezonu, -
4.600 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60.0601/89-10-61
HONDA CM 125 REBEL, 1997 r.. 22 tys. km, 125 ccm, 
czerwony, - 6.000 zł. Zary, tel. 068/375-06-17
HONDA CR 125R, 1989 r. po remonde, - 3.800 zł. Lesz
no, tel. 065/520-00-80.0603/59-45-37
HONDA CR 250 CROSS, 1996 r., 250 ccm. czerwono-fio- 
letowy, silnik i zawieszenie w dobrym stanie, dużo no
wych części, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0502/03-65-18
HONDA CX 500,1980 r., 500 ccm, niebieski, 2 kufry z
tyłu, pełna dokumentacja, stan dobry, - 3.200 zł. Golan-
ka Dolna, tel. 076/858-53-50
HONDA CX 500,1980 r., 60 tys. km, 500 ccm, 4-suw.
czerwony, zadbany, zarejestrowany, po wymianie silnika
w 1994 r., ąłan b. dębry, - 3.900 zł. Kłodzko, tel.
074/871-31-26
HONDA CX 500 EUROSPORT. 1982 r., czerwony, stan 
dobry, książka serwisowa, kask, - 3.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-62-74, 0604/90-35-34 
HONDA CX 500,1983 r., 40 tys. km, 500 ccm, 4-suw, 
bordowy, stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/44-12-31 .
HONDA CX 500V, 1980 r.. 60 tys. km, 500 ccm, czerwo
ny, zadbany, zarejestrowany, stan b. dobry, 50 KM, - 3.900 
zł. Kłodzko, tel. 074/871-31-26
HONDA GL 200,1998 r„ 5 tys. km, 200 ccm rozrusznik, 
stan dobry, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-11-24
HONDA MTX 78 ENDURO, 78 ccm, czamy, centralny 
amortyzator, dozownik oleju, nowy akumulator i opony, 
przygotowany do sezonu, -1.800 zł. Mirsk, woj. jelenio
górskie, tel. 0603/96-1 1
HONDA MTX 80,1988 r., 78 ccm, czarny, motorower En
duro, chłodzony deczą, centralny amortyzator, dozow
nik oleju, - 2.000 zł. Mirsk, tel. 0603/96-18-91
HONDA NSI 80,1996 r.. 21 tys. km, 80 ccm, czamy, -
4.000 zł. Leszno, tel. 0608/82-80-90
HONDA NSR 125,1998 r. stan b. dobry, - 8.500 zł. Ry
dzyna, tel. 065/538-85-94,0605/29-68-50
HONDA NSR 125R, 1997 r.. 7 tys. km. 125 ccm, 31 KM. 
żółty, stan b. dobry, w kraju od 03.2001 r„ przygotowany 
do sezonu, -10.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodz
ko, teł. 074/867-19-17
HONDA NX 250 ENDURO. 1993 r., 12 tys. km, 4-suw. 
DOHC stan b. dobry, - 6.400 zł. Jawor, tel. 076/870-88-25 
HONDA VF 500F, 1985 r., 45 tys. km, 500 ccm, biało-czer
wona, śdgacz, - 4.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-45-23, 
0603/55-07-16
HONDA VT 500E, 1988 r., 60 tys. km, czamy. w pełni 
sprawny, ekonomiczny, garażowany, - 5.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/26-72-55
HONDA VTR 1000 FIRESTORM, 1999 r., 16 tys. km, 
1000 ccm, czamy, + żółte dodatki, sportowe podnóżki, 
nie rejestrowany, faktura VAT, - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0601/56-10-00
HONDA XBR 500,1987 r., 500 ccm,/czamy, rozrusznik,
5-biegowy, bez wypadku, dozownik oleju, głośny ukł. wy
dechowy, kompletna dokumentacja, nowy akumulator,
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stan b. dobry, gotowy do sezonu + dodatkowy silnik, -
5.700 zł lub zamienię. Nowogrodziec, tei. 075/731-62-62 
JAWA 1 7 5 , 1959 r. stan dobry, - 450 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-34-78, 0605/63-13-45 
JAWA 1 7 5 , 1967 r., 175 ccm, czerwony, oryginalny w 
100%, do remontu, - 300 zł. Lubin, tel. 0606/37-17-63 
JAWA 3 5 0 ,1967 r., 350 ccm, kolor wiśniowy, kompletna 
dokumentacja, brak tłumików, techn. sprawny, stan do
bry, -1.300 zł. Krzysztof Brojanowski, 56-120 Wały 34, 
gm. Brzeg Dolny
JAWA 3 5 0  TS, 1988 r., • 1.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-70-71, 0602/73-84-30
JAWA 3 5 0 ,1988 r., 16 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan 
dobry, 2 kaski, 2 kufry boczne, bagażnik tylny, zareje
strowany, ubezpieczony, • 790 zł. Wrocław, tel. 325-85̂ 68
JAWA 3 5 0  TS, 1989 r., czamy, - 650 zł. Godziszowa, 
woj. legnickie, tel. 0503/99-55-16
JAWA 3 5 0  TS, 1989 r., 23 tys. km, 350 ccm, czamy, nowe 
opony i akumulator, 2 dodatkowe zabezp. przed kradzie
żą, owiewka, halogeny, dodatkowy silnik i dużo części, 
stan idealny, • 1.300 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-04
JAWA 3 5 0  TS, 1989 r., 12 tys. km, czamy metalic, nowe 
tłoki, pierścienie, łańcuszek sprzęgła, koła, przód od Ka: 
wasaki oraz instalacja, kwadratowe fampy, kierunkow
skazy, aluminiowe felgi, 2 tarcze hamulcowe, pompowa
ne amortyzatory, nowe linki, kask, atrakcyjny wygląd, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 0605/57-26-51
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czamy, sportowy, atrak
cyjny wygląd, owiewka, halogeny, kufer, nowe opony, al
ternator, 2 kaski, stan b. dobry, zarejestrowany, -1.000 
zł. Stogniewice, tel. 062/781-66-86
JAWA 350 TS, 1990 r. po remoncie, - 900 zł lub zamie
nię na motorower Simson S 51 albo S 70. Bielany Wr., 
tel. 071/311-20-50 prosić Marcina
JAWA 350 TS, 1990 r., 13 tys. km, 350 ccm, biały, po 
wymianie akumulatora, stan dobry, przygotowany do se
zonu, opłacony, zarejestrowany, -1.100 zł. Gierczyn, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/69-57-28
JAWA 350 TS, 1990 r., 35 tys. km, czamy, nowy akumu
lator, kondensator, 2 kaski, - 700 zł. Legnica, tel. 
076/854-83-56
JAWA 3 5 0  TS, 1990/95 r., czamy, stan dobry, - 650 zł. 
Głaniszew, gm. Warta, tel. 0605/72-26-74 po godz. 18
JAWA 3 5 0  TS, 1991 r., wiśniowy, stan dobry, - 500 zł. 
Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 0503/71-02-48
JAWA 3 5 0  TS, 1992 r. garażowany, owiewka, 3 kufry + 
dodatki, - 1.580 zł. Wrocław, tel. 071/350-74-17, 
0601/88-11-20
K 750,12V, czamy, zarejestrowany, aktualny przegląd, 
po remoncie silnika, nowa instalacja, wsteczny bieg, -
2.500 zł. Tłumaczów, tel. 074/871-16-75,074/871-17-03
K 750,1970 r. z wózkiem bocznym, - 1.250 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-63-88, 0601/45-43-93
KASK MOTOCYKLOWY na crossa, choppera, ścigacza 
- od 40 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-38-12
KAWASAKI ER 500,1997 r., 9 tys. km, 500 ccm, czamy 
metalic, stan idealny, chłodzony cieczą, - 9.900 zł. Ko
ścian, teł. 0604/17-06-05
KAWASAKI GPX 600R, 1989 r., 48 tys. km, 600 ccm, 86 
kM, czamy, sportowo-turystyczny, - 6.600 zł. Szalejów 
Górny, gm. Kłodzko, teł. 074/868-71-14
KAWASAKI GPZ1000RX, 1988 r. sprawny, - 25.000 zł. 
Opole, teł. 0608/72-44-12
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r., 8 tys. km, 1100 ccm. 130 
KM, czerwony, stan techniczny b. dobry, wersja sporto
wo-turystyczna, przygotowany do sezonu, • 15.000 zł lub 
zamienię na samochód. Jawor, tel. 0605/26-60-34, 
0600/10-26-66
KAWASAKI GPZ 600R, 1988 r., 30 tys. km, 600 ccm, 
czamy, obudowa ścigacz, 3 tarcze hamulcowe, sporto
wy wydech, po regulacjach, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-33-63
KAWASAKI GPZ 600S, 1986 r., 600 ccm, czerwono-czar
ny, sprowadzony z Niemiec w 2000 r., stan b. dobry, -
5.300 zł. Nysa, tel. 0600/16-12-52
KAWASAKI GPZ 750,1983 r., 54 tys. km, 750 ccm, czer
wony, ścigacz, sprowadzony z Niemiec 04.06.2001 r., peł
na dokumentacja, nowy akumulator, nowe opony, - 5.300 
zł. Brzeg. tel. 0604/86-31-96
KAWASAKI KLR 650C ENDURO. 1995 r., 20 tys. km, 
45 KM, czerwony, stan idealny, -14.100 zł. Wołów, tel. 
0606/71-24-93
KAWASAKI KX 125,1989 r., 125 ęcm, zielony, po re
moncie silnika (na dotarciu), hamulec tarczowy z przo
du, chłodzony cieczą, amortyzator tylny, - 2.950 zł. Lesz
no, tel. 065/533-84-64,0605/12-10-56 
KAWASAKI KX125 CROSS, 1997 r., 125 ccm stan Ide
alny, zadbany, - 7.500 zł. Jawor, tel. 076/870-54-88
KAWASAKI ZL 900 ELIMINATOR, 1985/86 r., 26 tys. km, 
900 ccm, perłowoczamy, udokumentowane pochodze
nie, 6-biegowy, 3 tarcze, chłodzony wodą, chłodnica ole
ju, dodatki, wał Kardana, centralny amortyzator, wersja 
otwarta, przygotowany do sezonu, -11.500 zł. Bralin, tel. 
062/781-24-03. 0606/27-83-39 
KAWASAKI ZR 750, 2000 r., 4 tys. km, 750 ccm, złoty, 
książka serwisowa, kompletna dokumentacja, przygoto
wany do sezonu, -19.900 zł. Strzelin, woj. wrocławskie, 
tel. 0501/60-81-53
KAWASAKI Z X 1000,1989/90 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 
perłowoczamy, udokumentowane pochodzenie, bez 
przebiegu w kraju, centralny amortyzator, chłodzony 
wodą, chłodnica oleju, 6-biegowy, rozrusznik, aluminio
we felgi, po wymianach klocków, płynów, 3 tarcze, 4 cy
lindry, 16 V, 2 głośne tłumiki, szyba, obrotomierz, -11.900 
zł. Bralin, tel. 062/781-24-03,0606/27-83-39
KAWASAKI ZX 600R NINJA, 2000 r. 110 KM, I właści
ciel, stan idealny, • 33.000 zł lub zamienię na samochód. 
Żary, tel. 0604/46-39-97
KAWASAKI ZXR 750,1990 r., 40 tys. km. 750 ccm, 132 
kM. czerwono-czamo-srebmy, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, serwisowany, tłumik 4W1 Micron, .kocie 
oczy”, rury powietrza w zbiorniku, .antynurek”, wymie
nione płyny, po regulacjach, nie wymaga wkładu finan
sowego, sprawny, stan idealny, • 10.600 zł. Perzów, tel. 
0604/0946*82
KAWASAKI ZXR 750,1993 r., zielono-biały, nie rejestro
wany w kraju, oclony, stan b. dobry, + kpi. owiewek, nowy 
ukł. wydechowy, -13.000 zł. Chojnów, tel. 0608/82-95-68
KAWASAKI ZXR 750,1994 r., 26 tys. km, 750 ccm nie- 
biesko-fioletowo-czerwony, atrakcyjny wygląd, zadbany, 
po wymianach, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0502/10-31-59
KAWASAKI ZXR 750,1995 r., 28 tys. km, - 15.500 zł. 
Żary, tel. 068/375-92-74
KAWASAKI ZZR 1100,1994 r., 25 tys. km, czeiwony, 
stan idealny, -17.500 zł., tel. 0606/82-41-69
KIOSK pow. 20 m2, w elementach, - 8.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-23-84

KOMBINEZON MOTOCYKLOWY FLM-A 2-częściowy, 
niebiesko-biało-czarny, rozm. 54 - 240,zł, kurtki skórza
ne, ramoneski, czarne, damskie, męskie, stan b. dobry - 
120 zł, spodnie skórzane, firmowe, wiązane, proste, na 
ścigacza, różne wzory i rozmiary, stan idealny -100 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-38-12
KTM125 CROSS, 1991 r., biały, po wymianie tłok, łoży
ska, żębatki, łańcuch, - 4.600 zł lub zamienię na Cross 
80 cm. Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92
KTM 125,1995 r., pomarańczowy, stan b. dobry, w kraju 
od tygodnia, - 6.800 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86
KTM 80 ENDURO, 1991 r., 80 ccm na białych tablicach -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/21-36-95
KUFRY MOTOCYKLOWE KRAUSER czarne, poj. 101, 
stan b. dobry • 120 zł/2 szt. Środa Śląska, tel. 
071/317-38-12
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku, na białych tablicach. 
Lwówek Śląski, tel. 0604/99-42-81 /
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MBX 80 lub MTX80, w b. 
dobrym stanie, zarejestrowany na motorower. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-94-43
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA 600 HORNET, 1999 r., 600 
ccm na części. Wrocław, tei. 0606/90-67-95 .
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 150,251 ETZ, niebieski lub czer
wony, stan b. dobry, idealny, bez dokumentacji. Chojnów, 
tęl. 076/819-62-44
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 250,1985/89 r. z pełną do
kumentacją, stan dobry, w cenie do 750 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-20-67
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA XTZ 750 lutrHonda Trans- 
alp, Afrika Twin, TDM 850, stan b. dobry. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/483-81-48 po godz.18
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA SRX 250 bez dokumen
tacji lub silnik. Rzepin, tel. 0604/44-63-45
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. 
Wrocław, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92
KUPIĘ MOTOROWER OGAR 200,1988/90 r. do 200 zł. 
Wrocław, tel. 0503/86-45-38

#UPIĘ MOTOROWER PIAGGIO nie nadający się do re
montu, udokumentowany, w cenie do 800 zł. Legnica, 
tel. 0608/89-30-44
KUPIĘ MOTOROWER ROMET stan dobry lub b. dobry, 
okolice Legnicy, w cenie do 400 zł. Legnica, tel. 
0603/51-69-94
KUPIĘ MOTOROWER ROMET OGAR na części. Wro
cław, tel. 0502/83-45-57
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON najchętniej model S 51, 
na części lub sam silnik, z woj. dolnośląskiego, do 800 
zł, w b. dobrym stanie. Głogów, tel. 076/833-49-89, 
0603/66-56-55
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 do remontu lub na 
części, może być po wypadku - do 200 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0608/23r20-92
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON w cenie do 400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-85-23
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER może być 
uszkodzony, do remontu. Wrocław, tel. 0604/14-68-58
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51, SKUTER, 50 ccm 
do remontu, z kpi. dokumentacją. Żarów, tel. 
074/858-90-15,0604/35-76-37
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON, OGAR stan b. dobry, z 
dokumentacją, Simson - do 800 zł, Ogar - do 150 zł. Wro
cław, teł. 071/357-44-09,0607/10-92-68
KUPIĘ MOTORYNKĘ, 50 ccm pełna dokumentacja, stan 
dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71 prosić Rafa
ła
KURTKA MOTOCYKLOWA skórzana, czarna, z zamka
mi i pasem, rozmiar M - 195 zł. Wrocław, tel. 
071/357-74-64
KURTKA I SPODNIE MOTOCYKLOWE skórzane, ocie
plone, z  ochraniaczami, łączone zamkiem, 
czarwono-czamo-biała z napisami na rękach (.Kawasa- 
ki"), na szczupłą osobę, - 490 zł. Świdnica, teł. 
0602/76-87-49
KYMCO 250 CHOPPER, 1997. r., 3 tys. km, 250 ccm, 
wiśniowy metalic, atrakcyjny wygląd, dużo chromu, -
9.100 zł lub zamienię na kombi albo inny. Rawicz, tel. 
065/545-17-22, 0604/88-43-17
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
MIŃSK, 1988 r., 125 ccm, niebieski metalic, po remon
cie kapitalnym, stan b. dobry, • 650 zł. Legnica, tel. 
0600/58-37-17
MOTOCYKL SAM, 2001 r., 1300 ccm silnik Dacia, -5.000 
zł lub zamienię na inny. Międzylesie, tel; 074/812-68-71
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY na bazie MZ 250, bez re- 
jestracji, - 800 zł lub zamienię na kolumny głośnikowe, 
lub odtwarzacz DVD. Legnica, tel. 076/854-01-70
MOTOROWER APRILIA RX 50 ENDURO, 1991 r., 14 
tys. km, 50 ccm, 2-suw, źółto-różowo-fioletowy, hamulec 
tarczowy, zawieszenie ups-down, chłodzony cieczą, 
nowe opony, kompletna dokumentacja, atrakcyjny wy
gląd, 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, czerwono-biało-fioletowy, obudowany ści
gacz, hamulec tarczowy, amortyzator, chłodzony wodą 
el. rozrusznik, dozownik oleju, atrakcyjny wygląd, - 4.300 
zł. Wrocław, tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38 
MOTOROWER APRILIA SR 50,1995 r., 14 tys. km, 50 
ccm, żółto-czarny, hamulec tarczowy, dozownik oleju, roz
rusznik, centralny amortyzator, na 2 osoby, b. atrakcyjny 
wygląd, oclony, do rejestracji, automatic, 2 lusterka, kie
runkowskazy, prędkościomierz, wskaźnik zużycia paliwa, 
- 4.490 zł. Wrocław, tel. 0502/17-24-15
MOTOROWER APRILIA RS 50,1996 r., 6 tys. km, 50 
ccm, czamo-czeiwony, stan idealny, przygotowany do se
zonu, ścigacz, kask, pełna dokumentacja, zarejestrowa
ny, - 6.600 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-19, 
0605/94-12-30
MOTOROWER DERBY SKUTER, 1991 r., 499 ccm; czar
ny, automatic, dozownik oleju, zarejestrowany, stan b. 
dobry, -1.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-50 
MOTOROWER DRIVE SPRINT 50,1994 r., 3 tys. km, 50 
ccm, 4-suw, niebiesko-biały, 2-osobowy skuter, el. roz
rusznik; uszkodzony przedni spoiler, stan ogólny i tech
niczny dobry, do oclenia, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0502/41-58-58
MOTOROWER GILERA SKUTER, 1994 r., 4 tys. km, 50 
ccm rozrusznik el., hamulec tarczowy, automatic, wskaź
nik poziomu paliwa, stan b. dobry, - 3.680 zł. Nysa, tel. 
077/433-09-93
MOTOROWER HERCULES LIMBO. 1995 r.. 49 ccm, zie
lony metalic, skuter, elektr. starter, nowy akumulator, 
atrakcyjny wygląd, sprowadzony z Niemiec, pełna doku
mentacja, - 3.200 zł. Brzeg, tel. 0604/86-31-96

MOTOROWER HONDA MTX ENDURO, 78 ccm. czamy, 
centralny amortyzator, dozownik oleju, nowy akumula
tor, nowe opony, przygotowany do sezonu, - 1.800 zł. 
Mirsk, tel. 0603/96-18-91
MOTOROWER HONDA RG 80 GAMMA, 1991 r., 80 ccm, 
grafitowy, dozownik oleju, hamulec tarczowy, 6-biegowy, 
chłodzony cieczą, prędkość maks. 95 km/godz., zareje
strowany jako motorower, ścigacz, kompletna dokumen
tacja, - 4.000 zł. Góra, tel. 065/543-23-69,0502/60-89-43 
MOTOROWER HONDA C-50 SKUTER, 1991 r. stan b. 
dobry, -1.700 zł. Leszno, tel. 0605/11-85-59
MOTOROWER HONDA, 1991 r.. 7 tys. km, 50 ccm, czer
wony, skuter, 1-miejscowy, rozrusznik el., automat, techn. 
sprawny, 2-suw, automatyczny dozownik oleju, przegląd 
bezterminowy, -1.380 zł. Wrocław, tel. 0601/06-29-91 
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1995 r., 50 ccm. czar
ny, rozrusznik, dozownik oleju, nie eksploatowany w kraju, 
oclony, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
MOTOROWER HONDA CY 50 ENDURO, 1988 r., 5 tys. 
km, 50 ccm, 4-suw, czerwony, stan b. dobry, - 1.80Ó zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-76-13, 0606/51-36-45
MOTOROWER ITECO ROLLER SKUTER, 1994 r.,-50 
ccm, fioletowy, tylny kufer, - 2.000 zł. Rawicz, tel. 
0602/87-62-74
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1978 r., 17 łysi km, 
50 ccm, czerwony, pełna dokumentacja, silnik wymienio
ny w 1988 r., I rej. w 1984 r., stan b. dobry, 2-osobowy, - 
490 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96
MOTOROWER JAWA, 1981 r., 50 ccm, czamy, przedni 
amortyzator od Hondy, stan b. dobry, pełna dokum., za
rejestrowany, - 350 zł. Lubin, tel. 0609/38-95-98
MOTOROWER MALAGUTTIF-12,1995 r., 8 tys. km, 49 
ccm, perłowoczerwony metalic, automatic, hamulce tar
czowe, rozrusznik, dozownik oleju, szerokie opony, re
flektory soczewkowe, atrakcyjny wygląd, aluminiowe fel
gi, - 4.200 zł. Lubin, tel. 076/842-39-57
MOTOROWER OGAR 200,1989 r., 2 tys. km, 50 ccm, 
czeiwony, silnik prod. czeskiej, mało używany, oryginal
ny lakier, zarejestrowany, stan idealny, • 900 zł. Kłodzko, 
teł. 0606/19-91-96
MOTOROWER OGAR 200,1990 r., niebieski metalic, po 
remoncie kapitalnym, - 350 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/871-44-41
MOTOROWER PEUGEOT LIMBO, 1996 r., 50 ccm, zie
lony metalic, skuter, atrakcyjny wygląd, nożny i elektrycz
ny rozrusznik. Brzeg, tel. 0604/86-31-96
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1997 r., 16 tys. km, 
50 ccm, czamy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.990 
zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47
MOTOROWER PEUGEOT SPEEDFIGHT SKUTER, 
1998 r., 10 tys. km, 50 ccm, srebrny, stan b. dobry, - 6.000 
zł. Gryfów Si., tel. 075/781-37-87
MOTOROWER PONY, 1987 r., 50 ccm, niebiesko-poma- 
rańczowy, składak, z dokumentami, silnik Charta w sta
nie b. dobrym, - 400 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
074/867-50-36
MOTOROWER ROMET, 1986 r., 5 tys. km, 50 ccm, 2-suw. 
czerwony, po malowaniu, przerobiony na Ogara, stan b. 
dobry -190 zł lub zamienię na motocykl WSK125, może 
być do remontu. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-47-97
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1988 r., kolor wiśnio
wy metalic, techn. sprawny, zarejestrowany, 3-biegowy, 
przegląd bezterminowy, stan b. dobry, - 400 zł. Ostrów 
Wlkp.. tel. 062/591-52-33
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1988 r., 4 tys. km, 
czerwony, II właściciel, kompletna dokumentacja, stan 
idealny, - 620 zł. Wołów, tel. 0609/25-93-65..
MOTOROWER ROMET CHART-210,1990 r., 24 tys. km, 
50 ccm, biało-niebieski, stan idealny, oryg. lakier, kierun
kowskazy, elektron, zapłon, zarejestrowany, opłacone 
OC, -1.200 zł. Nowa Wieś Mała, tel. 0503/67-54-14 
MOTOROWER SHARK ITTECO SKUTER, 1995 r., 11 
tys. km, 50 ccm, niebieski metalic, elektron, rozrusznik, 
automatic, hamulec tarczowy, kufer z tyłu, - 2.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-86-74, 074/852-58-07
MOTOROWER SIMSON, - 550 zł. Tomasz Klimek, 
,59-733 Gierałtów 290, gm. Nowogrodziec
MOTOROWER SIMSON SKUTER pełna dokumentacja, 
zarejestrowany, ubezpieczony, nowy gażnik i akumula
tor, katalog części, - 2.000 zł. Grodziszcze, tel. 
074/850-13-00
MOTOROWER SIMSON SR II, 1958 r., 48 ęcm, wiśnio
wy metalic, po lakierowaniu, mało używany, il właściciel, 
oryginalny w 100%, z kaskiem, stan b. dobry, - 560 zł. 
Kępno, tel. 0601/92-03-46
MOTOROWER SIMSON, 1978 r. techn. sprawny, z do
kumentacją - 400 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-16 
MOTOROWER SIMSON, 1979 r. 3-biegowy, bez prawa 
rejestracji. Tomasz Klimek, 59-733 Gierałtów 290, gm. 
Nowogrodziec
MOTOROWER SIMSON, 1980 r., bordowy, 3-biegowy, 
Stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 450 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 0607/40-77-23
MOTOROWER SIMSON, 1980 r., -500 zł. Wierzbno, gm. 
Domaniów, tel. 071/313-12-55
MOTOROWER SIMSON, 1983 r. stan dobry, - 900 zl. 
Jelenia Góra, tel. 0502/62-38-66
MOTOROWER SIMSON, 1984 r., 50 ccm. czerwony,
4-biegowy, stan idealny, • 1.200 zł. Jawor, tel. 
076/870-89-05
MOTOROWER SIMSON S 51,1984 r., 50 ccm, czerwo
no-szary, - 1.200 zł. Mirosławice, gm. Sobótka, tel. 
071/346-13-36, 0601/85-44-35 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1985 r„ zielony, stan b. 
dobry, -r 1.450 zł. Domaszowice, tel. 077/419-49-77 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1986 r., czarno-żół- 
ty, 500 km po remoncie kapitalnym silnika (tłok, pierście
nie, głowica, cylinder po szlifie, sprzęgło, łożyska, sime- 
ringi oraz opony, łańcuch i inne), przegląd beztermino
wy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 1.300 zł. Bieru
tów, tel. 071/314-67-72
MOTOROWER SIMSON S51,1986 r., 17 tys. km, 50 ccm, 
wiśniowy metalic, stan idealny, po remoncie silnika i la
kierowaniu, nowe opony, brak dokumentacji,- 850 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/390-86-90
MOTOROWER SIMSON SR 51,1986 r., czerwony, stan 
b. dobry, nowy cylinder, gażnik, łańcuch i zębatki, -1.500 
zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., niebieski,.orygi
nalny lakier, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -
1.450 zł. Ścinawa, tel. 076/843-60-63 .
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 50 ccm, czer
wony, zarejestrowany, dokumentacja, reg. amortyzatory, 
kask, bagażnik, stan b. dobry, - 1.650 zł. Legnica, tei. 
076/854-15-50, 0607/54-67-55 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., 17 tys. km, 50 
ccm, czerwony, 4-biegowy, nowy akumulator, zarejestro
wany bezterminowo, po remoncie silnika, stan idealny,

używany przez starszą osobę, r 1.550 zł. Żagań, tel. 
0606/46-31-42 ... -  :
MOTOROWER SIMSON, 1987 r., 4 tys. km, 50 ccm, żół
ty, po kapitalnym remoncie silnika i ramy, dużo nowych 
części, atrakcyjny wygląd, - 1.400 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 0600/81-69-72
MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r. 3-biegowy, -1.000 
zł. Bojadła, tel. 068/352-37-84
MOTOROWER SIMSON SR 51,1987 r. brak dokumen
tacji, - 750 zł. Ścinawa, tel. 071/303-22-60
MOTOROWER SIMSON, 1987 r., 15 tys. km, 50 ccm, 
zielony, zadbany, stan b. dobry, techn. sprawny, inst. 12 
V, 4-biegowy, kierunkowskazy, mało używany, pełna do
kumentacja, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0607/30-63-28
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r. po remoncie silni
ka, nowe zębatki, łańcuch i opony, stan b. dobry, -1.200 
zł. Lipnica, tel. 071/317-59-84 -
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER. 1988 r., kolor 
wiśniowy, -1.500 zł. Lubomierz, tel. 0607/37-72-72
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., - 1.200 zł. 
Mojesz 42, woj. jeleniogórskie, tei. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
MOTOROWER SIMSON, 1988 r., granatowy metalic, po 
remoncie silnika, po lakierowaniu, aluminiowe felgi, 4-bie
gowy, -1.250 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-10*64
MOTOROWER SIMSON SR 1.1957 r. oryginalny, spraw
ny, - 400 zł. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r. po remoncie 
silnika, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-45
MOTOROWER SIMSON SR 50,1988 r.. bordowy, sku
ter, z dokumentacją, 4-biegowy, stan b. dobry, -1.650 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-54-52, 0504/90-62-55
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1988 r., nie
bieski, 12 V, stan b. dobry, kierunkowskazy, światło .stop”, 
kask, zarejestrowany, 1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/351-26-21, 0606/36-47-63
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r.. 15 tys. km, 50 
ccm, zielony, kierunkowskazy, 4-biegowy, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, nowe opony, - 1550 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-92-68, 0607/30-63-28
MOTOROWER SIMSON S 51B1,1989 r., 70 ccm, czer
wono-biały, po remoncie kapitalnym, .na dotarciu”, zare
jestrowany jako motorower, na nowych tablicach rej., 
przerobiony na cross, podniesiony przód i tył, błotniki, 
kwadratowa lampa, szeroka kierownica, atrakcyjny wy
gląd, -1.600 zł., tel. 0603/46-29-87 po godz. 13
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, zielony 
metalic, 4-biegowy, el. zapłon, kierunkowskazy, atrakcyj
ny wygląd, zarejestrowany, stan b. dobry, -1.700 z l Pacz
ków, tel. 0606/57-02-08
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, benzy
na, zielony, oryginalny lakier, kierunkowskazy, nowy tłok, 
pierścienie, tarcze sprzęgła, zarejestrowany, opłacony, 
stan b. dobry, -1.600 zł. Sadków, tel. 071/390-95-41
MOTOROWER SIMSON, 1989 r., zielony, oryginalny la
kier, dużo nowych części, przygotowany do sezonu, stan 
b. dobry. Wrocław, tel. 0605/91-62-41
MOTOROWER SIMSON S-51,1989 r., 8 tys. km, 50 ccm, 
zielony, ukł. wydechowy Enduro, akumulator, zarejestro
wany, opłacony, 4-biegowy, stan b. dobry, -1.550 zł. Ża
gań, tel. 068/477-33-02, 0606/46-31-42
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czer
wono-czarny. techn. sprawny, - 2.100 zł. Żółędnica. woj. 
leszczyńskie, tel. 0609/35-01-18
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 7 tys. km, 50 
ccm, czerwony, 4-biegowy, mało używany, stan idealny, 
kierunkowskazy, zarejestrowany, - 2.100 zł. Legnickie 
Pole, tel. 076/858-23-06, 0607/04-39-05
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., zielono-czamy, 
zarejestrowany, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, nowy 
akumulator, po remoncie silnika (2000 r.), reguł, tylne 
amortyzatory, dużo części, • 1.800 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-01-97
MOTOROWER SIMSON S-51,1990 r.. 50 ccm, wiśnio
wy metalic, instalacja 12 V. zarejestrowany beztermino
wo, blokada kierownicy, kask, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/781-41-56, 0600/28-65-85
MOTOROWER SUZUKI LX, 1991 r., 65 tys. km, 49 ccm, 
niebieski metalic, garażowany, mało używany, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 336-64-17
MOTOROWER YAMAHA 80 DT CROSS, 1982 r., czar
ny, po kapitalnym remoncie, dużo nowych części, zadba
ny, -1.850 zł. Trzebnica, tel. 071/312-52-60
MOTOROWER YAMAHA, 1990 r., 12 tys. km, 50 ccm, 
czamy, 5-biegowy, hamulec tarczowy, dozownik oleju, do 
wymiany gażnik, sprawny, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-60-56 f

MOTOROWER YAMAHA ENDURO, 1993 r., 30 tys. km, 
80 ccm, czamo-fioletowa, typ DT80 LC, zarejestrowana 
jako motorower, - 3.700 zł. Polkowice, tel. 076/845-48-45, 
0606/12-91-24v
MOTOROWER YAMAHA NEO’S SKUTER. 2001 f.; 50 
ccm, bordowy metalic, nowy, nie używany, automatic, 
kask, - 7.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wro
cław, tel. 0606/21-89-17
MOTOROWER YAMAHA AERX SKUTER, 1999 r., 2 tyś. 
km, 50 ccm, zielony, - 4.500 zł. Leszno, tel. 0603/19-14-56
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, 
srebrny metalic, chromowane*błotniki, aluminiowe felgi, 
obrotomierz, atrakcyjny wygląd, na pedały, stan b. do
bry, bez prawa rejestracji, - 630 zł. Kłodzko, tel. 
0606/19-91-96
MOTORYNKA, 1986 r„ 50 ccm, czerwona, stan idealny, 
- 350 zł. Nowa Ruda, tei. 074/872-27-49
MOTORYNKA, 1987 r., 50 ccm, niebieski, stan idealny, 
brak dokumentacji, - 350 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0604/66-80-48
MOTORYNKA M-2, czerwona, bez dokumentacji, .na 
chodzie", stan dobry, -150 zł. Kłodzko, tel. 074/867-42-93 
prosić Sławka
MOTORYNKA PONY 301,1989 r., 49 ccm, czerwony me
talic, zarejestrowana, atrakcyjny wygląd, stan b! dobry, - 
700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-78
MOTORYNKA ROMET, 1987 %  50 ccm, żielono-biały, 
po malowaniu, po remoncie silnika, z dokumentami, - 410 
zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-50-36
MURAWIEJ 200,1963 r. 3-kołowy, 4-biegowy, oryginal
ny, - 800 zł. Oława, tel. 0503/97-02-58
MZ 250,1986 r., 250 ccm, niebieski metalic, pełna doku
mentacja, zarejestrowany, silnik do złożenia, - 1.000 zł 
lub zamienię. Oława, tel. 071/313-02-87
MZ 250,1989 r.,.17 tys. km, 250 ccm, kolor wiśniowy, po 
lakierowaniu, nowy moduł, obrotomierz, hamulec tarczo
wy, prostokątne kierunkowskazy, stan b. dobry, -1.350 
zł. Krobia, tel. 065/571-12-31,0607,74-09-76
MZ ETZ, 1986 r. centralny amortyzator, - 1.000 zł. Głę- 
bowice, tel. 071/389-06-35

MZ ETZ, 1988 r„ czerwony, - 1.050 zł. Tomasz Klimek, 
59*733 Gierałtów 290, gBj. Nowogrodziec
MZ ETZ 150, biały, po remoncie kapitalnym silnika, na 
dotarciu, -1.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-54-00
MZ ETZ 150,1988 r., 22 tys. km, niebieski, przegląd do
04.2002 r., szeroka opona, boczna nóżka, bagażnik,. -
1.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/31-53-06
MZ ETZ 150,1-988 r., 29 tys. km, 150 ccm, czerwony, 
stan idealny, po remoncie silnika, po lakierowaniu, nowe 
opony, łańcuch, zębatki, przygotowany do sezonu, -1.200 
Zł. Kobierzyce, tel. 071/390-86-90 lub 0607/30-60-24
MZ ETZ 150,1988 r., żółty, sprawny, nie zarejestrowany, 
z pełną dokumentacją - 800 zł. Żarów. tel. 074/858-90-52
MZ ETZ 150,1988 r., czerwony, -1.050 zl. Tomasz Kii-' 
mek, 59-733 Gierałtów 290, gm. Nowogrodziec
MZ ETZ 150,1988 r.Tczamy, stan b. dobry, - 630 zł. Gło
gów, tel. 076/871-90-45
MZ ETZ 150,1988 r„ 150 ccm, żółty, opona i tłumik cros
sa, dowód rejestracyjny, technicznie sprawny, - 800 zł. 
Żarów, teł. 074/858 9̂0-52
MZ ETZ 150, 1991 r., - 1.400 zł. Prudnik, tei. 
077/436-43-90, 0501/41-26-28 
MZ ETZ 150,1992 r., czerwony, nowe opony, nowy aku
mulator, łańcuch, zębatki, po remoncie silnika, na orygi
nalnych częściach, stan idealny + bagażniki boczne, 
kask, -1.750 zł. Chojnów, tel. 076/818-11-65 prosić Krzyś- 
ka
MZ 250,1980 r., 250 ccm. niebiesko-żółty, kierunkow
skazy, światło .stop”, nowy silnik, 2-suw, 23 KM, nóżka 
boczna, sygnalizator, szeroka opona, stan b. dobry, prze
robiony, 1.350 zł lub zamienię. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-97-51
MZ 250,1981 r., 247 ccm, benzyna, zielony, stan dobry,
- 750 zł lub zamienię na Fiata 126p. Parzyce, teł. 
075/736-32-58
MZ 250,1982 r., 21 tys. km, 250 ccm, zielony, prod. nie
mieckiej, oryginalny lakier, owiewki, garażowany, dodat
kowo kask,-1.250 zł. Lubin. teł. 076/846-90-71 
MZ 250,1984 r., czerwony, po remonde silnika, szero
kie opony, kratka, 2 lusterka, boczne bagażniki, atrak
cyjny wygląd, -1.200 zł lub zamienię na Simsona lub CZ 
125 Cross. Uciechów, tel. 074/830-10-34
MZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, zadbany, 
nie wymaga napraw, mało używany, -1.550 zł. Oleśnica, 
tel. 071/399-04-22
MZ 250,1984 r., zielony, po remoncie silnika, lakierowa
ny, stan b. dobry, - 900 zł. Wilków, gm. Złotoryja, tel. 
076/878-17-83
MZ 250,1984r., 250 ccm, czerwony, zarejestrowany, .na 
chodzie”, stan b. dobry, r 900 zł. Wrocław, tel. 
0504/97-58-96
MZ ETZ 250,1987 r. zarejestrowany, -1.300 zł. Węgli
niec, tel. 075/771-24-21
MZ ETZ 250,1988 r. na części, prawie kompletny, - 350 
zł. Lubin, tel. 074/848-51-97
MZ ETZ 250 ETZ, 1988 r., 250 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, nowe opony, po lakierowaniu, dodatkowo kask, -
1.150 zł. Polanica Zdrój, tel. 0604/10-82-10
MZ ETZ 250,1988 r.. 32 tys. km. 250 ccm, granatowy 
metalic, po remoncie kapitalnym silnika, regeneracji wału, 
po wymianie tłoka, pierścieni, nowy akumulator, stan b. 
dobry, -1.2̂ 00 zł. Ścinawa, tel. 076/843-59-21
MZ ETZ 250,1989 r., 250 ccm, czamy, ważny przegląd i 
OC, stan b. dobry, -1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza. Wrocław, tel. 0609/28-64-61
MZ ETZ 250,1989 r., 20 tys. km, 250 ccm, srebrny, ha
mulec tarczowy, nowe opony, kufer, stan b. dobry, nowy 
akumulator, - 800 zł lub zamienię na MZ ETZ 251, z do
płatą z mojej strony. Wrocław, tel. 071/327-49-02, 
0501/81-53-62
MZ ETZ 250,1990 r., 15 tys. km, 250 ccm, niebieski, 
techn. sprawny, stan idealny, - 2.000 zł. Męcinka, tei. 
076/870-82-98
MZ ETZ 250,1997 r., 248 ccm, niebieski, brak obroto
mierza i prędkościomierza, po regeneracji wału. stan 
dobry, - 580 zł. Kobierzyce, tel. 071/390-80-18
MZ ETZ 251,1989 r. po remoncie, stan b. dobry, -1.800 
zł. Chojnów, tel. 076/818-75-12,0606/73-63-74
MZ ETZ 251,1989 r., 30 tys. km, 250 ccm, srebrny me
talic, po remoncie kapitalnym silnika, nowy wał, kosz 
sprzęgłowy, tłok i łańcuch, nowe zębatki, pierścienie, ło
żyska i opony, hamulec tarczowy, żarówki H4, boczne 
bagażniki, nowy akumulator, stan b. dobry + kask Noian,
- 1.600 zł lub zamienię na Simsona 4-biegowego albo 
inne. propozycje. Jodłowice, gm. Brzeg Dolny, tel. 
0609/39-77-72
MZ ETZ 251,1989 r., 21 tys. km, 243 ccm, szary metalic, 
stan dobry, nowy akumulator i łańcuch, owiewka przed
nia i owiewki na nogi od wersji Tropie, nóżka boczna -
1.400 zł. Łojowice, gm. Wiązów, tel. 071/393-00-22
MZ ETZ 251.1990 r.. niebieski, hamulec tarczowy, sze
roka opona, czarny silnik, nowa rejestracja, lampa H4, 
ważny przegląd, kierunkowskazy sześciokątne, siatka na 
lampie, instrukcja, książka, + druga owiewka z szybą i 
kufry, stan idealny, model policyjny, - 2.100 zł. Lubin, tel. 
074/848-51-97
MZ ETZ 251,1990 r.,-11 tys. km, czerwony, hamulec tar
czowy, alarm, stan b. dobry, • 1.200 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-42-12
MZ ETZ 251,1991 r. bez możliwości rejestracji, -600 zł. 
Czamy Bór, tel. 074/845-02-81 po godz. 20
NAKLEJKI NA MOTOCYKLE Honda, Kawasaki, Suzu
ki, szparunki - od 5 zł. Wołczyn, tel. 077/418-94-79, 
0608/83-57-13
PEUGEOT ZENITH SKUTER stan b. dobry - 3.100 zł, 
zamienię na inny motocykl marki Peugeot. Wrocław, tel. 
0607/79-57-77
SHL M-11,1963 r. zadbany, z kpi. dokumentacją* drogi 
na częśd, - 950 zł lub zamienię na Junaka M-10. Kobyla 
Góra, tel. 062/731-61-43
SUZUKI CAVALCADE, 1986 r., 1360 ccm. beżowy, chro
mowany, -15.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/325-66-08
SUZUKI CROSS, 1994 r. nowe tłoki i .opony. Oborniki 
Śląskie, tel. 0604/77-52-42
SUZUKI 80,1994 r., 20 tys. km, 80 ccm, szary metalic, 
ścigacz, po remoncie silnika, gwarancja 6 miesięcy. Wro
daw, tel. 071/316-61-89
SUZUKI DR 350S ENDURO, 1990 r., 23 tys. km; 350 
ccm, biało-żółty, Dual Sport, 30 KM, w ciągłej eksploata
cji, przegląd techniczny do maja 2002 r, - 6.500 i .  Jele
nia Góra, tel. 075/753-27-32,0607/53-00-37
SUZUKI GS 500E, 1994 r., fioletowy metalic, sprowa
dzony z Niemiec, - 7.300 zł. Godziszowa, tei. 
076/873-85-29
SUZUKI GS 500E, 1996 r., 31 tys. km, czamy, aluminio
we felgi, szyba frontowa, kufer tylny, odony, nie eksplo
atowany w kraju, - 9.500 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
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SUZUKI GS 550M KATANA, 1982 r.. 15 tys. km. 550 ccm, 
srebmo-bordowy, dodatkowo kufer, ow iewka,dobry, 
- 3.200 zł. Lubin, tel. 076/724-64-96 .
SUZUKI GSF 400 BANDIT, 1991/92 r., czerwony, stan b. 
dobry, - 7.500 zł., tel. 0606/82-41-69 
SUZUKI GSF 600N BANDIT, 1997 r., 28 tys. km, czer
wony, zadbany, -11.900 zł. Rawicz, tel. 065/545-40-60
SUZUKI GSX1100,1985 r., 24 tys. km, 1100 ccm, czar
ny, wersja turystyczna z owiewką i bocznymi kuframi, stan 
b. dobry, przegląd do 10.2001 r. Wrocław, tel. 
0501/42-72-87
SUZUKI GSX 1100EF, 1987 r.,'44 tys. km,~4100 ccm, 
biało-czerwona perła, bez wypadku, stan b. dobry, kufer 
Głvi, - 7.500 zł. Siedlec, teL 068/347-24-51 .
SUZUKI GSX 550ES, 1985 r., 54 tys. km, 572 ccm, czer
wony, odony, aluminiowe felgi, bagażnik, - 4.750 zł. Kro
sno Odrzańskie, tel. 068/383-63-34,0609/28-40-31
SUZUKI GSX 600, 1989 r. 42 tys. km, 600 ccm, bia- 
ło-czerwony, kompletna dokumentacja, przygotowany do 
sezonu, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/854-18-01, 
0502/67-81-68
SUZUKI GSX 750E, 1982 r., 39 tys. km. 750 ccm, czar
ny, - 5.700 zł. Wrodaw, tel. 0501/79-16-03
SUZUKI GSX 750R, 1996 r., 750 ccm, srebmy metalic, 
oryginalny w 100%, - 20.000 zł lub zamienię na samo
chód. Lesznô  teł. 0609/45-99-56
SUZUKI GSXR1100,1992 r., 13 tys. km. 1100 ccm. srebr
ny, 132 KM, h właśddel, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi itp, -15.500 zł. Głogów, tel. 076/833-40-96
SUZUKI GT 185,1978 r., 185 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, hamulec tarczowy, dozownik oleju, zarejestrowa
ny, w ciągłej eksploatacji, - 1.300 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-39-89
SUZUKI RF 900R, 1995 r., 27 tys. km, wiśniowy, stan b. 
dobry, - 1.500 zł lub zamienię na Hondę CBR 900RR 
albo samochód Honda CRX., teł, 0604/32-04-70
SUZUKI RF 900R, 1995 r. stan dobry, -15.000 zł. Kono- 
top, gm. Kolsko, tel. 0604/32-04-70
SUZUKI RG125F, 1996 r., 13 tyś. km, 125 ccm, czarny, 
hamulce tarczowe, dozownik oleju, 6-biegowy, rozrusz
nik eł., nowy akumulator, 36 KM, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd, - 6.500 zł. Jelenia Góra, teł. 0605/10-73-24
SUZUKI RM 125 CROSS, 1992 r. stan dobry, nowy tłok, 
wał, łożyska, teleskop, klocki hamulcowe, - 4.500 zł. Lub
sko, tel. 0502/61-32-42
SUZUKI RS 900,1996 r., - 14.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/91-53-67
SUZUKI VL125INTRUDER, 1999 r., 9 tys. km, 125 cęm, 
srebmy, sprowadzony z Niemiec, I właściciel, stań b. do
bry, -11.800 zł., tel. 0609/20-86-93,0601/99-06-45
SUZUKI V L 1500,1998 r., 22 tys. km, 1500 ccm, zielo- 
no-czamy, intruder, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, 
dużo dodatków, - 32.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/72-64-82
SUZUKI VS 800 INTRUDER, 1996 r.. 2 tys. km stan b. 
dobry, -16.000 zł. Lubań, tel. 0602/85-67-19
SUZUKI VX 800,1991 r., kolor wiśniowy metalik, spro
wadzony z Niemiec, oclony, kupiony od I właściciela, ory
ginalny lakier, bagażnik, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-91-51 kib, 0601/76-62-80
URAL, 19ŚH 'iż  8 tys. km, 650 ccm, kolor khaki, z wóz
kiem bocznym, po odbudowie, stan b. dobry, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-41-54 v
WÓZEK BOCZNY, 1986 r., czerwony, do motocykla Jawa 
350, -100 zł. Targoszyn, tel. 076/874-86-12, po 20
WSK, 1981 r., - 200 zł. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74 
WSK175 zadbany. Chocianów, tel. 076/818-42-53 
WSK 175,1985 r. J7 5  ccm, czarny, po remonde silnika, 
nowy ttok, pierścienie, uszczelniacze, tarcze sprzęgła, 
siedzenie i opony, sprawna inst. elektr. + dużo częśd, 
pilne, -190 zł. Międzybórz, tel. 062/785-61-61
YAMAHA 200,1980 r., 23 tys. km, 200 ccm, 2-suw, nie- 
biesko-czamy, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, za
płon w stacyjce, kompletna dokumentacja, stan idealny, 
-1.800 zł. Góra, teł. 065/543-49-94,0602/10-58-73
YAMAHA 700,1981 r., 38 tys. km, 700 ccm stan dobry, -
2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-85
YAMAHA DT125 ENDURO, 1999 r., 3 tys. km, 125 ccm.
2-suw, czarno-srebmy, hamulec tarczowy, centralny 
amortyzator, chłodzony cieczą, podgrzewany gażnik, bez 
dokumentacji, stan b. dobry, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-20-93, 0607/35-72-05
YAMAHA DT 80,1994 r., 32 tys. km, 80 ccm, czamo-fio- 
letowy, .kopka’ , chłodzony cieczą, - 4.500 zł, faktura VAT, 
posiadamy również inne motocykle. Niemstów, tel. 
076/847-36-29
YAMAHA FZR 600,1991 r., 600 ccm, Delta Box, perło- 
woczamy, lekko uszkodzona prawa strona, - 8.000 zł. 
Wrocław, teł. 0503/53-31-18
YAMAHA RD 250,1982 r., 16 tys. km, 250 ccm, 34 KM, 
czarny, stan b. dobry, 2 cylindry, chłodzony deczą, w kraju 
od tygodnia, 2 tłumiki, - 2.400 zł. Kłodzko, tel. 
0603/46-89-52
YAMAHA RD 80LC, 1984 r., 13 tys. km, 80 ccm, 2-suw, 
biały, centralny amortyzator, oryginalny lakier, nowe opo
ny, Vmax 110 km/h, zarejestrowany w kraju, chłodzony 
cieczą, 6-biegowy, mmiśdgacz, - 2.300 zł. Wiadrów 57, 
gm. Paszowice, tel. 076/870-12-46
YAMAHA RX 80SE CHOPPER, 1984 r., 19 tys. km, 80 
ccm, czarny, oryginalny, dozownik oleju, I właśddel w 
kraju, - 2.000 zł. Szalejów Górny, tel. 074/868-71-34, 
0600/71-53-97
YAMAHA SR 125,1991 rM 21 tys. km, 124 ccm, wiśnio
wy metalic, .naked bike", mało eksploatowany, ekono
miczny, niskie opłaty, stan b. dobry, dwa kaski otwarte, -
3.700 zł. Wrodaw, tel. 0600/18-20-41 
YAMAHA SZR 600 GENESIS, 1993 r., 27 tys. km spro
wadzony ze Szwajcarii, w ciągłej eksploatacji, - 8.300 zł. 
Strzelin, td. 071/392-38-39,0604/88-58-58
YAMAHA TDM 850,1991 r., 21 tys. km, 850 ccm, niebie
ski metalic, sportowy układ wydechowy Remus, nowy łań
cuch, nie eksploatowany w kraju, sportowa kierownica, 
stan b. dobry, bez wypadku, - 9.600 zł. Głogów, tel. 
0502/65-61-36
YAMAHA TDR125,1996 r., 20 tys. km, fioletowo-niebie- 
ski, chłodnica, el. rozrusznik, 2 tarcze, centralny amorty
zator, serwisowany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 0607/44-94-34
YAMAHA TZR 80,1995 r., 80 ccm, żółty, śdgacz, chło
dzony deczą, dozownik oleju, centralny amortyzator, 2 
tarcze hamulcowe, 6-biegowy, odony, nie eksploatowa
ny w kraju, - 4.500 zł. Nysa. tel. 077/435-96-09
YAMAHA VIRAGO, 1995 r., 36 tys. km, 535 ccm, czarny 
metalic, nowe opony (tylna szeroka), po serwisie, przy
gotowany do sezonu, stan b. dobry, -13.500 zL Bielawa, 
tel. 074/833-01-33
YAMAHA XJ 550,1984 r., 30 tys. km. 550 ccm. bordowy

metałic, chromowane elementy, stan idealny, sprowadza 
ny na nowych zasadach, - 4.900 zł. Góra, woj. leszczyń
skie, tei. 0501/63-46-36
YAMAHA XJ 600,1989 r., 600 ćcm, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/90-67-95
YAMAHA XJ 750,1984 r., 38 tys. km, 750 ccm, granato- 
wo-grafltowy met., nowy akumulator, filtr, olej, tylna opo
na, nowe uszczelnienia w amortyzatorach, - 5.500 zł. 
Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 
ccm, perłowogranatowy, stan b. dobiy, -19.800 zł. Lesz
no, tel. 0604/05-21-59 .
YAMAHA XS 400 SPECIAL, 1983 d  400 ccm, DOHC, 
srebmy metalic, 47 KM, nowy lakier, nowe opony, po re
moncie, stan idealny, - 3.600 zł. Wrocław, tel! 
071/353-81-65 po godz. 16
YAMAHA XT 600Z, 1989 r., 37 tys. km, 600 ccm, biały, 
stan dobry, I właściciel, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-53-20
YAMAHA Y Z 1 2 5 , 1 9 9 9 t . ,  atramentowy, mało używany, 
I właściciel, po 1 sezonie, stan idealny, - 1 4 .0 0 0  zł. Wro
daw, tel. 0 5 0 1 /7 3 -5 7 -8 5

YAMAHA YZF 600,1996 r., 5tys. kmf600ccm, perłowo
granatowy, oryginalny przebieg, sprowadzony z USA w 
1997 r., sten idealny, - 16.000 zł. Grodków, woj. opol
skie, tel. 0606/72-42-35
YAMAHA YZF 600, 2000 r., - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-58-99
ZAMIENIĘ MOTOCYKL HONDA V 500 SHADOW, 1983 
r., 69 tys. km, 500 ccm, czarny, stan idealny, 50 KM, prze
gląd do 05.2002 r , sprowadzony w 1997 r z Kanady, 
zadbany, zamienię na Drag Star, w cenie do 20.000 zł, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/345-64-09,0501/92-84-59
ZAMIENIĘ MOTOCYKL IFA 35Ó, 1956 r., 350 ccm oraz 
Junak, - 1.000 zł - na inne motocykle. Chodanów, teL 
076/819-50-15
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ150,1986 r„ 150 ccm, nie
bieski, stan dobry, do małych poprawek, niekompletna 
dokumentacja, na motorynkę w dobrym stanie, zareje
strowaną. Bożków, gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-42-82 
po godz. 21
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ 250 S TROPHY, 1971 r., 51 
tys. km, 250 ccm oryginalny lakier, nowe opony, zębatki, 
łańcuch, wał i kierunkowskazy, zarejestrowany, stan ide
alny + częśd zamienne, na motorower Simson skuter. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-28-76 po godz. 20

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m, -1.100 zł. Jelcz-La
skowice, teł. 071/318-48-77
AGREGAT UPRAWOWY, - 1.000 zł. Krotoszyn, 1el. 
062/722-61-56
AGREGAT UPRAWOWY oraz wał, - 2.900 zł. Łagiewni
ki, tel. 071/393-94-28
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B 231, szer.
5,2 m, - 3.000 zł. środa Śląska, tel. 071/31748-78 
BECZKA ASENIZACYJNA 2500 litrów, beż pompy, na 
kołach 10 x 15, -1.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17.
BECZKOWÓZ &0001 i 18.3001, tandem, cena od 3.000 
do 3 800 zł. Odce, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
BECZKOWÓZ poj. 3.0001, nowa beczka i zegary, wąż, •
4.000 zł. Żary, tel. 068/375-92-90,0601/43-49-09
BECZKOWÓZ HTS, 1981 r., poj. 10.0001, po remonde 
kapitalnym, -13.500 zł. Sieroszowice, tel. 076/831-14-91
BRONA U-241 talerzowa, szer. robocza 2.7 m, zawie
szana, - 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA z podwójną włóką, Urn, półzawieszana, hydrau
licznie rozkładana, - 4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
BRONA talerzowa, zawieszana, 2.2 m, -1.500 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 0609/06-73-84,0603/20-52-08..
BRONA talerzowa, szer. 1.9 m, -1.100 zł. Wojbórz 185, 
gm. Kłodzko, tel. 074/871-31-64 ' -* •
BRONA TALERZOWA 3 m, - 2.000 zł. Odce, gm. Bole
sławiec, teł. 075/736-11-14
BRONY dągnikowe, trójki, - 300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
BRONY 3-polowe, - 300 zł. Udanin, tel. 0600/10-67-50
CIĄGNIK SAM, benzyna 4-kołowy, 2 skrzynie, zapłon w 
stacyjce, b. silny, hydraulika, - 2.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-20-90 po godz. 16
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CIĄGNIK SAM silnik ESA, 60 kW, sprawny, skrzynia bie
gów od Stara, most od Stara, w calośd lub na częśd, -
1.800 zł. Olszyna, tel. 0604/07-31-66
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ, 1988 r„ 4600 ccm 4x4, stan 
dobry, - 9.000 zl. Biała, gm. Marcinowice, łel. 
074/850-43-51, 0605/57-97-96
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1982 r. przebieg 1700 
mtg, stan dobry, -10.500 zł. Grębów, tel. 062/722-11-26
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r. przygotowany do 
przeglądu techn., nowe opony + drugi silnik, -12.000 zł. 
Jary, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-48
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r., techn. sprawny, 
nowe opony tylne, nie eksploatowany od 96 r., garażo
wany, - 9.500 zł. Chojnów, teł. 076/818-68-16
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1985 r„ skrzynia biegów 
do poprawek, - 8.200 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-81-92
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1988 r„ -12.000 zł. Rych
tal, tel. 062/781-6447
CIĄGNIK FENDT FAVORIT, 1994 r., 240 KM, turbo z 
przodu hydraulika, prędkość 50 km/h, do sprowadzenia 
z Niemiec -140.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/59-43-16, 
0607/09-05-77
CIĄGNIK FORTSCHRITT 110 KM, z przednim napędem, 
stan dobry, - 7.000 zł. Głogówek, tel., 0600/12-84-74
CIĄGNIK FORTSCHRITT, stan dobry, z przodu spychacz 
podnoszony hydraulicznie, jest odczepiany, - 5.000 zł. 
Stara Kraśnica, tel. 075/713-50-86
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303 po remonde, nowe 
opony, -12.000 zi. Trzebinia, tel. 077̂ 436-16-57

CIĄGNIK FORTSCHRITT SONEBECK 303,1976 r, spro
wadzony z Niemiec, oclohy, ;na diodzie", przedni na
pęd, podwójne koła z tyłu, - 7.500 zł- Małomice, tel. 
068/376-99-38
CIĄGNIK FORTSCHRITT 304,1979 r., IFA, 110 KM, pó 
remoncie, z prasą MF, - 8.500 zł. Lubsko, tei. 
0602/31-46-34
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1985 r 4 x 4,125 
KM, komfortowa kabina - 16.500 zł, Otok, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/732-26-40
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-514,1985 r. stan b. dobry, -
21.000 zł.. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/722-17-75
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1989 r. zielony, 
techn. sprawny, - 16.000 z|. Iwiny, gm. Warta Bolesła
wiecka, tel. 076/818-98-42
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323A, 1990 r. komfortowa ka
bina, 4x4, blokada 4 kół, półbiegi, oszczędny, -19.200 zł 
lub zamienię. Wschowa, tel. 0657540-33-21, 
0603/56-76-92
CIĄGNIK IFA, 1976 r., 100 KM stan dobry, - 6.000 zł. 
Ogonowice, tel. 076/858-25-97
CIĄGNIK JOHN DEERE, 1990 r. typ 1950, z napędem, 
do sprowadzenia z Niemiec -16.000 DEM. Bolesławiec, 
tel. 0601/59-43-16, 0607/09-05-77
CIĄGNIK KIRÓW K-700,1990 r., -17.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/60-82-26
CIĄGNIK KIRÓW K-701,1992r., 300 KM przeb. 200mtg, 
stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec -12.000 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0601/59-43-16,0607/09-05-77.
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 2720,1984 r. 160 KM,
, klimatyzacja, opony tył 20.8x38, przód 16.9x28, zacze
py hakowe, sprowadzony z Niemiec, do wymiany pier
ścienie na 2 cylindrach, - 27.000 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1987 r.stan b. do
bry, i* 17.000 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-81*21, 
0502/34-10-49
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM, 
klimatyzaqa, pełne wyposażenie, stan idealny, -125.000 
zł. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
O  CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 prod. czeskiej, 

dużo nowych podzespołów, odnowiony I świeżo 
lakierowany, z osprzętem: Opryskiwacz, glebo
gryzarka, pług obracany, wielorak; stan idealny, 
• 6.500 zł. Jelenia Góra, łel. 0601/58-13-21 
01033061

CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 22 KM, na ropę, wałek 
mocy, pompa hydrauliczna, zapłon w stacyjce, na wyso
kich kołach, atrakcyjny wygląd, idealny do pracy w sa
dzie, między rzędami, truskawki, ziemniaki, - 3.000 zL 
Czamy Bór, tel. 074/845-02-81 po godz. 20
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21 stan b. dobry + pray- 
czepa PM-5, Jad. 1000 kg, + wózek transportowy do prac 
polowych + częśd zapasowe, - 2.500 zi. Lubnów, teL 
074/819-91-55
CIĄGNIK OGRODNICZY stan b. dobry + zestaw narzę
dzi i części, - 10.000 zł lub zamienię. Maniów, teL 
071/316-82*05 po godz. 18
CIĄGNIK OGRODNICZY JOHN DEERE 4-kołowy, silnik 
benzynowy, - 2.260 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT E 9311-osio- 
wy, w zestawie glebogryzarka/pług, kultywator, brony, 
kosiarka, przyczepka, stan b. dobry, - 2.700 zł. Strzelce 
Opolskie, tel. 0600/11
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r., pó remonde, stan do
bry, z pługiem 2-skibowym, zawieszanymi bronami 3-po- 
łowyrni, razem lub osobno, - 6.900 zł- Pielgrzymka, tel. 
0605/13-92-33
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. maska modelu C-330, 
przyczepa towarowa D-44, dwie kabiny, stan idealny, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-02-32,0501/25-40-55
CIĄGNIK URSUS C-328,1969 r., - 7.000 zł. Głuchołazy, 
tel. 077/439-70-71
CIĄGNIK URSUS C-330,1971 r. + pług 2-skibowy, stan 
dobry, - 9.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-31-89
CIĄGNIK URSUS C-330,1972 r., - 7.550 zł. Łubków, tel. 
076/818-00-18
CIĄGNIK URSUS C-330.1979 r., 1960 ccm, diesel ory
ginalny lakier żółty, stan b. dobry, mało używany, gara
żowany, silnik w b. dobrym stanie - 7.500 zł, także inne 
maszyny rolnicze. Centawa, gm. Jemielnica, tel. 
077/463-21-87, 0606/58-87-00
CIĄGNIK URSUS C-330,1988 r. stan idealny, -1.450 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/736-81-97
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. nowa kabina, nowe opo
ny tylne, po remonde silnika, stan b. dobry, - 7.800 żł. 
Lubań, tel. 075/722-18-94,0602/36-41-54
CIĄGNIK URSUS C-355, 1974 r. stan dobry, wał po I 
szlifie, opony 50%, II właściciel, - 5.700 zł. Zawada, tel. 
062/785-01-28
CIĄGNIK URSUS C-355,1975 r. sten dobry + beczko
wóz asenizacyjny, poj. 6.0001, zapasowa pompa, spraw
ny, - 9.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-11-91
CIĄGNIK URSUS C-360 sprawny, stan dobry - 5.400 zł 
oraz C-355, sprawny, stan dobry - 4.600 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-96-48
CIĄGNIK URSUS C-360,1975 r. stan b. dobry, - 5.700 
zł. Pokój, tel. 077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r. nowe akumulatory, stan 
dobry, - 5.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r., 3200 ccm. po remon
de kapitalnym silnika, po malowaniu, nowa inst. elek
tryczna, zużycie opon 50%, - 7.500 zł. Zabór, tel. 
068/327-40-35
CIĄGNIK URSUS C-360,1981 r. duża kabina, otwiera
na na 2 strony, 4 nowe opony, nowe baterie, stan b. do
bry, - 8.000 zł.,Żary, tel. 068/375-92-90,0601/43-49-09 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r. kabina, opony 50%, 
stan b. dobry, oryginalny, nie malowany, -10.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0609/43-79-15
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1985 r. duża kabina, - 9.000 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/316-37-28
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. przebieg 1600 mtg,
-13.200 zł. Krotoszyn, tel. 0607/11-34-93 wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360,1987 r. stan dobry, - 7.800 zł. 
Bolków, tel. 075/741-31-75
CIĄGNIK URSUS C-360.1988 r. stan b. dobry, -11.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-81-97
CIĄGNIK URSUS C-385,1975 r. żółty, techn. sprawny, 
zarejestrowany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-83-11
CIĄGNIK URSUS C-385, 197,8 r. stan dobry, techn. 
sprawny, nie eksploatowany w rolnictwie, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/46-42-28

CIĄGNIK URSUS C-385,'198(J r. śilhik 4-cylindrowy; stan 
dobry, -12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/871-46:59 £
CIĄGNIK URSUS C-4001,1967 r. silnik z 69 r, - 4.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84,0603/20-52-08
CIĄGNIK URSUS C-45,1952 r. na licencji Larig-Buldog, 
kpi, - 8.000 zł. Szkłarka Przygodźicka, tel. 062/730 7̂7-22
CIĄGNIK URSUS C-45,1955 r., oryginalny, sprawny, -
6.500 zł. Międzygórze, tel. 074/813-98-34
CIĄGNIK URSUS C-4512,1990 r., czerwony, nowe opo
ny, stan b. dobry, -19.500 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67
CIĄGNIK URSUS U-1Ó14,1982 r. stan techniczny do
bry, - 20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK URSUS U-1014,1989 r. czerwony, prZeb. 4300 
mtg, nowe akumulatory, pompy hydrauliczne, stan b. do
bry, - 32.000 zł. Głogowa, gm. Raszków, tel. 
062/734-34-82
CIĄGNIK URSUS U-1044,1987 r. stan b. dobry, - 25.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 i
CIĄGNIK URSUS U-1204,1985 r, przeb. 2.700 mtg, stan 
dobry, - 28.000 zł. Nowa Wieś, gm. Biała, tel. 
077/437-56-05
CIĄGNIK URSUS U-1222,1990 r. stan b. dobry, I wła
ściciel, -30.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-37-53
CIĄGNIK URSUS U-1224,1987 r. po remoncie kapital
nym silnika, skrzyni biegów, podnośnika i przedniej osi, 
stan b. dobry lub zamienię na dągnik Zetor 7745, z 90 r., 
stan dobry. Świebodzin, tel. 0606/75-52-88
CIĄGNIK URSUS U-1224,1989 r. czerwony, stan b. do
bry, przeb. 3000 mtg, - 35.000 zł. Przywsie, gm. Żmi
gród. tel. 0607/09-45-11
CIĄGNIK URSUS U-902,1983 r. „na chodzie", -10.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r., stan dobry, zarejestro
wany, opłacone OC, W ciągłej eksploatacji, cena -18.800 
zł lub zamienię na dągnik Zetor 5211, od 87r w tej cenie. 
Brzeg, tel. 077/412-44-98, 0606/30-88-29
CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r. stan dobry, -11.500 Zł. 
Jawor, tel. 0607/11-78-28.
CIĄGNIK URSUS U-912,1985 r. techn. sprawny, zare
jestrowany, -13.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS U-912,1988 r. oryginalny lakier, stan 
b. dobry, - 16.500 zł. Jawor, tel. 076/870-08-90, 
0606/99-91-17
CIĄGNIK URSUS U-912,1988 r. ważne badanie techn., 
stant. dobry, zadbany - 18.000 zł; MTZ-82, 1990 r., 
przedni napęd, duża kabina, 1800 mth, stan b. dobry -
18.000 zł. Zabiele, gm. Kotla, te l 076/831-80-32, 
0608/23-42-04
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25A2, 1980 r., 1460 ccm z 
kabiną stan b. dobry, wóz konny do ciągnika, koła gu
mowe, stan dobry, kultywator zawieszany, szer. roboczy
2,3 m, pług 2-skibowy, obsypnik do ziemniaków, - 6.900 
zł. Radborowice, tel. 076/818-97-73
CIĄGNIK WŁADIMIREC, 1984 r. przebieg 450 mtg' ka
bina, sprężarka, hak, przyczepa wywrotka, ład. 61, - 8.000 
zł. Zielona Góra; tel. 068/45245-46
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1985 r. nowe opony, duża 
kabina, oryginalny lakier, sprężarka, zaczepy potowe, -
8.500 zł. Zary, tel. 060/375-92-90,0601/4349-09 .
CIĄGNIK ZETOR 10145, 1988 r. silnik 6-cylindrowy, 
przedni napęd, kabina nowego typu, stan opon dobry, 
radioodtwarzacz,, zarejestrowany, opłacony, stan b. do
bry, - 28.500 zł lub zamienię na kombajn zbożowy Bi
zon, inne. Wrocław, tel. 0602/57-25-46
CIĄGNIK ZETOR 12011,1983/94 r. duża kabina, nowe 
opony i akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -
17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem
CIĄGNIK ZETOR 12145,1990 r. 4WD, - 60.000 zł. Tu
rek, tel. 063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 16145,1986 r. przedni napęd, stan 
techn. i wizualny b. dobry, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
CIĄGNIK ZETOR 16145,1989 r. z obracanym pługiem
5-skibowym Lemken z 1992 r., stan b. dobry, - 49.000 zł. 
Siekierczyn, gm. Lubań, tel. 0601/75-50-19
CIĄGNIKI ZETOR 16145,16245,12111,12245 cena od
20.000 do 45.000 zł. Wrodaw, tel. 071/312-82-88
CIĄGNIK ZETOR 16245,1986 r., turbo D, komfortowa 
kabina, nowe opony, - 33.000 zł. Raszków, tel. 
062/734-46-34,0603/87-80-73
CIĄGNIK ZETOR 16245,1991 r., stan b. dobry, - 60.000 
zł. Wierzbica Dolna, gm. Wołczyn, tel. 077/414-90-10
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r. stan b. dobry, - 20.500 
zł. Siekierczyn, gm. Lubań, tel. 0603/64-04-37
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r. czerwony, 1.800 mtg, stan 
b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, - 18.700 zł., tel. 
0607/06-07-71, 0605/15-35-06
CIĄGNIK ZETOR 5245,1986 r., nowe opony, mało uży
wany, sprawny, -19.500 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67
CIĄGNIK ZETOR 7011,1982 r. stan dobry -115.000 CZK. 
Czechy, Javomik, tel. 0042/06-06-96-43-38
CIĄGNIK ZETOR 7211,1986 r. stan dobry, wspomaga
nie kier., kabina komfortowa, - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/63-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r. po remoncie w 1997 r„ 
stan b. dobry, do sprowadzenia z Czech, - 18.200 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-09-72, 071/387-06-36 ...
CIĄGNIK ZETOR 7211,1988 r. stan b. dobry, -19.300 
zł. Strzelin, tel. 071/392-12-45 -
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r. czerwony, 1.900 mtg, stan 
b. dobry, - 32.500 zl., tel. 0607/06-07-71,0605/15-35-06
CIĄGNIK ZETOR 7745,1988 r. 4x4, przebieg 1700 mtg, 
stan dobry - 248.000 CZK. Czechy, Javomik, tel. 
0042/06-06-96-43-38
CIĄGNIK ZETOR 7745, 1990 r. 4x4, stan b. dobry, -
31.000 zł. Lipinki, tel. 068/356-71-76,0604/28-45-31
CIĄGNIK ZETOR 7745,1992 r. 4WD, - 42.000 zł. Turek, 
tel. 063/214-10-80
CIĄGNIK ZETOR 8011 po przebudowie w 1997 r., nowa 
kabina, 700 mtg, sprowadzony z Czech, stan idealny, -
14.500 zł. Wrocław, tel. 0501/41-10-74
CIĄGNIK ZETOR 8011,1971 f. 2 szt., komfortowa kabi
na, stan dobry - 79.000 CZK/szt. Czechy, Javornik, tel. 
0042/06-06-96-43-38
CIĄGNIK ZETOR 8011,1978/96 r. po remoncie silnika, -
11.000 zł. Rydzyna, woj. leszczyńskie, tel. 0601/85-58-26
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r., ~11.000 zł. Świdni
ca. teł. 074/852-09-1,8
CIĄGNIK ZETOR 8011,1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, - 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8011,1981 r. komfortowa kabina, stan

opon 1 podzespołów dobry - $3.000 CŻK. Czechy, Javbr- 
nlk, tel. 0042/06-06-96-43-38
CIĄĆNIK ZETOR 8011,1982 r„ -13.500 zł lub zamienię 
na mniejszy. Opole, tel. 077/469-25-61
CIĄGNIK ZETOR 8111,1979 r. nowe opony tylne, pod
wyższona kabina, radio, pompa paliwa po regeneracji, 
tylne cięgła nowe, stan dobry, - 12.000 zł. Żórawina, tel. 
071/311-45-55 1
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. przedni napęd, nowe 
opony, stan idealny, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
CIĄGNIK ZETOR 8145, 1989 r. komfortowa kabina, 
przedni napęd, stan b. dobry, - 30.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-92-39
CIĄGNIK ZETOR K-25 stan dobry, techn. sprawny, in
stal. elektryczna do poprawek, - 2.300 zł. Zawada, tel; 
062/785-01-28
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50,1970 r. bez dokumentacji,
- 3.000 zł lub zamienię na kombajn zbożowy, w tej cenie. 
Góra, tel. 065/543-16-39
CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA CZ MAJOR - 2.500 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/736-10-68
DESZCZOWNIA SZPULOWA, 1985 r. dl. węża 250 jn, 

‘ średnica 75 mm, 3-stopniowa skrzynia biegów, stan do
bry, - 8.000 zł. Rudna, tel. 076/843-91-78 po godz. 21
DMUCHAWA DO SIANA, -150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-93
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY z przystawką, + rury 
do ciągnika, -1.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-94
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY, - 300 zł. Śdnawka 
Średnia, tel. 074/871-54-00..
DMUCHAWA DO SIANA I ZBOŻA duża, z silnikiem 11 
kW, z rurami, trójkąt-gwiazda, - 700 Zł. Pędsżów, gm. 
Zawonia, tel. 071/312-93-73
DMUCHAWA DO ZBOŻA ssąco-tłocząca, prod. jugosło
wiańskiej, - 2.000 zł, Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
DMUCHAWA DO ZBOŻA kompletna, - 700 zł. Opole, tel. 
077/467-32-08 wieczorem
O  DO KOMBAJNÓW BIZON typ Z 050, Z 056, Z 058: 

przystawki do zbioru rzepaku, kosa boczna, stół 
szer. 55 cm. Ceny producenta - 4.300 zł/kpi. Opo
le, tel. 077/412-39-08, 0600/13-57-16 03003011

GLEBOGRYZARKA dągnikowa, do remontu, 1 łożysko, 
do wymiany, stan dobry, - 950 zł. Legnica, tel. 
076/8624)1-72 do godz. 14,076/856-01-63 wieczorem
GLEBOGRYZARKA HONDA, 4-suw szer. robocza regu
lowana, - 1.200 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
GLEBOGRYZARKA ogrodnicza, silnik benzynowy, - 900 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
KOLUMNA PARNIKOWA, 1988 r. przewoźna, - 2.000 zł. 
Witoszów Dolny, tel. 074/853-85-06,0502/43-39-36
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 3000 ze zbiornikiem 
na liśde, stan dobry, - 5.000 zł. Józef Dłiitowski, 57-120 
Kłosów 17, gm. Wiązów
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE, 1985 r. nowe opo
ny, stan b. dobry, - 4.500 zł. Żórawina, tel. 071/316-45-90 
po godz. 18
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5002, 1986 r., -
6.000 zł. Podgaj, gm. Kondratowice, tel. 071/346-18-88 
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON eksploatowa
ny 1 sezon, stan b. dobry, - 5.000 zł. Pisarzowice, tel. 
077/466-82-49
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL1-rzędowy, stan do
bry, - 2.000 zł. Borek Strzellński, woj. wrodawskie, tel. 
0601/14-69-02
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V 50 pług 4-skibOr 
wy, zawieszany, prod. czeskiej, 96 r. - 4000 zł, - 3.000 zł. 
M. Markiewicz, Pichorowice 9, gm. Udanin
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V 50,1987 r., - 3.30Ó 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-57-40
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r., -4.500 zł lub za
mienię na siewnik, Rata 126p. Tokary, tel. 063/288-61-57 
po godz. 20
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BERGMAN 1-rzędowy, 
pełna hydraulika, - 6.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/43-79-15
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME, 1980 r. 1-rzę
dowy, stan b. dobry, -15.000 zł. Oława, tel. 071/302-74-30 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1984 r. stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-77-86
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040 stan dobry, + dużo 
nowych częśd, gotowy do żniw - 8.800 zł, ładowacz NUJN
- 1900 zł, pług 3-skibowy - 500 zł. Dobków, tel. 
075/713-43-87
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-40 techn. sprawny, ga
rażowany, dużo nowych części, 3 pasy zapasowe, łoży
sko, - 9.500 zł. Grodków, tel. 077/431-31-37
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1977 r. stan do
bry, - 7.000 zł. Paczków, tel. 077/431-71 1
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1979 r.,-12.500 
zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/844-82-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r. po kapitalnym re
moncie silnika, po remoncie skrzyni biegów, nowe opo
ny, nowy akumulator, - 20.000 zł. Dębno Polskie k. Ra
wicza, teL 065/545-16-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1981 r. czerwony, 
po remoncie, stan dobry, - 20.000 zł. Prószków, tel. 
077/464-69-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1985 r. z siecz
karnią, stan b. dobry, - 23.000 zł. Dzikowa, gm. Mietków, 
tel. 071/316-90-80
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-0Ś6,1986 r. szerokie 
koła, heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, -
24.500 zł. Iwona Sochacka, 55-080 Pełcznica 16, gm. 
Kąty Wrodawskie
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie 
koła, heder na sprężynach , bez kabiny i szarpacza, -
24.500 zł lub zamienię na ciągnik Ursus C-360 3P, Zetor 
7211. Gniechowice, tel. 0604/82-56-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r.fcez kabi
ny, stan b. dobry, I właśddel, garażowany, pilne, - 26.000 
zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r., szerokie 
koła, heder na sprężynach, - 25.000 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus C-360 3P, U-912, Zetor 7211. Kąty Wro
cławskie, tel. 0604/82-56-45,0600/63-30-62 wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szer. koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza słomy, -
27.500 zł lub zamienię na dągnik U-914, MF-255, sa
mochód bus. Nowa Wieś, tel. 0606/50-99-68
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1986 r. heder na sprę
żynach - 25.000 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy prod. 
polskiej albo na busa osobowego. Pietrzykówice, woj. 
wrocławskie, tel. 0600/63-30-62
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KOMBAJN ZB020WY BIZON Z-083, 1988 r., stan b. 
dobry, garażowany, - 29.500 zł. Janiśławice, gm. Sośnie, 
teł. 062/739-10-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1988 r. zszarpa- 
czem słomy, - 28.500 zł. Przygodzice, tel. 062/739-80-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-058,1989 r., z przy
stawką do kukurydzy lub bez • 45.000 zł. Wrocław, tel. 
071/312-82-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. 
przyrząd tnący dł. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1984 r. z siecz
karnią, po całkowitej odbudowie w 1999 r, - 32.000 zł. 
Bolesławiec k. Wielunia, tel. 062/783-60-02
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1986 r.. 
turbo kabina, szarpacz słomy, silnik Andoria, wąskie koła,
- 20.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84, 
0603/20-52-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1986 r. stan 
b. dobry. - 33.000 zł. Pszenno, tel. 074/851-93-04, 
0502/43-39-37
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1987 
r., szerokie koła, kabina, szarpacz słomy, po remoncie 
kapitalnym 300 mtg, garażowany, gotowy do żniw, -
46.000 zł. Wilków Sredzki, gm. Kostomłoty, tel. 
071/316-68-85
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1988 r., 
turbo kabina, szarpacz słomy, silnik Andoria, - 23.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84,0603/20-52-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1988 r. 
z sieczkarnią, - 32.000 zł lub zamienię na Zetora 5211, 
7211. Twardogóra, tel. 071/315-87-60 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058,1989 r. 
3-łetni rozdrabniacz słomy, stół do rzepaku, po remoncie 
silnika, stan tech. dobry, - 40.000 zł.., tel. 0601/87-08-29
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058,1989 r. 
silnik na gwarancji - 36.500 zł. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058,1989 r., 
siekacz słomy, garażowany, stan b. dobry, - 39.000 zł. 
Wieruszów, woj. kaliskie, tei. 0608/87-67-02
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1994 r. + siecz
karnia, I właściciel, - 77.000 zł. Częstochowa, tel. 
0603/20-76-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z056, 1978 r. 
stan tech. dobry, nie wymaga remontu, + kosa boczna 
do rzepaku, przygotowany do żniw, bez kabiny, -14.000 
zł. Ludmierzyce, tel. 077/486-88-93
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z-056, 1984 r. 
szerokie koła, heder na sprężynach, bez sieczkami i ka
biny, - 20.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84, 
0603/20-52-08
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS stan b. dobry, -18.500 
zł. Pisarzowice, tel. 077/466-82-49
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS, 1967 r. 2 
m, diesel, sprawny - 4.500 zł. Przyborów, tel. 
068/388-68-11
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA. 1974 r., die
sel szer. robocza 2.2 m, - 5.000 zł. Górowa, gm. Prusice, 
tel. 071/312-55-50 *
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1975 r. stan 
dobry, - 7.000 zł tub zamienię na sprzęt rolniczy. Nowo
grodziec, tel. 075/736-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1988 r.! silnik Deutz, he
der 2.70 m, szarpacz słomy, przygotowany do żniw -
13.500 zł oraz kombajn zbożowy Class SF, silnik Per- 
kins, heder 2.70 m, przygotowany do żniw - 8.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 062/783-60-04
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66, heder 2.6 m, stan 
idealny+rozdrabniacz słomy, -11.000 zł. Uciechów, gm. 
Odolanów, tel. 0606/40-61-05
KOMBAJN ZBOŻOWY FELLA JUPITER, 1970 r. szer. 
robocza 220 cm, stan dobry, sprowadzony z  Niemiec
03.2001 r, - 9.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-22-61 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1975 r. 
techn. sprawny, sprowadzony z Czech w 1999 r., heder
4.20 m, stan b. dobry, - 9.500 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-83-94
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1976 r. 
heder, dł. 6 m, stan dobry, - 8.200 zł. Lubań, tel. 
075/722-19-03
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1980 r. 
silnik 4-cylindrowy, kosa 4.2 m, koła balonowe, komfor
towa kabina, stan b. dobry, - 13.500 zł. Konarżew 47, 
gm. Zduny, tel. 062/722-83-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1981 r. z 
rozdrabniaczem słomy, - 12.500 zł. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1981 r., -
11.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-82-26
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1983 r. 
silnik Ifa, heder 4 m, z kabiną, - 10.500 zł. Opole, tel. 
0502/13-92-42
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1983 r. 
heder 4.2 m, stan dobry, - 8.000 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/816-04-35
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1983 r. z 
sieczkarnią i stołem do rzepaku, -16.500 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1984 r. 
heder 4,20 m, stan dobry, bez sieczkami, 4 sezony w 
kraju, -12.000 zł. Paszowice, tel. 076/871-02-38 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT £-512, 1984 r. 
stanb. dobry, - 12.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogór
skie, tel. 075/722-17-75
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1985 r. 
stan dobry - 115.000 CZK. Czechy, Javornik, tel. 
0042/06-06-96-43-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1985 r., 
silnik 4-cylindrowy, przebieg 1800 mtg, stan b. dobry, koła 
balonowe, komfortowa kabina, heder 4,2 m, gotowa do 
pracy, -16.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-83-39
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r. 
zielony, komfortowa kabina, siekacz słomy, heder 4.20 
m, stan b. dobry, - 17.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514,1986 r. stan 
b. dobry, - 23.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0603/63-12-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r., 
stan techniczny i wizualny b. dobry, -15.000 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512. 1986 r. 
heder 4,20 m, stan dobry, - 14.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B, 1986 r. 
siekacz słomy, po remoncie, przygotowany do żniw, stan 
b. dobry, -19.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-11-17

KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. z 
siekaczem, - 29.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514, 1986 r. z 
sieczkarnią, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-82-26
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1986 r. 
komfortowa kabina, siekacz słomy, heder 4.20 m, stan 
b. dobry, - 17.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E51613,1987 r. 
heder 6,70 m, balonowe koła, szarpacz słomy, -19.000 
zł lub zamienię na ciągnik Ursus 1224. Chełm, gm. Rud
na, tel. 071/389-01-75,0601/56-40-68
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1987 r. 
stan dobry, - 23.500 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. 
heder 4.2 m, stan b. dobry, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Siekierczyn, gm. Lubań, tel. 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. z 
siekaczem słomy, - 31.500 zł. Wambierzyce, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517,1989 r. 
szarpacz słomy, stół do rzepaku, stan idealny • 380.000 
CZK. Czechy, Javomik, tel. 0042/06-06-96-43-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 
r., stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd, - 29.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-524E, 
1990 r. heder 4,8 m. stan b. dobry, - 49.000 zł. Głogów, 
tel. 0601/55-41-68
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1990 r. 
nowszy model (MDW), stan idealny, - 30.000 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-514 : 
stół do rzepaku z boczną kosą, - 2.500 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 524,1990 r, stan 
b. dobry, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-82-88
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 524,1991 
r. 1600 mtg, odbiór z Czech, stan b. dobry, - 35.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-11-95
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 960, 1980 r. z 
sieczkarnią, -18.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel 
kosa 2 m, stan b. dobry, -10.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 186,
1980 r. szer. 2.5 m, bez szarpacza, • 11.500 zł. Borów k. 
Skokowej, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,
1981 r., silnik Perkins, szer. 3 m+szarpacz słomy-13.000 
zł oraz siewnik do buraków Gamma - 1000 zł. Koźmin 
Wlkp., tel. 0603/43-10-95
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON RS 40, 
1996 r. z sieczkarnią, heder 6,20 m. do oglądnięcia w 
Czechach, - 150.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
0607/66-08-10
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND, 1981 r. wspo
maganie, sieczkarnia, 2 sezony w kraju, -14.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/731-69-95
KOMBAJN ZBOŻOWY YISTULA na części, - 1.500 zł. 
Konradowa k. Nysy, gm. Nysa, tel. 077/433-40-97 po 
godz. 21
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1975 r. stan b. dobry, 
- 4.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-16
O  KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW GRIMME z sortow

nią na ciężką ziemię, kamienie - od 9.000 zł; sa- 
dzarki; kombajn Stoli V202; Rototiler 3 m; agre
gat uprawowy Becker, 5.5 m; siewnik do bura
ków i kukurydzy. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02025971

KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1981 r. elewatorowa, -
1.700 zł. Jawor, tel. 076/870-83-11
KOSIARKA DO POBOCZY, SKARP I ROWÓW ZETOR 
8011,1980 r. z wysięgnikiem, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, 4-suw, bez kosza, 
boczny wyrzut, do małych ogródków, -120 zł. Bolesła
wiec, tel. 0501/76-67-46
KOSIARKA DO TRAWY, silnik 4-suw z koszem, reguł, 
wysokości koszenia, stan idealny, - 450 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw 7-biegowy, rozrusznik, 
kosz, - 2.200 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
KOSIARKA DO TRAWY Novotrack, traktorek, silnik 12 
km, szer. koszenia 1 m, 2 noże, możliwość doczepienia 
przyczepki, - 2.200 zł. Legnica, tel. 0501/76-82-93 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, samojezdna, stan 
idealny, - 350 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76
KOSIARKA DO TRAWY GUDBROD traktorek, silnik 
Brigs 11 KM, szer. koszenia 80 cm, z koszem, sprow. z 
Niemiec, stan b. dobry - 2.300 zł. Legnica, tel. 
0501/76-82-93
KOSIARKA DO TRAWY listwowa, samojezdna, 2-koło- 
wa, - 900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 2-suw .Sabo", - 
800 zł oraz SPALINOWA .Klasse", - 250 zł oraz SPALI
NOWA „SćJbo\ - 350 zł. Owiesno, tel. 074/837-58-95
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, mało 
używana -150 zł, piła do drewna, stołowa, możliwość 
toczenia, - 300 zł. Wrocław, tel. 337-19-56 w godz. 8-16, 
368-78-85 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA. Wrodaw, tel. 
0602/86-77-62
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z wałkiem -130 zł.
Wrocław, tel. 071/387-86-26
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw traktorek Gutbrod 1010,
3-blegowy + wsteczny, - 1.700 zł. Wschowa, tel.
065/540-49-78
KOSIARKA POKOSOWA D-50,1980 r.. do rzepaku, -
3.500 zł. Wilków Średzki, gm. Kostomłoty, tel. 
071/316-68-85
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT, 1987 r., stan 
b. dobry, heder do trawy, siana i rzepaku, - 7.000 zł. 
Wierzbica Dolna, gm. Wołczyn, tel. 077/414-90-10
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, cena -1.600 zł 
oraz ładowacz Cyklop, nowe siłowniki. Bolesławiec, tel. 
075/736-12-70
KOSIARKA ROTACYJNA MĘSKO prod. polskiej, stan 
idealny, z wałkiem, - 1.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-16-35
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, do remontu, -

550 zł oraz druga prod. czeskiej, stan b. dobry, mało uży
wana, - 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45 
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA do małego remon
tu. - 750 zł. Nowa Ruda, teł. 074/871-4441 
KOSIARKA ROTACYJNA, 1983 r. prod. czeskiej, -1.000 
zł. Siedlisko, tel. 068/388-35-12
KOSIARKA ROTACYJNA, 1991 r. prod. polskiej, -1.400 
zł. Bratowice, tel. 071/316-52-61,0607/08-84-16
KOSIARKA ROTACYJNA, 1998 r. dyskowa, szer. 2.5 m,
- 3.800 zł oraz druga prod. czeskiej, sprawna, -1.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
KULTYWATOR 5,20 m lub 7 m, z bronami, ciągane lub 
półzawieszane, ceny od 2.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
KULTYWATOR szer. 3 m, stan dobry, - 60Ó zł. Legnica, 
tel. 076/850-61-63 wieczorem
KULTYWATOR, - 480 zł. Łubków, tel. 076/818-00-18
KULTYWATOR, - 400 zł. Miechów, tel. 071/398-18-87
KULTYWATOR - 600 zł i pług, 3-skibowy - 600 zł. Pa
szowice, tel. 076/870-14-85,872-87-08
KULTYWATOR, - 500 zł. Żary, tel. 068/375-92-90, 
0601/43-49-09
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360,1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
KUPIĘ „ŻMIJKĘ” DO ZBOŻA w cenie do 1.000 zł. Strze
lin, tel. 071/392-34-37
KUPIĘ BRONY ciężkie, ,20”. Trzebnica, tel.
071/387-01-20, 071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 prod. czeskiej,
do remontu lub na części - do 2.500 zł. Wrocław, tel.
071/398-81-80
KUPIĘ CIĄGNIK ROLNICZY mały, do 2.000 zł lub za
mienię za Opla Kadetta 1.3, z 1981 r., przegląd do koń
ca roku, po remoncie silnika, stan ogólny dobry. Jelenia 
Góra, tel. 075/713-73-12
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330,1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tei. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
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. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-41-37
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330, C-328, C-4011, 
C-360 3P, T-25, może być uszkodzony lub niekomplet
ny. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330, MF-255 Zetor 
7211,5211 lub z przednim napędem U-912,914,1614. 
Radom, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-355 w rozliczeniu 
Peugeot 205 z 1987 r. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-00-56
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912, U-914 w dobrym sta
nie. Strzelin, tel. 071/392-34-37 
KUPIĘ DMUCHAWĘ DO SIANA I ZBOŻA małą, kpi. z 
silnikiem. Prudnik, tel. 077/436-87-87
KUPIĘ DOJARKĘ przewoźną. Wrocław, tel. 
071/390-91-26
KUPIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5003 ze 
zbiornikiem na liście. Konary 10, gm. Miejska Górka, tel. 
065/547-77-85 po godz. 18,0603/68-79-87
KUPIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE ze zbiorni
kiem na liście. Leszno, tel. 065/547-77-85 po godz. 18, 
0603/68-79-87
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 
kosa boczna do rzepaku, w cenie do 200 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-72-21, 0601/81-22-39
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512 z roz
drabniaczem słomy, w cenie do 10.000 zł, w b. dobrym 
stanie. Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92
KUPIĘ KOSĘ MECHANICZNĄ do połowy wartości skle
powej oraz przekładnię kątową do kosy mechanicznej 
Husqvama 232 R. Międzylesie, tel. 0603/41-78-38
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ firmy Husqvama. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY spalinową, w cenie do 
250 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-40-44 po godz. 16
KUPIĘ KOSZ DO KOSIARKI Wolf Gerate TA-52SI lub 
zlecę wykonanie. Bronów, tel. 074/858-62-30 po godz. 19
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROLL, UNHZ-500. Wro
cław, tel. 071/357-34-49
KUPIĘ PŁUG 2-skibowy, z okolic Wińska, w cenie do 250
zł. Krzelów, tel. 071/389-93-33,389-95-55
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY wysokiego zgniotu - do 5.000
zł. Wieruszów, tel. 062/784-51-61
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Czarny Bór, tel.
074/845-08-19
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE : prasę do słomy z-224, 
rozrzutnik obornika. Wrocław, tel. 071/357-34-49
ŁADOWACZ, 1984 r. prod. czeskiej, 4-podporowy, z ka
biną, do drobnego uzupełnienia, - 2.800 zł. Głogów, tel. 
0600/37-73-29
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. stan b. dobry, - 4.800 zł. 
Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-21-05
ŁADOWACZ TUR 1 do C-330, kompl., stan b. dobry, -
I.800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
ŁADOWACZ TUR 5 czołowy, do ciągnika 912, 914, -
5.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43, 
0605/73-03-12
ŁADOWACZ TUR 2 łyżka i widły, stan b. dobry, -1.800 
zi. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50
MASZYNY ROLNICZE: kombajn Bolko, stan b. dobry -
II.000 zł, prasa do słomy K-4442 prod. niemieckiej, stan 
b. dobry + dużo części zamiennych - 4.000 zł, sprzedam 
lub zamienię na ciągnik MTZ albo inny z  przednim napę
dem. Chojnów, tel. 076/818-67-92
MASZYNY ROLNICZE: glebogryzarka i kosiarka spali
nowa o mocy 5 KM, - 930 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-43
MASZYNY ROLNICZE: pług Atlas, 4-skibowy, zawiesza
ny, z zabezpieczeniami hydraulicznymi oraz siewnik zbo-. 
żowy Mazur 5 z 1988 r., zawieszany - 2.900 zł/szt. Nowa 
Wieś, tel. 0606/50-99-68
MASZYNY ROLNICZE: PŁUG FAMAROL 4-SKIBOWY, 
1995 r. obrotowy- 5200 zł, rozsiewacz nawozów .Acord" 
Rau, 1989 r., 18 m, rozkładany- 2800 zł lub zamienię. 
Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92 
MASZYNY ROLNICZE:: sieczkarnia do słomy lub zielo
nek, stacjonarna, duża -1.000 zł, brony 5 potowe - 300 
zł, obsypnik, 5-rzędowy - 350 zł, przetrząsarka-zgrabiar-

ka, 7-gwiazdowa - 800 zł, rozdrabniacz do buraków, ziem
niaków - 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-20-46
MŁOCARNIA prod. polskiej, na kołach gumowych, stan 
b. dobry - 500 zł, prasa do młocami - 350 zł. Krosnowi
ce. tel. 074/868-52-75
MYJKA DO WARZYW, - 2.000 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
O  MYJKI DO ZIEMNIAKÓW I INNYCH WARZYW. 

Nowa S il, tel. 0 6 0 1 /7 5 -8 6 -6 4 , 0 68 /3 5 6 -1 1 -7 3  po 
godz. 2 0  8 7 0 2 66 3 1  

OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW wielorak, -1.000 zl. Ząb
kowice Śląskie, tei. 0609/28-43-66
OPIELACZ DO BURAKÓW 6 ẑędowy, stan dobiy, - 600 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-27
OPIELACZ DO BURAKÓW 10-rzędowy, - 800 zl. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
OPRYSKIWACZ 4001.10 m, - 1.000 zł. Krotoszyn, tel. 
0607/11-34-93 wieczorem
OPRYSKIWACZ 2.0001, hydrauliczny, podnoszony, roz
kładany, - 3.000 zł. Trzebnica, tel. 0501/48-25-66
OPRYSKIWACZ MIKADO do kukurydzy, 51, - 700 zł. Ża
rów, tel. 074/858-07-15
OPRYSKIWACZ PILMET, 1986 r. ciągany, 18 m, 2,0001, 
stan dobry, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28
OPRYSKIWACZ PILMET, 1988 r. ciągnikowy - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/387-86-26
OPRYSKIWACZ PILMET 2018,1998 r. szer. robocza 18 
m, znacznik pianowy, -10.000 zł.., tel. 0601/87-08-29
OPRYSKIWACZ SOLO spalinowy, plecakowy, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0602/63-12-29 
ORKAN II do słomy i zielonek, kopaczka - 3.300 zł, zbie
rak do liści buraczanych, nowy (używany 1 sezon) -2.200 
zł. Benice, gm. Krotoszyn, tel. 062/721-25-33 po godz. 18
ORKAN do zielonek - 2.300 zł. Rawicz, tel. 
065/545-40-18
ORKAN II. 1985 r., - 2.000 zł lub zamienię na glebogry
zarkę ciągnikową. Sobkowice, gm. Kostomłoty, tel. 
071/346-13-73
ORKAN II, 1988 r. sprawny, -1.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
PARNIK ELEKTRYCZNY nowy, nie używany, 1001, -150 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-72 po godz. ̂ 15
PARNIK ELEKTRYCZNY podgrzewacz wody, 220 V, poj. 
801, moc 1600 W, stan b. dobry, - 250 zł. Legnica, tel. 
076/862-01-72 do godz. 14,076/856-01-63 wieczorem
PŁUG 4-skibowy, stan dobry, - 2.000 zł. Jary, gm. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-13-48 
PŁUG obracany heder, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-48-36
PŁUG 4-skibowy, obrotowy, z zabezpieczeniami, -10.500 
zł. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 0602/21-51-42
PŁUG 3-skibowy, hydrauliczny, obrotowy, - 4.000 zł. Łódź, 
teł. 044/634-28-96. 0602/75-73-18
PŁUG 2-skibowy, - 350 zł. Miechów, tel. 071/398-18-87 
PŁUG do orki, 3-skibowy, odwracany. -1.600 zł. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
PŁUG 4-skibowy, stan b. dobry, - 1.600 zł. Ogonowice, 
tel. 076/858-25-97
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. nie
mieckiej, - 2.300 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, -1.000 zł (do uzgodnie
nia). Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-27
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, - 4.000 zł oraz 
drugi 4-skibowy, duży, hydraulicznie obracany, nowy, -
10.000 zł. Piotrków Trybunalski, tel. 044/634-28-96, 
0602/75-73-18
PŁUG 3-skibowy, obracany mechanicznie, - 1.700 zł. 
Podgaj, gm. Kondratowice, tel. 071/346-18-88 
PŁUG 4-skibowy, prod. niem. - 1.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-40-18
PŁUG 4-skibowy, zawieszany, zabezpieczenie hydrau
liczne, - 2.750 zł. Wrocław, tel. 0600/63-30-62 
PŁUG B 200 5-skibowy, nowe zawieszenie, stan b. do
bry, pług Atlas, zabezpieczenie hydrauliczne, 5-skibowy, 
stan b. dobry, cena 2.500-3.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/05-71-09
PŁUG 3-skibowy, nowego typu, stan b. dobry, - 650 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25
PŁUG 5-skibowy, podorywkowy, - 800 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0609/28-43-66
PŁUG, 1997 r. 3-skibowy, wysokie słupice, - 1.000 zł. 
Obora, gm. Lubin, tel. 076/846-72-83
PŁUG ATLAS 4-skibowy, zabez. hydr., na kamienie -
3.500 zł. Otok, gm. Bolesławiec, tel. 075/732-26-40
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, zabezpie
czenia hydrauliczne, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
0604/82-56-45
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, zabezpie
czenia hydrauliczne, - 2.800 zł. Pietrzykowice, woj. wro
cławskie, tel. 0600/63-30-62 
PŁUG FAMAROL 4-skibowy, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Częstochowa, tel. 0603/20-76-45
PŁUG FORTSCHRITT B 200,1991 r. zielony, 5-skibo
wy, kompletny, - 2.200 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiec
ka. tel. 076/818-98-42
PŁUG GRUDZIĄDZ nowy typ, do głębokiej orki, 3-skibo
wy, - 700 zł oraz do głębokiej orki, nowy typ, 5-skibowy, -
1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy - 1.200 zł, 5-skibowy -
1.300 zł, 7-skibowy podorywkowy -1.100 zł. Kłodżko, 
tel. 074/867-70-17
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, nowy typ, gotowy do orki, 
stan b. dobry, - 800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29
PŁUG KRONE 6-skibowy, odwrotniak wahadłowy, ze- 
bezp. hydr. • 7.500 zł. Otok, gm. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-40
PŁUG KUHN 5 lub 8-skibowy, obrotowy, z zabezpiecze
niami hydraulicznymi, zawieszany - 4.600 DEM. Bole
sławiec, tel. 0601/59-43-16, 0607/09-05-77 
PŁUG PHX 6- i 5-skibowy, z zabezpieczeniami hydrau
licznymi, ceny od 2.500 zł, - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
PŁUG PHX 4-skibowy, I właściciel, mało używany, • 2.900 
zł. Świebodzin, tel. 0603/10-57-92
PŁUG RABE, 1989 r. obracany, z wałem, - 21.000 zł. 
Budziszów Mały, gm. Wądroże, tel. 076/857-45-76, 
0608/68-49-18
PŁUGI 3-skibowe, hydrauliczne, obrotowe, - 4.000 zł oraz 
LEMKEN 4-skibowe, hydrauliczne, obrotowe, duży pług, 
- 9.000 zł. Łódź, tel. 044/634-28-96,0602/75-73-18

PODAJNIK DO ZBOŻA kubełkowy, nowy. 10 m, 12 
t/gotiz, -3.000 zł. Grębów, tel. 062/722-11-26
PODBIERAK DO LIŚCI BURACZANYCH sten dobry, - 
1.050 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-27
PODNOŚNIK WIDŁOWY (a’la Rak), montowany z tyłu 
ciągnika, -1.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/0&-73-84, 
0603/20-52-08
PRASA DO SŁOMY CARARO, 1996 r. zwijająca, 120 x 
120, na licencji Krone, - 20.000 zł. Olesiec Stary, tel. 
062/741-51-68
PRASA DO SŁOMY CLAAS wysokiego zgniotu, stan b. 
dobry, cena - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/749-30-79
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 120* 150, zwija
jąca, -13.000 zł. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 62, -16.500 zł. 
Jutrosin, tel. 065/547-22-45
PRASA DO SŁOMY CLAAS VARIANT, 1990 r. sterowa
na pilotem, centralne smarowanie, - 22.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-11-14
PRASA DO SŁOMY DEUTZ FAHR, 1988 r. zwijająca, -
17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
PRASA DO SŁOMY JOHN DEERE CB-300 stan b. do
bry, - 4.700 zł. Sobin 22, k. Polkowic, tel. 076/845-96-73 
PRASA DO SŁOMY WEGLER 120 x 150, zwijająca, -
13.000 zł. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68
PRASA DO SŁOMY Z-224 wysokiego zgniotu, stan b. 
dobry, I właściciel, - 10.900 zł. Świebodzin, tel. 
0603/10-57-92
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, - 3.000 zł. Milicz, 
tel. 0603/84-78-40
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca - 3.500 zł lub za
mienię na prasę wysokiego zgniotu, możliwa dopłata. 
Wałbrzych, tel. 074/847-35-60,0503/68-99-94
PRZENOŚNIKI DO ZBOŻA ślimakowe i kubełkowe - 3.5 
zł/kg. Miękinia, tel. 071/317-84-32 do godz. 16
PRZETRZĄSARKA - ZGRABI ARKA 7-gwiazdowa, - 400 
zł. Bolków, tel. 0604/15-54-31 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-kołowa, -1.000 
zł. Konradowa k. Nysy, gm. Nysa, tel. 077/433-40-97 po 
godz. 21
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA FAHR do siana, -
2.300 zł. Rawicz, tel. 065/545-40-18 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, stan 
b. dobry, -1.000 zł. Udanin, tel. 0600/10-67-50 *
PRZETRZĄSARKA DO SIANA CLAAS 740 WL szer. 7.5 
m, hydraulicznie składana, 6-bębnowa, - 8.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/751-25-28, 0502/01-59-38 i  
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, prod. polskiej, 
stan b. dobry, - 250 zł. Parszowice, tel. 076/843-27-57 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, konna lub cią
gnikowa, prod. polskiej, stan b. dobry, - 400 zł. Strze
gom, teł. 074/855-72-26, 074/855-72-34
O  PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA dmuchawa do 

siana, przetrząsacz 7-gwiazdowy, grzejniki żeliw
ne oraz rury • ceny do uzgodnienia. Tarpan w 
dobrym stanie. Rawicz, tel. 065/545-26-32 
01034401

PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA TRP 1 stan dobry. - 
400 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-61-56
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA MENGEL do siano- 
kiszonki -15.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-40-18
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-010 prod. polskiej, 
- 2.000 zł. Starkowo, gm. Przemęt, tel. 065/549-69-13
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-050, 1989 r., -
4.000 zł., tel. 0602/60-05-89
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 10,1993 r.. - 5.000 
zł. Grodków, tel. 077/415-19-80
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa, z gardzie
lą, klepiskiem i osłoną na bęben, do kombajnu Bizon, -
5.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84, 
0603/20-52-08
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4- i 6-rzędowe - 7.500 
zł. Trzebnica, tel. 0501/48-25-66
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY, 1986 r. do kombajnu 
zbożowego Bizon, 4-rzędowa, z docinaczem, -15.000 zł 
oraz druga 1989 r. do kombajnu zbożowego Bizon, sys
tem rozdrabniający, 4-rzędowa, - 25.000 zł. Rogoźnica, 
tel. 074/855-92-48
ROZDRABNIACZ SŁOMY CLASSA do ciągnika Fort- 
schritta 517,516, stan b. dobry, oraz heder od Fortschritta 
517, 89 r, - 5.500 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
065/540-33-21, 0603/56-76-92 
ROZRZUTNIK OBORNIKA T-088 do remontu, -1.500 
zł. Gorzupia k. Krotoszyna, tel. 062/721-19-75, 
0503/98-38-58
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, burty i podłoga po 
wymianie, - 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
ROZRZUTNIK OBORNIKA prod. ZSRR, 2-kołowy, stan 
b. dobry, - 1.350 zł. Maniów Mały, gm. Mietków, tel. 
071/390-76-20
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT 10 ton. -
3.800 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, nowego typu, stan 
b. dobry, - 3.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-30-25, 074/815-22-66
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, nowego typu, stan 
b. dobry, -3.400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, nowego typu, na 
poduszkach, stan b. dobry, - 3.500 zł. Żary, tel. 
068/375-92-90, 0601/43-49-09
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1987 r. bez ada
ptera i wałków, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56
ROZRZUTNIK OBORNIKA T-088.1989 r. tandem, może 
być wykorzystany jako przyczepa objętościowa, - 8.000 
zł. Jaczów, gm. Jerzmanowa, tel. 076/831-22-45 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, - 600 zł. Kamień, gm. 
Mirsk, tel. 0603/64-60-89
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 po 1990 r., stan b. 
dobry, 3.5 m, hydrauliczny, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE stan b. dobry, -
3.000 zł. Krobia, woj. leszczyńskie, teł. 0602/21-51-42
ROZSIEWACZ NAWOZÓW NO 25 pneumatyczny, -
1.100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0609/06-73-84, 
0603/20-52-08
ROZSIEWACZ NAWOZÓW Acort Turbo, 18 m, - 2.500 zł 
oraz AMAZONE 2 talerze, prod. niemieckiej, -1.600 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
ROZSIEWACZ NAWOZÓW typ .lejek" - 500,900 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-21-81, 0504/98-32-68, Niemcy, 
0049/17-44-53-14-69
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 1200 kg • 4.300
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zł oraz AMAZONE 600 kg r 2.100 zł. Rawicz, tel. 
065/545-40-18 , , . .
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RWC 3, - 2.000 zl! Żmigró- 
dek, tel. 071/385-36-92
ROZSIEWACZ NAWOZÓW IFA, 1987 r. techn. sprawny,
- 6.000 zt Jawor, tel. 076/872-82-47
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po napta- 
wie, nowa taśma, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-5 stan do
bry, -1.800 zł. Wieruszów, tel. 062/784-51-61
ROZSIEWACZE NAWOZÓW RNP, RCW3, RCW5,4 szt., 
cena od 600 do 2.000 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
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
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL, - 1.600 zł. 
Głogów, tel. 076/834-26-42
SCHŁADZARKA DO MLEKA przewoźna, 2 bańki po 160 
I, - 2.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-12-67 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 6001, stacjonarna, pro
stokątna, stan b. dobry, - 3.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-70-56
SCHŁADZARKA DO MLEKA od 100-3001, stan b. do
bry, dowóz, transport, cena od 1.400 zł. Opole, tel. 
077/437-63-38
SCHŁADZARKA DO MLEKA 3-konwiowa, - 250 zł. Pio- 
trówek, gm. Jordanów Śl., tel. 071/346-13-41
SCHŁADZARKI DO MLEKA poj. od 200 do 8001, cena 
od 1.700 do 3.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-067, stan b. dobry, za 
ciągnikiem Fortschritt E-067, - 2.500 zł. Wilkonice, gm. 
Pępowo, tel. 065/573-65-81
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281 C, 1988 r. 3 przy
stawki, z komputerem do wyłapywania kamieni, stan b. 
dobry, w cenie 5.000 - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-79-85, 0601/05-92-47
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY MENGELE 1-rzędo- 
wa, -1.500 zł. Głogów, tel. 076/834-26-42
SIECZKARNIE DO KUKURYDZY firm Mengele, Pottin- 
ger, John Deere, ceny od 2.000 do 2.300 zł. Przedbo
rów, tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 
3 przystawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, - 26.000 
zl. Świdnica, tel. 074/852-17-28 ,
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY I ZIELONEK. 1987 r. 
prod. czeskiej, samojezdna, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-82-26
SIECZKARNIE FORTSCHRITT E-281C cena od 8.000 
do 11.000 zł. Odce, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
SIEWNIK DO KUKURYDZY 8-rzędowy, - 8.000 zł. Bu- 
dziszów Mały, gm. Wądroże, tel. 076/857-45-76, 
0608/68-49-18
SIEWNIK DO KUKURYDZY 8-rzędowy, pneumatyczny, 
prod. francuskiej, - 3.800 zł. Odce, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14.
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW AREOMET, 
1989 r. 8 r̂zędowy, - 9.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0609/06-73-84, 0603/20-52-08'
SIEWNIK DO KUKURYDZY I BURAKÓW AMAZONE. 
2001 r. 4-rzędowy, talerzowy, z elektr. systerrtem kontro
li, przystosowany do siewu w ugór, możl. raty, - 45.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel: 0609/06-73-84,0603/20-52-08 
SIEWNIK ZBOŻOWY Poznaniak, 1985 r, - 2.000 zł., tel. 
0602/60-05-89
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, - 2.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-40-11
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, - 2.100 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-48-83
SIEWNIK ZBOŻOWY 6 m, dągany, prod. czeskiej, - 2.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D-8 szer, 3 m, 30 lej
ków, śdeżki hydrauliczne znaczniki, stan b. dobry, - 9.700 
zł. Nysa, tel. 077/435-96-09 .
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1982 r. szer. robo
cza 2.7 m, stan b. dobry, I właściciel, - 2.500 zł. Działo- 
sza, tel. 062/785-16-93
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1987 r. szer. 2,70 m
- 2.200'zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-68
SIEWNIK ZBOŻOWY, 1990 r. 6 m, sterowany hydrau
licznie, - 7.200 zł oraz drogi, 1991 r. pneumatyczny, 18 
m, z .rękawami", - 7.400 zł. Długie, woj. zielonogórskie, 
tel. 0601/55-41-68
SILOS ZBOŻOWY wys. 6.5 m, szer. 2.5 m, - 4.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/60-40-07
STÓŁ DO RZEPAKU, 1997 r. prod. Płock, kosa boczna, 
sita, kompletna adaptacja, mało używany, - 4.000 zł. Wie
ruszów, tel. 0608/87-67-02
SUSZARNIA DO ZBOŻA 5 tón, dmuchawa, palnik na olej 
opałowy, -10.000 zł. Grodków, tel. 077/415-33-34
SZUFLA DO OBORNIKA mechaniczna, nowa, - 6.500 
zł. Nowa Sól, tel. 068/388-15-84
ŚRUTOWNIK bijakowy, 11 kW, stan b. dobry, -1.300 zł. 
Grodzanów, teł. 071/313-60-77
ŚRUTOWNIK na walce, - 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK uniwersalny, używany 4 mies, -1.100 zł. 
Owiesno, tel. 074/837-58-95
ŚRUTOWNIK BĄK, - 800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0609/28-43-66 .
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBÓŻ I PASZ redle- 
ry ,100", dł. 45 m, z silnikami i przekładniami, komplet
ne, - 25.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 0602/75-81-41
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. siedmorzędowy, za
czepiany do dągnika, stan b. dobry, - 1.500 zł. Nieci- 
szów, gm. Oleśnica, tel. 399-04-61 
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji, -
1.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-55
WYCINAK DO KISZONEK, - 2.200 zł. Rawicz, tel. 
065/545-40-18
WYCINAKI DO KISZONEK ceny od -150 do 3.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-21-81, 0504/98-32-68, Niemcy, 
0049/17-44-53-14-69
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS 912.1984 r. - na mniejszy. 
Jawor, tel. 0607/11-78-28
ZAMIENIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 
E-512,1984 r., -12.000 z ł . na kombajn Bizon z siecz
karnią, z dopłatą. Zębowice, tel. 076/871-02-38
ZAMIENIĘ PŁUG B-200,1986 r. czerwony, Skibowy, 
stan idealny - 2.500 zł, na kopaczkę elewatorową. Przy- 
wsie, gm. Żmigród, tel. 0607/09-45-11

O  ZBIORNIKI „elewatory” zbożowe, 12 szt., po 180 
ton ♦ suszarnia Redlery, komplet lub. osobno, 
przyczepy 6 ton, 4 szt., 8 ton, wywrotki, 3 szt., 10 
ton, 6 szt., pługi PHX 4, PHX 5, PHX 6, PHX 7, 
ciągniki rolnicze., tel. 076/818*49*88, 
0608/82-23*39 84019341

ZGARNIACZ OBORNIKA nowy, nie używana, komplet
ny, - 6.000 zł. Golanka Górna, tel. 076/857-52-44
"ŻMIJKA” DO ZB02A dl. 4.5 m, silnik 1.5 kW, 1400 ob- 
rotów, - 1.200 zł lub zamienię na orkan. Kolnicar tel. 
077/415-21-52 po godz.20
"ŻMIJKA” DO ZBOŻA średnica 150, 6 m.b., nowa, - 
1800 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28

CZĘŚCI DO MASZYN 

R0LNICŹYCH
CIĄGNIK SAM: silnik Andoria HC-231, S-15, chłodzony 
wodą. Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK : szyby hartowane, mogą być też dó wózków 
widłowych, od 30 zł. Wjtaszyce, Witaszyczki 69, tel. 
062/721-60-59
CIĄGNIK IMT : różne częśd lub cały ciągnik na częśd. 
Piotrków Trybunalski, tel. 044/634-28-96
CIĄGNIK IMT: kupię różne częśd lub cały ciągnik. Ze
lów, woj. łódzkie, tel. 044/634-28-96,0602/75-73-18
CiĄGNIK MTZ 82: przedni napęd kompl., stan b. dobry,
-1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35
CIĄGNIK MTZ 82 : nowy silnik z osprzętem - 3.000 zł, 
głowica (nowa, do dągnika Białoruś) - 800 zł, nowy blok 
silnika -1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0609/28-43-66
CIĄGNIK OGRODNICZY RS 09: ładowacz czołowy, ko
siarka, opielacze, obsypniki, belki narzędziowe, -1.200 
zł. Maniów, tel. 071/316-82-05 po godz. 18
CIĄGNIK URSUS : koła do upraw międzyrzędowych, 
cena - 500 zł/szt. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
CIĄGNIK URSUS : opony tylne, bieżnikowane, wszyst- 1 
kie rozmiary, transport do domu. Wrocław, tel. 
071/316-83-31
CIĄGNIK URSUS C-330: kabina, - 600 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/57-16-35
CIĄGNIK URSUS C-330: sprężarka, po remoncie, -150 
zł. Iłowa Żagańska, tel. 0604/88-39-85 
CIĄGNIK URSUS C-330 kupię: przystawka kątowa. Wi- 
dełka, gm. Kolbuszowa, tel. 017/744-12-45 wieczorem
CIĄGNIK-URSUS C-330 : blok, głowica, wał, obudowa 
koła, koło zamachowe, pompa. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-35-25, 0603/84-78-74
CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 : opony, 600x16,2 szt, 
nowe. - 90 zł /szt.. Kłodzko, tel. 074/869-06-05
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, wał, most tylny, zwolni
ce, podnośnik, głowice, sprzęgło, korbody z tłokami, oś 
przednia kpi. i inne. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 
071/311-48-98
CIĄGNIK URSUS C-360: kabina, starego typu. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, blok, skrzynia biegów, 
zwolnice, podnośniki, kolumna kier., most, pochwy, oś 
przednia, koła, blachy, obdążniki, zaczepy, siedzenie, 
głowice i inne. Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360 : skrzynia biegów - 1.000 zł, 
most tylny-1.000 zł, zwolnica - 800 zł, inne częśd. Kłodz
ko, tel. 074/867-70-17
CIĄGNIK URSUS C-360: oś płaska, przód, - 400 zł. Ma
niów Mały, gm. Mietków,tel. 071/39076-20
CIĄGNIK URSUS C-360:2 opony, 14,9 x 28, używane - 
700 zł. Przemków, tel. 076/832-05-33 
CIĄGNIK URSUS C-360 :2 kompletne felgi z gwiazda
mi, 2 gwiazdy do felg. Rawicz, tel. 065/547r47-42
CIĄGNIK URSUS C-360: obudowa tylnego mostu, obu
dowa dzwonnicy, koła zębate, półoś od dzwonnicy, bęb
ny hamulcowe. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
0710/387-01-40 rano lub wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360: koła przednie z oponami i pia
stami, 2 szt - 450 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-34-16
CIĄGNIłCURSUS C-360 3P : nowy rozrusznik, pompa 
wtryskowa po regeneracji, pompa wody, alternator. Wro
cław, tel. 0608/85-92-04
CIĄGNIK URSUS C-385: Silnik na częśd Jelenia Góra, 
tel. 0607/30-79-42
CIĄGNIK URSUS C-3Ś5: blok silnika nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385: opony tylne 16,9 x 34,2 szt., 
stan dobry - 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16
CIĄGNIK URSUS C-45 BULDOG: kupię części, śtoieca, 
tłok, pierśdenie, rozrusznik, przednia oś, hamulce, bak, 
osłony boczne, sprzęgło, inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/818-19-02 .
CIĄGNIK URSUS C-80, C-120 : bloki, głowice, obudo
wa skrzyni biegów i wiele innych części. Świątniki, gm. 
Trzebnica, tel. 0710/387-01-40 rano lub wieczorem
CIĄGNIK URSUS U-902 : pompa paliwa po remonde 
(na gwarancji), - 460 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/817-34-16.
CIĄGNIK URSUS U-912 : zaczep tylny. Rawicz, tel. 
065/547-47-42
CIĄGNIK URSUS U-912 : turbina, + komplet obdążni-
ków na przednią oś, - 500 zł. Żerzuszyce, gm. Sobótka,
tel. 071/316-20-89 po godz. 20
CIĄGNIK URSUS, ZETOR: silnik (6-cylindrowy) - 4.000
żł, skrzynia biegów, most tylny - 2.000 zł. Nysa, tel.
077/435-44-44
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25: części silnika. Kępno, tel. 
062/784-75-18
O FORTSCHRITT, IFA CIĄGNIK, KOMBAJN : silni

ki, po naprawie głównej, na wymianę lub bez. 
Skup silników używanych., tel. 071/311-27*88, 
0501/03*29*14 81013651

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJNY • 
sprzedaż części zamiennych, serwis na miejscu. 
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81013681

KOŁA DO MIĘDZYRZĘDZł 2 szt., kpi. 9 x 36, stan b. 
dobry - 9.000 zł. Przemków, tel. 076/832-05-33 . 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS : pas główny, 
nowy, 5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tei. 
,071/3.87-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbio

ru kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebni
ca, teL 071/387-01-20,071/3t2-12-77~ . ; \ -
KOMBAJN ZBOŻOWY: kola 11.5-15,2 szt. - 350 zl/szt. 
Borów k. Skokowej, tel. 071/312-55-79 ,.
KOMBAJN ZBOŻOWY : paski klinowe. Bralin, tel. 
062/781-26-27 . ,, , ;
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056: sita do rzepaku - 
300 zi, listwy przeslonowe na bęben do zbioru kukury
dzy - 60 zl/szt. Brzeg, tei. 0606/70-13-07.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : sito do rzepaku, - 270 
zl. Czamy Bór, tel. 074/845-08-19
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : rozrusznik, po
dajnik ziarna, łańcuch, zegary, węże, drzwi, docisk sprzę
gła, kola przednie i tylne, tarcze, łożyska. Jaworek, tel. 
074/813-52-14 po godz. 19
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: sita do rzepaku (używa
ne przez 2 sezony), - 300 zł. Łukaszów, tel. 
076/877-34-00
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 40: różne części używa
ne. Mirostowice, gm. Sobótka, telv 071/346-13-36, 
0601/85-44-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : wal korbowy po szlifie, 
chłodnica, części hederu, łańcuchy i inne. Odce, gm. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-14
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : 2 szerokie felgi. 
Rawicz, tel. 065/547-47-42
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040 : podłoga, klepi
sko, sita, osie wytrząsaków, wal odrzutniką blachy, śli
mak zbiornika, podajnik pochyły, kosz sitowy, zbiorniki, 
inne. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/91-42-64
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050: pasy napędu mło- 
cami (szerokie), nowy -150 zł, używany - 80 zł. Wiązów, 
tel. 071/393-13-83, 0600/56-04-28 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: podbierak do rzepaku, - 
500 zl. Witoszów Dolny, tel. 074/853-85-00, 
0502/43-39-36
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON kupię: kabinę, używaną. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-12-85 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: heder, stan do
bry, - 3.000 zł. Łagiewniki, lei. 071/393-93-27
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: kupię chłodni
cę. Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1983 r. óbla- 
chowanie, podajnik, rozdzielacz. Rzepin, tel. 
068/341-41-33, 0604/30-29-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, CLAAS : wózek do he
deru, - 700 zł. Głogówek, tel. 0600/12-84 7̂4 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS: silnik 6-cylindroWy, nie
kompletny, - 2.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, 
tel. 076/818-98-42 ,
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS : silnik Perkins 4-cylin- 
drowy, - 1.200 zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516 : kosa do 
rzepaku, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0501/60-82-26
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA: różne częśd. Kępno, 
tel. 062/786-11-77
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, sprawna tech
nicznie, -1.200 zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po godz. 18
ŁADOWACZ CYKLOP: widły, oryginalne, do załadunku 
buraków cukrowych, stan idealny, - 350 zł. Góra, tel. 

.065/543-34-28 ; v
PŁUG 2-skibowy: brony, stan b. dobry, - 200 zł. Oleśnica 
Mała, gm. Oława, tel. 071/301-50-69 po godz. 19
PŁUG FORTSCHRITT: korpusy z okładńicami i płoza
mi, kompletne, 3 szt., nowe, - 700 zł. Opóle, tei. 
077/467-32-08 wieczorem
POMPA DO OPRYSKIWACZA - 300 zł, burty, 4 szt: - 
270 zł/komplet, tłok do przyczepy D-47 - 600 zł, butla z 
zaworem - 200 zł, opony 650 x 16,2 szt. -1200 zł/parę. 
Jawor, tel. 076/870-04-66
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K 442: różne czę
ści. Kępno, tel. 062/786-11-77 
PRASA DO SŁOMY K-442 : aparaty wiążące. Rawicz, 
tel. 065/547-47-42
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa. prod. wę
gierskiej, stan b. dobry - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/312-82-88
ROZRZUTN1K : wałek - 250 zł; Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
SIEWNIK ZBOŻOWYPOLANIN SO 52: skrzynia ńa zbo
że, szer. 4 m, stan dobry, - 300 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-67-21, 0604/72-56-29

AR TYKU ŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

GRYKA sucha, oczyszczona, 3,51 - 750 zł/t. Czamy Bór, 
tel. 074/845-08-19
JĘCZMIEŃ 20t - 590 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15 
JĘCZMIEŃ JARY 2 tony - 500 zł/t. Dzierżoniów, tel. 
0/4/833-00-64
JĘCZMIEŃ JARY 4 t - 540 zł/t. Świerzawa, tel. 
075/713-57-15
JĘCZMIEŃ JARY 2 tony, - 520.zł. Wołów, tel. 
071/389-46-11
JĘCZMIEŃ OZIMY 10 t - 54 zł/q. Jawor, tel. 
076/872-82-47
KUKURYDZA 501 - 550 zł/t. Prusice, tel. 071/312-51-15
KUPIĘ JĘCZMIEŃ i zboża paszowe, płacę gotówką. Kro
toszyn, tel. 062/722-11-65 wieczorem
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Wrocław, tel. 071/354-01-55
KUPIĘ ŻYTO ok. 3 1. Legnica, tel. 076/855-28-21
MIESZANKA ZBOŻOWA 1 tona. - 400 zł. Wołów, tel. 
071/389-46-11
MIÓD GRYCZANY wysokiej jakości, większa ilość, oko
lice Radomia -15 zł/l. Radom, tel. 0600/29-98-22
MLEKO KOZIE cena - 3 zł/l. Mysłów, gm. Bolków, woj.
jeleniogórskie, tel. 0608/58-08-37
OWIES ŻÓŁTY 2 tony - 500 zł/t. Dzierżoniów, tel.
074/833-00-64
PSZENICA konsumpcyjna, 6 t - 550 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-62-42
PSZENICA, - 60 zł. Gęsice, gm. Pomianów, tel. 
07t/302-73r46
PSZENICA 601 - 61 zł/q. Jawor, teł. 076/872-82-47 
PSZENICA 201 - 570 zł/t. Kotla, tel. 076/831-80-43

PSZENICA 61- 550 Zł/t. Retków, tel. 076/831 5̂8-34 /fax, 
0604/69-61-9  ̂ . r-
PSZENICA JARA 3 t - 550 zł/t. Świerzawa/tel. 
075/713-57-15
PSZENICA KONSUMPCYJNA Kobra ♦ Almari, 20 fon, - 
570 zł/t. Stoszowice, tel. 074/818-11-39
PSZENICA PASZOWA 6 ton - 550 zł/tona. Chojnów, tel. 
076/818-60-65 po godz. 16
SIANO luzem - 50 zł/t. Gola, gm. Prusice, tel. 
071/312-60-75
SIANO PRASOWANE 101 - 250 zł/t Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-86
SIEMIĘ LNIANE w cenie 1.5-2 zł/kg. Mściszów, gm. Lu
bań, tel. 075/722-19-67
WIŚNIE - 2 zł/kg. Wrocław, tel. 0607/79-57-77
ZIEMNIAKI JADALNE duże, żółte, 100 kg, - 20 zł. Gło
gów, teł. 076/831-64-86
ŻYTO 6 ton - 500 zł/t. Górowa, gm. Prusice, tel. 
071/312-55-50

OGRODNICTWO
DONICZKI DO CHRYZANTEM fi 16,17 i 18 cm - od 32 
do 45 gr. Wrodaw, tel. 071/354-38-13
O  FIGURY OGRODOWE, fontanny, gazony, kolum

ny, ponad 120 modeli • od 28 zł. Wrocław, tel. 
071/364-35-93,0602/81-16-60 02027161

FONTANNA OGRODOWA rzeźba z kamienia, b. efek
towna, wys. 180 cm, - 2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0607/21-85-23
GLEBOGRYZARKA silnik Brigss 4 HP, szer. rob. noży 
60 cm, - 750 zł. Jawor, tel. 076/870-88-25
HUMUS na hałdzie, 600 ton - 4 zł/t. Lubin, tel. 
076/846-88-30 po godz. 18
HUMUS klasa I, duże ilośd, 131 - 200 zł/t, z transpor
tem. Wrocław, teL 071/367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM kl. 1,131-180 zł, z transportem. 
Wrocław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości naj
lepszego gatunku nadającego się bardzo dobrze na plan
towanie i wyrównywanie terenów po zakończonej budo
wie i zakładanie trawników, cena 10 zł/tona. Wrodaw, 
tel. 071/316-94-32
HUŚTAWKA OGRODOWA, - 350 zł, Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
KABEL przedłużacz ogrodowy, bębnowy, 4-źyłkowy, 3 x
1.5, L = 50 mb, -120 zł. Wrocław, tel. 071/357-28-45
O  KAMIEŃ DEKORACYJNY (różne rodzaje), do 

ogrodu, na skalniaki, ścieżki, możliwość trans
portu * 120 zł/t. Wrocław, tel. 071/357-75-90 
02027531

KOMINEK OGRODOWY z rąsztem. wys. 210 cm. szer. 
901180 'cm,- wzór pałacowo - dworski z figurami i sztu
katerią, - 350 zł. Wrocław, tel: 0600/52-12-48
KORA drobna - 5 zł/worek. Karczowiska, woj. legnickie, ' 
tel. 0603/13-95-42
KORA luzem i w workach • 3.50 zł/60l. Wrocław, tel. 
0601/84-56-42
KORA SOSNOWA 1.000 litrów, - 50 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-96-
O KORA SOSNOWA mielona, w workach po 60 li

trów 4.5 zł/worek. „TARG PIAST". Radwanice, tel. 
071/311-73-13,0601/84-67-30 02027191

KORA SOSNOWA ogrodowa, drobno mielona, 120 litrów, 
cena - 6 zł/szt Lubin. tel. 076/844-91-25.0606/93-92-53
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendro
ny i inne, w doniczkach. Kadłub, gm. Wieluń, tel. 
043/842-75-37, 0601/32-34-98
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach, tuja zachodnia, 90 
cm - 9 zł/szt, cyprysy 60-70^m -10 zł/szt., laurowiśnia - 
10 zł/szt., bukszpan 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-31
KUPIĘ FILTR worki, oryg. do basenu. 80.0001. Krobia, 
tel. 065/571-12-33. 0601/07-14-82
KUPIĘ KONSTRUKCJE TUNELI FOLIOWYCH dwóch 
o wym. 7 m x 30 m. Wrocław, tel. 372-89-38,399-06-98
KUPIĘ TUNELE FOLIOWE typ .oleśnicki", wym. 30 x 7 
m, z prostymi bokami. Wrocław, tel. 071/315-14-06, 
315-11-67. 0501/96-20-97
ŁAWA OGRODOWA drewniana, dł. 1,7 m, nowa, -110 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-74-48
ŁAWKI OGRODOWE nogi żeliwne, deski (dąb, grab), ład
ny wzór, różne rozmiary, atrakcyjny wygląd - od 250 zł. 
Legnica, tel. 0504/85-02-15
MEBLE OGRODOWE z drewna, duży stół, 4 krzesła, 
ława, - 340 zł. Kąty Wr., tel. 071/390-55-95 .
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -140 zł, fotel - 55 
zł, donica - 40- zł., Mąkoszyce; woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
MEBLE OGRODOWE stół z drewna -150 zł. studnia z 
drewna - 380 zł. altanka - 1.000 zł. Prochowice, tel. 
0606/59r07-31
NAMIOTY OGRODOWE 3x3, 3x613x9 m, ze ścianami 
oraz kolorowe parasole, ceny od 200 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17 ,
OBORNIK KOŃSKI - 25 zł/t. Sulistrowiczki, tel. 
.071/316̂ 32-01
OCZKA WODNE różnej wielkości. Wrocław, tel. 
0602/43-77-21
PIERWIOSNKI w doniczkach - 1 zł/szt. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
RDEST AUBERTA pnącze długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 4 m, cena 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/91-86-70
ROŚLINY OZDOBNE, duży wybór, 100 odmian, tanie 
krzewy żywopłotowe w pojemnikach, tuje, cyprysy, wys. 
od 40 cm - od 6 zł. Rogoźnica, gm. Śtrzegom, tel. 
074/855-91-56, 0603/60-40-15 
ŚWIERKI różne gatunku, do nasadzeń, z własnej plan
tacji, wys. do 2.5 m, cena 15 zł oraz sosna. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77

TUNEL FOLIOWY dł. 20 m. szer: 6 m, wys. 3 m, -*1.000 
zł. Niedźwiedź, tel. 074/819-40-42 
TURYLE KAMIONKOWE (weizony). poj. 10Ó0t, bźdoba 
ogrodów lub na wodę deszczową, Cena 350 zł/szt. Ziębi
ce, tel. 074/819-31-50
ZIEMIA OGRODNICZA czamoziem, 13 ton- 200 zł (w 
tym transport). Wrocław, tel. 071/310-72-17, 
0602/87-11-91
ZIEMIA TORFOWA idealna na trawniki, pod iglaki, pH
5.5, czarna, pulchna, 101, z transportem do Wrocławia, - 
,350 zł. Wrocław, tel. 071/314-92-40,0602/63-31-61

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BAŻANTY roczne, złodste i diamentowe oraz kaczki Ka
rolinki, cena: 100-120 zł/szt. Środfe Śląska, tel. 
071/317*35-72 •
CIELAK t̂ygodniowy byczek, - 410 zł. Chojnów, tel. 
076/818-70-39 po godz. 19,0605/94-00-47 ' . .
CIELAK czarno-biały - 4.5 zł/kg. Oleśnica, tel. 
0601/58-81-46
CIELAKI 2 byczki, biało-czerwone - 750 zł oraz jałówka, 
czerwona - 450 zł. Jordanów Śl., tel. 071/346-18-89
GOŁĘBIE POCZTOWE 14 szt., pary rozpłodowe, z do
kumentacją, rasy Meulemans, czerwone barwiste i czer
wone pstre -1500 zl/14 szt. Wołów, tel. 071/389r27-45 
JAŁÓWKA 5-tygodniowa, - 500 zł. Krzywa, gm. Choj
nów, tel. 076/817-75-28
JAŁÓWKA półroczna, 200 kg, - 900 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-57-40
JAŁÓWKA rasy Jersey, 1 rok do hodowli, -1.200 zł. Nowy 
Dwór, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-15-35
JAŁÓWKA rasy mięsnej, waga 450 kg, w b. dobrej kon
dycji, -1.500 zł. Ząbkowice. Śląskie, tel. 074/817-34-16
KACZKI krzyżówka - 25 zł/szt, czarne dzikie - 50 zł/pa
ra, młode, czarne, odchowane -15 zł/szt, biegusy indyj
skie - 20 zł/szt Wrocław, tel. 071/354-56-06 po godz. 20
KLACZ rasy SP, gniada, 3-letnia, obustronne pochodzę-

NAJSTARSZY W POLSCE 
ZAKŁAD TRESURY PSÓW

Tadeusz Trzciński 
Wrocław 
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nie, spokojna, ujeżdżona pod siodło i do zaprzęgu, żreb- 
na, - 4.500 zł. Piszkowa, tel. 071/315-33-12.
KLACZ 9-letnia, rasy małopolskiej, kasztanowa, z  rodo
wodem, żrebna, ujeżdżona, chodzi w bryczce, wzrost 164 
cm. 81 pkt. bonitacji, - 6.500 zł lub zamienię. Strzelin, 
tel..071/392-67-02
KLACZ 7-letnia, waga 650 kg, - 4.800 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/810-34-01.
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 7-letnia, ciemnognia- 
da, 170 cm, hodowli stadnina koni Golejewsko, dosko
nałe sportowe pochodzenie, ujeżdżona, uprzągnięta, 
uzdolniona skokowo, żrebna, - 8.000 zł. Czaplice, gm. 
Wińsko, tel. 071/389-05-21
KLATKI oraz urządzenia do hodowli zwierząt futerko
wych. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
KOGUT liliputy, dorosłe, - 20 zł. Łozina, tel. 
071/315-29-48
KONIE wałachy, para zaprzęgowa, identycznie wyglą
dające, 4-łetnie. nie boją się ruchu ulicznego, inne konie 
sportowe i rekreacyjne, Szetlandy, Haflingery, Deutsche 
Reit Pony, Welsh Pony, od 3.500 zł. Gołaszyn, gm. Nowe 
Miasteczko, tel. 0606/61-23-82
KOŃ źrebak roczny, ogier, rasa .konik polski”, • 2.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/871-81-28
KOŃ RASY HUCULSKIEJ wałach, 6-letni, srokaty, ład
nej budowy, nadaje się do hipoterapii, ujeżdżony, wycho
wany przy dziedach, b. spokojny, łagodny, zadbany. -
3.800 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31
KOŃ RASY KONIK POLSKI klacz IWetnia, ujeżdżona, 
zaprzęgi, ładna, łagodna, + źrebica 3-miesięczna i
15-miesięczny ogier, zadbane, łagodne, przebywają z 
dziećmi, - 6.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-06-05
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ ogier ,1.5-roczny, - 3.500 zł. Tar
nów Opolski, tel. 077/464-46-75 
KOZA zarodowa, - 300 zł. Szczytniki Małe, gm. Kubicę, 
tel. 076/857-52-32
KOZY młode, 5-tygodniowe - 30 zł, 3-tygodniowe - 20 zł. 
Brzezinka Średzka, tel. 071/317-72-97 
KOZY dojne, młode - 50 zł - 150 zł. Lubin, tel. 
0605/23-09-64
KROCZEK KARPIA od 20 dkg do 40 dkg - 7.5 Zł/kg. Li- 
siec, tel. 076/841-86-01
KROWA 4-letnia, wysokodełna, - 2.000 Zł. Górzupia k. 
Krotoszyna, tel. 062/721-19-75, 0503/98-38-58
KROWA 7-letnia, czarno-biała, wycielona w lutym, -1.500 
zł. Kamieniec Wrodawski, tel. 071/318-58-70
KROWA czerwono-biała, delna i krowa biało-czerwona, 
po wydeleniu -1.900 zł/szt. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-35-75
KROWA czerwono - biała, zadelona, • 1.900 zł. Ligota 
Wielka, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-29-71
KROWA czarno-biała, po pierwszym wycieleniu, zade
lona, - 2.300 zł. Oleśnica, tel. 0601/58-81-46
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tel. 071/399-86-63; 0-600 911 714
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KROWY 4- i 8-letnie, zacielone, cena 2.000 zł i 1.900 zł,
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-91-26
KRÓLIKI 1-miesięczne - 15 zł/szt. Węgliniec, tel.
075/771-22-15
KRÓLIKI samce i samice, kotne oraz młode - 40 zł/sa
mica, 15 zł/młode, 25 zł/samiec. Wilkowice, gm. Lipno, 
tel. 065/611-22-27
KUC PONY czarno-biały, 2-łetnia klacz, przyuczona pod 
siodło. Lubawka, tel. 090/66-20-58
KUPIĘ KARPIA lina I pstrąga. Gryfów Śl., tel. 
075/781-26-61, 0606/55-34-28
KUPIĘ KOGUTA typ warszawski, biały, średni. Krotoszyn, 
tel. 062/722-36-37
KUPIĘ PROSIĘTA o wadze powyżej 10 kg. Oława, tel. 
071/303-39-67 po godz. 18
KUPIĘ PSZCZOŁY jeden rój. - Bolesławiec, tel. 
0604/27-17-78
KURY nioski, powyżej 1 roku - 5 zł/szt Biedrzy chowa,
teł. 076/847-99-17, 0608/52-43-06
KURY NIOSKI - 3 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-51-51,
0606/40-92-41
NOŻYCE DO STRZYŻENIA OWIEC, - 300 zł. Ostrów
Wielkopolski, tel. 062/738-13-08
OWCE cena 150 zł/szt. Ratowice, tel. 071/318-93-15
OWCE 54 szt. + 2 tryki - 150 zł/szt. Syców, tel.
062/785-01;57
POIDŁA DLA DROBIU, - 7.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-41-79 po godz. 15
PROSIĘTA cena - 85 zł/szt Paczków, tel. 0608/74-62-70 
PRZYJMĘ KONIE DO PENSJONATU boksy, pastwiska, 
wybieg, fachowa obsługa, pomoc w szkoleniu - 400 
zł/mies. Kobierzyce, tel. 071/311-16-37
PRZYJMĘ NA UTRZYMANIE 4 konie wierzchowe - biz
nesmenów i artystów, w okolicy Międzylesia, doskonały 
teren jeździecki, - 400 zł /konia/mies. Międzylesie, tel. 
0603/41-78-38
PSZCZOŁY z ulami zwykłymi, warszawskimi, 20 sztuk - 
300 zł/rój. Radom, tel. 0600/29-98-22
ŚWINKI WIETNAMSKIE lochy, knury, warchlaki, prosia
ki, 4 mies., ładne, zadbane -100 zł/szt. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-06-05
ŚWINKI WIETNAMSKIE, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/387-80-01 po godz. 18
ULE 12 szt. -150 zł/szt Ostroszowice k. Bielawy, tel. 
074/833-03-02
ULE WIELKOPOLSKIE z pszczołami, 17 szt. - 200 zł/szt 
Legnica, tel. 076/862-89-33
ULE WIELKOPOLSKIE 60 szt, z pszczołami - 250 zł/ul. 
Rudna, tel. 076/843-41-35

ZW IERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM ok. 250 litrów z osprzętem i rybami, 4 pielę- 
gnice, około 20 cm, duży glonojad, - 500 zł. Skoroszyce, 
tel. 0501/8041-96
AKWARIUM o poj. 751, z wyposażeniem, + rybki, - 250 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-21-74 
ALASKAN MALAMUTE reproduktor, najbardziej utytu
łowany pies w Polsce, interczempion, zw. Polski, Litwy, 
klubu, BOG, zaprasza suczki, szczenięta - 1.3Ó0,1.500 
zł. Lubin, tel. 076/844-27-06, 0605/67-98-03 m
ALASKAN MALAMUTE pies, .9-miesięczny, z rodowo
dem, b. dobrze zapowiadający się, -1.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-69-25, 0609/03-48-35 
ALASKAN MALAMUTE szczenięta 6-tygodniowe, - 600 
zł. Polkowice, tel. 076/844-34-60
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, czysty rodo
wód, doskonały temperament, wzorcowa budowa -1.000 
zł/szt Chojnów, tel. 076/818-19-26
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 psy, żółty i 
piaskowy, z białymi znaczeniami, 7-miesięczne, mocnej 
budowy, ładne, zadbane, zaszczepione, - 1.000 zł. Le
gnica, tel. 076/866-17-15
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER wystawowe 
amstaffy, po czempionie Czech, zwycięzcy wystaw (m.in. 
Zwycięzca Świata Pośr. Klasy - Mediolan 2000), Copyri
ght Tipit z Hanky i doskonałej suce Jaśmin Tobassco, -
2.000 zł. Świdnica, tel. 074/840-23-64 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 3-letnia sucz
ka, czarna, - 300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czamy, biały 
krawat, reproduktor. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BASSET szczenięta po czempionach, - 1.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-55-29
BEAGLE szczenięta, z rodowodem i bez rodowodu, spro
wadzane również z zagranicy -1000-1600 zł. Wrocław, 
tel. 0606/89-48-10
BERNARDYN 10-mies., + duża ładna buda, - 400 zł. Go
styń, tel. 0502/40-38-05
BERNARDYN pies 10-miesięczny, ładnie umaszczony,
- 500 zł. Oława, tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32
BERNARDYN szczenięta rodowodowe, -1.500 zł. Sie
radz, tel. 043/822-38-37, 0608/42-65-45
BERNARDYN szczenięta, zaszczepione, odrobaczone, 
mocnej budowy - 350 zł/szt. Smolice, gm. Kobylin, tel. 
065/548-21-32 do godz. 17
BERNARDYN suczka 9-miesięczna, 3-kolorowa, ładna,
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/341-66-51

BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodowdo- 
wych rodzicach (do wglądu), szc26pióne, w cenie 
350-600 zł. Ścinawa, tet. 076/84345-96; 0609/44-47-73
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowo
dowych rodzicach, mocnej budowy, odrobaczone, rodzi
ce do wglądu, cena 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-05, 0606/92-75-53 
BOKSER szczenięta mocnej budowy, odrobaczone, czar
ne pręgowane, - 250 zł. Grodków, tel. 0604/66-33-58 
BOKSER 2.5-róczny, żółty, wysoki, rodowodowy, -1.000 
zł. Opole, tel. 0606/23-95-97 
BOKSER szczenięta, pręgowane, po rodowodowym ojcu, 
zaszczepione, odrobaczone - 320 zł/szt. Sowiny, gm. Bo
janowo, tel. 065/545-77-23
BOKSER psy i suki, złote z białymi dodatkami, mocnej 
budowy, zaszczepione, odrobaczone, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-37-64
BOKSER szczenięta, odrobaczone, książeczka zdrowia,
- 250 zł. Żary, tel. 068/478-37-61
BUDA DLA PSA z drewna, ocieplana, - 250 zł. Zawonia, 
tel. 071/312-90-73
BULDOG FRANCUSKI szczenięta, ur. 12.05.2001 r. -
1.600 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0608/63-61-98, 
0608/61-28-44
BULDOG FRANCUSKI suczka, 3-miesięczna, pręgowa- 
na, po doskonałych rodzicach, medalistach, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-50-00 
BULL TERRIER piesek 3-miesięCżny, biały, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0607/51-13-07
CHART AFGAŃSKI szczenięta, różne umaszczenia, bar
dzo ładne, szczepione, dogodne warunki płatności -
1.000-1.500 zł. Lubin, tel. 076/844-37-72,0605/82-77-56
CHIHUAHUA szczenięta, długowłose, cena 700-1.700 zł. 
Zbąszyn, teł. 068/384-64-56
O  COCKER SPANIEL 12-tygodniowy, zaszczepiony 

*350 zł, foksterier szorstkowłosy 2-miesięczny, 
zaszczepiony • 250 zł, owczarek podhalański,
3-miesięczny, zaszczepiony • 300 zł, owczarek 
niemiecki, 10-tygodniowy, zaszczepiony ■ 350 zł, 
owczarek kaukaski, 2-miesięczny zaszczepiony 
• 350 zł, pinczerki, 2-miesięczne,. zaszczepione • 
300 zł, Piotrowice 49, gm. Jawor, tel. 
076/870-88-63,0601/55-71-82 84019451

COCKER SPANIEL suczka 10 tygodniowa, czarna, cena 
250 zL Chojnów, tel. 076/818-67-54 
COCKER SPANIEL szczenięta - 300 zł/szt. Długołęka, 
tei. 071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 250 zł. Rolantowice, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-54 
COCKER SPANIEL czamy, roczny, zadbany, książecz
ka zdrowia, - 100 zł. Siechnice, tel. 071/311-55-71, 
0608/71-54-89
COCKER SPANIEL suczki, umaszczenie rude, - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zl. Wrocław, tei. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL pieski, po rodowodowych rodzicach, 
czekoladowo-kremowe, podpalane, odrobaczone, za
szczepione, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
DALMATYŃCZYK szczenięta odrobaczone, - 250 zł. Pi
ława Dolna, tel. 074/837-01-20 .
DALMATYŃCZYK suczka, nie kryta, 1.5-roczna, po ro
dowodowym ojcu, książeczka zdrowia, do domu z ogro
dem • 250 zł lub zamienię na psa, tej samej rasy. Środa 
Śląska, tel. 07T/317-14-46
DALMATYŃCZYK pieski i suczki, białe w czarne i brą
zowe kropki, po rodowodowych rodzicach, odbrobaczo- 
ne, zaszczepione, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64
O  DOBERMAN szczenięta rodowodowe, po czem

pionie. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-29-18 
82001371

DOBERMAN szczenięta 7-tygodniowe, - 250 zł. Kiełczów, 
tel. 071/398-86-96, 071/398-86-97 
DOBERMAN suczka i piesek, podpalane, czarne łapy, - 
300 zł. Lubin, tel. 076/841-12-95,0607/23-99-01 
DOBERMAN - szczenięta czarne, łapki podpalane, ład
ne, -150 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-49
DOG NIEMIECKI szczenięta, 7-tygodniówe, czarnej ma
ści, zaszczepione, - 350 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-60-46
DOG DE BORDEAUX rodowodowe szczenięta, mocno 
rude -1.300 zł oraz yorshire terrier, szczenięta, rodzice 
na miejscu -1.000 zł. Komprachcice, tel. 077/464-63-65 
po godz. 18
DOG DE BORDEAUX szczenięta, po czempionie, -1.000 
zł. Strzyżewo, woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
DOG DE BORDEAUX szczenięta, mocna budowa, ciem
no rude, elitarne pochodzenie, po wielokrotnych zwycięz
cach wystaw, z rodowodem - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/66-40-44, 0602/12-66-69 
DOG DE BORDEAUX szczenięta rodowodowe, po czem
pionach - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-97, 
0606/35-04-65
FILA BRASILEIRO płowa, 2-letnia suka hodowlana -
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-97,0606/35-04-65
FOKSTERIER szczenięta, - 300 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
FOKSTERIER 2 suki z rodowodami - po 200 zł/szt. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-27-49
GOLDEN RETRIEVER szczenięta bez rodowodu, po ro
dowodowych rodzicach, szczepione, odrobaczone, ksią
żeczka zdrowia, biszkoptowe i złote, -1.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-68-89 po godz. 20,0608/66-04-70 
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, po czempionach,-
2.000 zł. Złotniki, tel. 076/850-61-11,0605/38-08-48
GRZYWACZ CHIŃSKI szczenięta nagie i owłosione, po 
Młodzieżowym Zwycięzcy Europy, w cenie 1500-3000 zł. 
Kotowice, tel. 071/302-93-01 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0229 
www.autogieida.com.pl)
GRZYWACZ CHIŃSKI .goły] i owłosiony, szczenięta, ra
sowe, z rodowodem, szczepione i odrobaczone -1.500 i
2.000 zł. Krasnołęka, tel. 091/391-86-10
JAGD TERRIER 8-tygodniowy pies, czamy podpalany, 
odbrobaczony, - 320 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 
074/819-49-14
JAMNIK pies 5-tygbdniowy, - 150 zł. Głęboka, tel. 
074/819-49-31
JAMNIK szczenięta 8-tygodniowe, ładne -120 zł. Pola
nica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, szczenięta, rodowo
dowe, -1.000 zł. Sobótka, tęl. 071/391-04-05

JAMNIK DŁUGOWŁOSY szczenięta, - 250 zł. Ścinawa, 
Ml. 076/843-95-96, 0609/41-47-73'
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 10-tygodniowe, - 200 zł. Tuło
wice, tel. 077/460-09-00
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 6-miesięczny - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-17-77.
JAMNIK GŁADKOWŁOSY szczenięta 7-tygodniowe, róż
ne umaszczenie, pieski i suczki, odbrobaczone; z ksią
żeczką zdrowia, -130 zł. Lubin, tel. 076/749-09-14
JAMNIK GŁADKOWŁOSY szczenięta, czarne podpala
ne, -150 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96,0609/41-47-73 
JAMNIK MINIATUROWY szoerstkowłosa suczka, za
szczepiona, rodowodowa, po czempionie, - 1.000 zl. 
Trzebnica, tel. 071/312-87-84
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta - 300 zł/szt. Bie
lany Wr., tel. 071/311-12-83
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY miniaturowy, czamy pod
palany, rodowodowy, - 1.000 zł. Solarnia, tel. 
077/483-05-43, po 16
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY suczka, miniatura, po 
czempionie, zaszczepiona, odrobaczona, - j.000 zł. 
Trzebnica, teł. 071/312-87-84 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Wro
cław. tei. 0605/38-04-78
KOT PERSKI biały. 2-letni. - 200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-95
KOT PERSKI 3-miesięczny, cena - 200 zł oraz kocięta 
2-miesięczne, cena - 200 zł/szt. Oława, tel. 
0600/26-53-49
KOT PERSKI kocięta rodowodowe po czempionach - od 
500 zł. Wrocław, tel. 071/353-34-39
KOT PERSKI kocurek biało-niebieski, arlekin, 3-mre- 
sięczny, b. czysty, po rodowodowych rodzicach, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-28-54 
KOT PERSKI szynszylowy, 3,5-miesięczny, - 350 zł. Wro
cław, tel, 071/355-91-67 lub. 0607/55-39-79
KOT SYJAMSKI małe, odchowane i wychowane, - 300 
zł. Groblice, gm. Św. Katarzyna, tel. 071/311-39-05
KOTY HIMALAJSKIE niebieskookie, kotki perskie kre
mowe, 10-tygodniowe, ceny 250-300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-46-58
KOTY PERSKIE po matkach z rodowodem, różne kolo
ry, nauczone czystości, zadbane, cena 250 zł. Bardo, tel. 
074/817-12-35, 0605/09-03-53
KOTY PERSKIE, 6-tygodniowe, po kocurze z rodowo
dem -150-180 zł. Legnica, tel. 07̂ /850-72-56
KOTY PERSKIE kotki, niebiesko-kremowo-białe, szytkre- 
towe, kocurek czamy, z rodowodem, po czempionie, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/354-57-38,0601/18-40-04
KOTY PERSKIE egzotyczne, szczepione, zabezpieczo
ne, odbiór pod koniec czerwca i na początku lipca, możl. 
realizacji zamówienia w późniejszym terminie. Wrocław, 
tel. 071/787-28-48,0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00534 
www.autogielda.com.pl)
KOTY SYJAMSKIE, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/345-68-79, 0601/75-49-59
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, 
zdrowe - 15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 
077/412-32-34 do 15,411-75-02 po 18
KUPIĘ SHIH-TZU suczkę roczną. Wrocław, tel. 
071/338-24-00
KUPIĘ STÓŁ TRYMERSKI tanio, używany, do strzyże
nia psa, duży, na dużego psa, chętnie z szubienicą i kół
kami oferty kierować na adrós e-mail: tofi13@wp.pl.
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych'ras i całe mioty. Wrocław, 
tel. 0604/92-37-03
LABRADOR 8-tygodniowa suczka, maści biszkoptowej,
-1.500 zł. Piotrowice 112, gm. Kostomłoty, woj. wrocław
skie, tel. 0601/55-19-92
LABRADOR szczenięta biszkoptowe i czarne - 900 zł. 
Wrocław, teł. 071/373-18-94
LABRADOR-RETRIEVER umaszczenie złote, szczenię
ta po rodzicach z rodowodem, zaszczepione, książecz
ka zdrowia, - 900 zł. Brzeg, tel. 077/416-68-21 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta rodowodowe, po 
kanadyjskim reproduktorze, -1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-30-84
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta rodowodowe, od 
1200 zł do 1.700 zł. Krotoszyn, tel. 0606/69-24-87
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52
NOWOFUNDLAND 2-miesięczny szczeniak, po rodzi
cach z rodowodem, - 600 zł. Ziębice, tel. 074/819-30-13 
ODDAM DOBERMANA w dobre ręce, 1,5-roczny, czar
ny, podpalany, ładna budowa ciała, zadbany, łagodny. 
Gromadka, tel. 076/817-27-57,0600/13-30-53
ODDAM KOCURKA umaszczenie rude, 2.5-miesięczny, 
w dobre ręce. Wrocław, tel. 071/351-74-57 
ODDAM KOTKI w dobre ręce. Wrocław, tel. 
071/348-21-54
OWCZAREK BELGIJSKI długowłose, z września, sucz
ki rodowodowe, wychowane w domu, do wystawiania i 
pracy, - 650 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta po agresywnej 
suce, - 400 zł. Chojnów, tel. 076/818-71-41
OWCZAREK KAUKASKI suczka 7-miesięczna, ładna,
3-kolorowa, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/341-66-51
O  OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta, 

z rodowodem, • 1.200 zł., tel. 071/318-30-86 
84019201

OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, długowłose, gru
bej kości, podpalane - 350 zł/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-87-22, 0602/66-28-19 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczenięta, czar
ne podpalane, z rodowodem, - 1.200 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-30-86
OWCZAREK NIEMIECKI pies i suczka z rodowodem, za
szczepione - 400 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0609/44-32-32
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta czarne podpalane, 
po rodowodowych rodzicach, zaszczepione - 400 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-45-16
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, - 350 zł. Kosiska, 
gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-14
OWCZAREK NIEMIECKI pies, 16-miesięczny, czamy, 
podpalany, duży, lubi dzieci, - 350 zł. Olszany, tel. 
074/855-70-44
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 2-miesięczne, czar
ne podpalane, -180 zł. Przemków, tel. 076/831-97-10, 
0600/32-93-15
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta, z ro

dowodem, grubej kości, - 1.000 zł. Ratowice, tel. 
071/318-91-74 pó godz. 19,060t/74-60-98 -
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy i gładkowłósy, ro
dzice do wglądu - 450 zł. Ścinawa, tef. 076/843-95-96, 
0609/41-47-73
OWCZAREK NIEMIECKI czarny podpalany, 5-miesięcz- 
ny, piesek rasowy - 200 zł. Ścinawka Średnia, tel. 
074/871-54-38
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, 3-miesięczny, z ro
dowodem, - 500 zł. Środa Śląską, tel. .071/317-00-90
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, czamy podpala
ny, z rodowodem, wiek 1,5 roku, pięknie umaszczony i 
zbudowany, idealny do obrony i pilnowania* r 1.100 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-34-46
OWCZAREK NIEMIECKI długo i krótkowłose szczenię
ta, mocnej budowy, czarne podpalane, cena 250-400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 > .
OWCZAREK NIEMIECKI 9-miesięczny, łagodny, - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/336-30-21 
OWCZAREK NIEMIECKI 10-miesięczny, łagodny, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/336-30-21
OWCZAREK NIEMIECKI suczki 5-miesięczne czekają 
nowych właścicieli, nauczone czystości, kpi. szczepień, 
odrobaczone, rodowód FCI, wyprawka, z profesjonalnej 
domowej hodowli, -1.500 zł, Wrocław, tel. 0503/37-02-17
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczenięta rodo
wodowe, po doskonałych użytkowo rodzicach, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/315-70-18
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose psy, mocnej budo
wy, czarna podpalane, po doskonałych rodzicach, od
brobaczone, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, rodowodowy, suka
7-miesięczna, czarna, podpalana, ładnej budowy, ładny 
włos, suka 8-miesięczna, ładnej budowy, po czempio
nach, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/327-99-92, 
0607/62-50-63
OWCZAREK NIEMIECKI po tresurze, przygotowane do 
obrony i pilnowania obiektów, w cenie od 2.000 do 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071/324-96-38,0602/19-81-47
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowe szczenięta, po 
doskonałych rodzicach, czarne podpalane, ładnie zbu
dowane, szczepione, odrobaczone, zadbane, pełne po
chodzenie, możliwość wystawienia rachunku, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-48-43, 0601/75-82-22
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, krótkowłose, czar
ne podpalane, cena 450-1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 7-miesięczna, wilcza- 
sta, - 200 zł. Ziębice, tel. 074/819-30-13
OWCZAREK NIEMIECKI czamy, podpalany, 10-tygo
dniowy, - 250 zł. Żemiki Wrocławskie, gm.św. Katarzy
na, tel. 071/311-33-18
OWCZAREK PODHALAŃSKI - szczenięta.3-miesięcz- 
ne - 250 zł/szt lub zamienię na siano, słomę,- zboże. Misz
kowice, gm. Lubawka, tel. 075/742-66-40 
OWCZAREK PODHALAŃSKI śnieżnobiałe pieski i sucz
ki, mocnej budowy, po rodowodowych rodzicach, odbro
baczone, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK SZETLANDZKI mały Lessi, śniade, po 
czempionach z linii amerykańskiej, z najlepszej hodowli 
w Polsce roku 1999/2000, szczepione, odrobaczone, wy
prawka, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/47-90-13, 
071/355-68-14 po godz. 20
OWCZAREK SZKOCKI owczarek szetlandzki, wspania
le, wybitnej klasy szczenięta rodowodowe, po czempio
nach, renomowana hodowla, książeczka zdrowia, wy
prawka, możliwość hotelu i rat, mile widziani przyszli wy
stawcy (szczenięta wystawowe), pełny serwis informa
cyjny cena 1.000-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/788-49-31, 
0600/27-26-46
OWCZARKI NIEMIECKIE długowłose, 8-tygodniowe, po 
rodowodowych rodzicach, ładnie podpalane, kątowane, 
doskonała psychika, książeczka zdrowia, - 500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-67-02
PAPUGA KAKADU oswojona, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-26-28
PEKIŃCZYK pieski i suczki, szczenięta, odrobaczone, 
zaszczepione, książeczka zdrowia - 350 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-67-43
PINCZER miniaturowy, szczenięta rodowodowe, po mui- 
ticzempionie, - 700 zł. Radochów, gm. 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, ojciec pit buli red nois, zaszczepione i odrobaczo
ne, z książeczką zdrowia, - 350 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-47-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - A00522 www.autogiel- 
da.com.pl)
PIT BULL red nose, - 800 zł. Żędowice, gm. Zawadzkie, 
tel. 0604/51-25-29
POSZUKUJĘ REPRODUKTORA kocura perskiego, dla
1.5-rocznej kotki perskiej. Chojnów, tel. 076/818-73-69
PRZYJMĘ FOSTERIERA, JAGTERIERA dobre warun
ki, na wsi. Wrocław, tel. 071/795-17-67 
PRZYJMĘ PSA małego, mieszańca. Węgliniec, tel. 
0605/14-24-93
PSY dorosłe, różne rasy, nie szkolone - 700 zł/szt., szko
lone - od 500 DEM do 1500 DEM, gwarancja 3 lata, cer
tyfikat. Żary, tel. 0607/67-92-07 
PUDEL MINIATUROWY TOY szczenięta 8-tygodniowe, 
srebrne - 400 zł. Lubin, tel. 076/749-07-83, 
0605/09-62-78
RATLEREK szczenięta, - 450 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-12-83
RATLEREK szczenięta miniaturki, .sarenkr, czarne pod
palane, rodzice do wglądu, cena 350-600 zł oraz 4 re
produktory czekają na suczki do krycia. Wałbrzych, tel. 
074/845-08-05,0606/92-75-53 
ROTTWEILER szczenięta, zaszczepione, odrobaczone, 
książeczka zdrowia, mocnej budowy, cena 220-270 zł. 
Bojanowo, tel. 065/543-09-45 
ROTTWEILER szczenięta, rodowodowe, po doskonałych 
rodzicach, grubej kości, b. dobre oceny na przeglądzie, 
zaszczepione, książeczka zdrowia - 600 zł/szt. Chróści
na, gm. Skoroszyce, tel. 077/435-11-63,0607/07-67-63
ROTTWEILER szczenięta po matce z rodowodem, - 250 
zł. Legnica, tel. 076/855-35-73
ROTTWEILER szczenięta, po rodowodowych rodzicach, 
grubej kości, odbrobaczone, książeczka zdrowia, - 350 
zł. Oława, tel. 0503/97-02-58 
RYBY AKWARIOWE Molinezje czarne zamienię na Mie
czyki, 3 sztuki. Wrodaw, tel. 071/342-04-64 
RYBY AKWARIOWE GLONOJADY gurami molinezja, 
cena 1,2,3 zl. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
RYBY AKWARIOWE MOUNEZJE, - 0.70 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/342-04-64

SETER IRLANDZKI, - .400 zł. Długołęka,. teJ. 
071/314-94-37
SETER IRLANDZKI 8-tygodniowe szczenięta, psy - 300 
zł/szt. Kolonia Popielowska, gm. Popielów, tel. 
077/469-28-05
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta, rodowodowe, złote, - .1.300 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-51-90,074/831-77-79
SHAR PEI szczenięta, 4-miesięczne, szcepione, odro
baczone, -1.300 zł. Lasocice, tel. 065/533-83-63 
SHIH-TZU szczenięta 9-tygodniowe, pieski odrobaczo
ne, zaszczepione, po rodowodowych rodzicach, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0603/62-42-98 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00539 www.au- 
togielda.com.pl)
SHIH-TZU biało-złote, po doskonałych rodowodowych ro
dzicach, 10-tygodniowe, zaszczepione i odrobaczone, - 
520 zł. Wrocław, tel. 071/785-44-22 
SIEĆ RYBACKA oryg., dł. 40 m, wys. 2.5 m, obciążntkir 
pływaki - 150 zł/szt. Trzebnica, tel. 071/387-06-56, 
071/312-63-58, 0606/14-33-76 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, zaszczepione, odroba
czone, biało-czarne, wzorowe odchowanie, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 0604/44-22-51
SYBERIAN HUSKY 7-miesięczne, kolorowe oczy, zadba
ny, książeczka zdrowia, łagodny, - 420 zł. Prochowice, 
tel. 0608/70-62-07 .
SYBERIAN HUSKY szczenięta, z rodowodem, po impor
towanych rodzicach, - 500 zł. Strzyżewo, woj. zielono
górskie, tel. 0602/82-66-64
SYBERIAN HUSKY szczenięta, niebieskookie, cena 
500-1.000 zł. Zbąszyn, tel. 068/384-64-56
SYBERIAN HUSKY niebieskooki reproduktor, czempion 
Mł., Mł. Zw. Klubu 2000, atrakcyjne warunki krycia - szcze- 
niak lub 800 zł. Zielęcice, tel. 077/411-36-15, 
0604/05-95-77
SZNAUCER szczenięta rodowodowe i bez rodowodu, 
cena 400-1.400 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 
0605/34-85-97
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, .sól i pieprz’ , 
rodowodowe, odbrobaczone, zaszczepione, - 800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-63-34
SZNAUCER MINIATUROWY maść .pieprz i sól", po mat
ce z rodowodem, 8-tygodniowe szczenięta, - 400 zł. Na
mysłów, woj. opolskie, tel. 0503/53-36-31
SZNAUCER MINIATUROWYczamo-srebmy i czamy, do 
odebrania około 05.08.2001 r., zadbane szczenięta, wy
chowane w domu, bez rodowodu, - 500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-31-36, 0601/94-85-60, 0607/43-34-85
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0605/38-04-78
SZPIC MINIATUROWY czamy, roczny, po złotych me
dalistach, - 700 zł lub zamienię na ratlerka (szczeniaka). 
Wołów, tel. 071/389-17-22
TERIER SZKOCKI szczenięta rodowodowe, po dosko
nałych rodzicach, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-31 
TERIER WALIJSKI szczenięta, cena - 200 zł/szt. Bro- 
żec koło Strzelina, tel. 071/796-14-26 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodo
we, cena 1.600 - 1.800 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 
071/389:05-21 '
WHIPPET szczenięta, po championce, zaszczepione, od
robaczona, 3 mies., brązowe i srebrne pręgowane - 800 
zł. Strzelin, tel. 07.1/392-12-75 
WIEWIÓRKI KOSZETNICZKI młęde, cztery szt, - 35 zł 
za sztukę. Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 399-04-61
WYŻEŁ CZESKI bez rodowodu, 7-miesięczny, książecz
ka zdrowia, bardzo lubi dzieci, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/41-92-90
WYŻEŁ NIEMIECKI szczenięta, - 200 zł. Tarnów Opol
ski, tel. 077/464-46-75
WYŻEŁ NIEMIECKI szczeniak szorstkowłosy, po inter- 
czempionie, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-78-42
O  YORKSHIRE TERRIER - szczenięta po rodowo

dowych rodzicach, książeczka zdrowia, • 9 0 0  zł. 
Wrocław, tei. 0 7 1 / 3 5 4 - 4 0 - 4 5 ,  0 6 0 8 / 7 0 - 0 1 - 6 2  

0 2 0 2 7 9 1 1

YORKSHIRE TERRIER szczenięta - 900 zł/szt Bielany 
Wr., tel. 071/311-12-83
YORKSHIRE TERRIER 2-letni pies, miniaturka, czeka 
na suczki do krycia. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-43
YORKSHIRE TERRIER 3-miesięczny piesek, zaszcze
piony, mały, ładny, po rodowodowym ojcu, -1.000 zł. Lu
bin, tel. 076/749-30-50
YORKSHIRE TERRIER 7-tygodniowe miniaturki. Piotro
wice, gm. Kostomłoty, tel. 0601/55-19-92
YORKSHIRE tERRIER szczenięta odrobaczone, za
szczepione, książeczka zdrowia, odbiór po 20.06.2001 
r, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-66-58 po godz. 20
YORKSHIRE TERRIER miniaturka, poszukuje suczki do 
pokrycia, pies 2-letni. Wrocław, tel. 071/344-89-53
YORKSHIRE TERRIER - szczenięta, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-26-28
YORKSHIRE TERRIER - szczenięta 3-miesięczne, ksią
żeczka zdrowia, szczepienia, po rodowodowych rodzi
cach, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/347-60-14 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, rodowodowe, po zło
tych medalistach, od 1.300-2.000 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/354-11-61
YORKSHIRE TERRIER 3.5-mies. pieski, rodowodowe, 
szczepione, odrobaczone - 1.400 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/328-91-70, 0603/31-21^6

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO HYDROMASAŻU z ozonem, oprzyrządo
wanie - 550 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI elektr., wy
świetla również puls, - 70 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA, prod. zachodniej, 
elektroniczny, nowy, - 200 zł. Wolbiórz, tel. 
074/872-21-21, 0604/59-66-94 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA Marshall MB 70, - 
190 zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA cena 210 zł. Wro
cław, tel. 071/372-99-56
APARAT DO ODCHUDZANIA KETTLER, -150 zł. Ża
gań, tel. 068/477-68-92
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APARAT LECZNICZY MRS 2000 - urządzenie stosowa
ne w profilaktyce i leczeniu wielu chorób i dolegliwości, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-86-77
APARAT SŁUCHOWY zauszny, nowy, nie używany - 320 
zł. Lubin, tel. 076/849-34-27
APARAT SŁUCHOWY nowy - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/355-99-37
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE po zabiegu 
usunięcia krtani, prod. USA, 2 akumulatory, opakowa
nie, ładowarka, poręczny, zgrabny, -1.200 zł. Świdnica, 
tel. 0604/22-19-34
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po 
operacji krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowo
czesny, - 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 zł I sola* 
rium Philips • 650 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
84017901

APARATY DO ODCHUDZANIA elektrostymulacji mięśni 
- 5.750 zł oraz komputerowy drenaż limfatyczny-12.700 
zł, profesjonalny sprzęt. Bolesławiec,'teł. 0604/84-94-54
BALSAMY MODELUJĄCE SYLWETKĘ dla osób prywat
nych i masażystów. Wrocław, tel. 0603/53-12-25
BUTY ORTOPEDYCZNO • ZDROWOTNE, wkładki pro
stujące palce nóg - od 22 zł. Wrocław, tel. 071/361-08-14
CHODZIK INWALIDZKI składany, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/342-27-04 wieczorem
KOSMETYKI z wyciągami homeopatycznymi. Wrocław, 
tel. 0603/53-12-25
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchetnlej .Pisarski*. 
Wrocław, teł. 071/361-42-32,0601/72-84-85 
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tei. 
071/361-42-32, 0601/72-84-85
KUPIĘ ŁÓŻKO DO SOLARIUM renomowanej firmy, z kii- 
matyzacją, mało używane, nowy model. Wrocław, tel. 
071/352-50-19 po godz. 19, 0601/70-24-98
LAMPA DO SOLARIUM na twarz, -150 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
LAMPA LECZNICZA BIONIC ZEPTER COMPACT nowa, 
-1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-35-85 
LAMPA LECZNICZA Bioptron Zepter, nowa, z dużym 
(35%) upustem cenowym, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
357-38-01
LEKARSTWA ANABOLICZNE Metanabol (prod. rosyj
skiej) - 49 zł/100 tab., Omnadem • 50 zł/op., Prolonga- 
tum - 36 zł/op., Metanabol (prod. polskiej) - 20 zł/20 tab., 
Vinstrol - 25 zł/amp., Ceca-Durabolin - 45 zł/amp., Su- 
peranabolin - 50 zł/op., możliwa wysyłka. Głogów, tel. 
0605/28-05-45
LEKARSTWO AREDIA 90 mg, kroplówka nawapniająca 
kości (w aptece 569 zł), - 300 zł. Brzeg, tel. 0503/30-81-99 
LEKARSTWO MELATONINA 120 tabletek po 1 mg - 50 
zł. Wrocław, tel. 071/357-65-30
O VIAGRA • lekarstwo dla mężczyzn, oryginalna ta

bletka z USA, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł. 
Wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. Ka
towice, tel. 0501/34-19-17 03003311

O  VIAGRA - tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% 
skuteczności. Cena 100 mg - 55 zł, 50 mg • 42 zł. 
Dyskrecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. 
Katowice, tei. 0607/07-06-69 03003321

LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/324-63-35, 0607/854)7-55 
LEKARSTWO V1AGRA100 mg - 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży 
wysyłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
LEKARSTWO W1NSTROL DEPOT 50 mg, prod. hisz
pańskiej firmy Zambon - 25 zł/szt. Lubin, tel. 
0501/43-05-58
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. 
dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do 
godz. 16, 0601/71-57-78
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE regulowane - 200 zł, cho- 
dzik rehabilitacyjny, na kółkach, stan idealny-200 zł. Wro
cław, tel. 071/351 -24-98 po godz. 16 
ŁÓŻKO SZPITALNE dla obłożnie chorego, stan b. do
bry, prod. duńskiej, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/324-13-60, 
0600/87-15-57
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW HAPPY KING 
48 W, nowa, w pudełku - 10 zł. Wrocław, tel. 
071/342-58-90, 0601/81-82-12
MATERAC ZDROWOTNY gorczycowy, atest Instytutu Le
ków, wysyłkowo - 51 zł. Częstochowa, teł. 090/67-06-10
MIKROMOTORY TURBINY STOMATOLOGICZNE cena 
50% wartości. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0604/71-66-24, 0602/81-52-87 
ODCIĄGACZ POKARMU AVENT, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/784-86-21, 0607/69-71-32
O  PERFUMY ROBESPIERRE damskie i męskie, od

powiedniki nr 1 w Europie, m.in. Dior, Kenzo, 
Boss, Davidoff, Lancome, C.K. Gwarancja trwa
łości 8-16 godzin. Producent poszukuje przed
stawicieli i dystrybutorów w Polsce. Zaintereso
wanym wysyłamy listę zapachów. Sprzedaż hur
towa detaliczna, wysyłkowa • 36 zł/szt. Wrocław, 
tel./fax 071/359-07-17, w g. 8-9, tel. 0603/65-05-26 
02026051

PERFUMY oryginalne, różnych marek, cena -120 zł/szt. 
Legnica, tel. 0608/85-69-28
RESPIRATOR HOME 1 do sztucznego oddychania, 
nowy, prod. niemieckiej, -17.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-40-90
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, 145x80 cm, piec Hąrvia, 
220 V, kamienie, kabina drewniano-akrylowa, możl. in
stalacji prysznica w kabinie, składane drewniane ławy, + 
wyposażenie, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/359-51-42 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod 
numerem-A00541 www.autogieida.com.pl)
O SOLARIA: Uwe Black Power 42/6 -11.000 zł; Ei* 

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 zł 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 3 5 /3 00 /60 0 , Avan- 
gardo, Uwe, Miami Sun, Sunal I inne. Do każde
go zakupu solarium • transport na terenie całe
go kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis. 
Zapewniamy serwis, akcesoria kosmetyki, lam
py, części zamienne. Sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 0 5 9 /8 4 2 -1 4 -7 6 , 0 60 3 /5 5 -77 -3 5  
8 1 0 1 3 3 7 1

O  SOLARIA ERGOLINE używane, typ 4 4 / 5 ,1 0 0  W, 
klimatyzacja - 2 2 .0 0 0  zł, typ 5 8 / 5 ,1 6 0  W, klimaty
zacja - 1 8 .0 0 0  zł, typ Ekran 3  x 2 0 0 0  W - 3 .0 0 0  zł, 
typ 4 4 / 3 0 ,1 6 0  W - 2 3 .0 0 0  zł, typ 50/3 , Ultra 1 0 0  W 
• 2 4 .0 0 0  zł, typ 5 0 0  Clasic, 1 60  W, UTP - 2 2 .9 0 0  

DEM, typ 4 0 /2  Ultra T 1 6 0  W • 2 2 .5 0 0  zł. Wrocław, 
tel. 0 7 1 /3 6 3 -3 1 -9 6  0 1 0 3 38 8 1

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - 
Ergoline, UWE I innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A do Z”, gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 0 71 /3 6 3 -3 1 -9 6  0 1 0 3 38 7 1

0  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm - 
Ergoline, UWE I innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa „od A do ZM, gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness l siłowni. 
Wrocław, tel. 071 /36 3 -31  -9 6  0 1 0 3 06 7 1

SOLARIUM różne, nowe i używane, od 2.000 zi, Niem
cy, tel. 0049/17-17-58-57-61, 0049/41-06-62-29-97
SOLARIUM 220 V, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05, 0502/55-96-64
SOLARIUM ALI SUN 28/3,1996 r. stan b. dobry, -1.800 
zł. Długołęka, tel. 071/315-20-63 po godz. 18, 
0501/00-74-40
SOLARIUM ERGOLINE 58/5 lampy 160 W, klimatyza
cja, turbo power, elektrycznie podnoszone, stan b. do
bry, -19.000 zl., tel. 0604/83-69-08
SOLARIUM ERGOLINE 43/4,100 W, - 8.500 zł. Legni
ca, tel. 0607/04-38-25 '
SOLARIUM ERGOLINE 58/5 turbo, klimatyzacja, nowe 
lampy, -15.000 zł. Lubsko, tel. 0605/36-13-04
SOLARIUM ERGOLINE, 35/3, zamykane ręcznie, profi
lowana pleksa, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmoc
nienia na twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 
do godz. 16,0601/71-57-78
SOLARIUM GOLF 51/9, Mega Power 160 W, klimatyza
cja, nowe lampy, 160 W, automat, zamykane, sterownik, 
komputer, stan idealny, gwarancja, -19.900 zł. Głogów, 
tel, 0602/77-79-77
SOLARIUM GOLF 40/6, lampy 80-100, ręcznie zamyka
ne + sterownik - 6.000 zł, DR KERN 42/3, lampy 80-100, 
ręcznie zamykane, 2 wentylatory + sterownik -11.000 zł, 
razem -15.000 zł. Wrocław, tel. 351-82-52
SOLARIUM GOLF 24/1 zasilanie 220 V, - 3.000 zl. Żary. 
tel. 068/375-92-74
SOLARIUM GOLF EXCLUSIVE 26-lampowe + 2 wzmac
niacze na twarz, mało używane, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 2.900 zł. Wołów, tel. 071/389-53-40, 
0501/46-82-82
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp, 4 
wentyaltory, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3,100 V, 3 lampy na twarz + 
nowe lampy 100 V, - 2.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-73-61
SOLARIUM MIAMI SUN 35/4,1996 r. stan dobry, - 2.800 
zł. Długołęka, tel. 071 /315-20-63 po godz. 18, 
0501/00-74-40
SOLARIUM PHILIPS na twarz, - 300 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0600/43-27-29
SOLARIUM SOLTRON 26 lamp, 1 wzmacniacz na twarz,
2 nawiewy, el. opuszczane, wyłącznik czasowy, - 2.700
zł. Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27
SOLARIUM UWE BRONZARIUM 26 lamp + 3 opalacze
twarzy 400 W, nowe lampy - 2.500 zł. Lubin, tel.
076/842-23-77, 0607/04-26-26
SOLARIUM UWE BRONSAUME 34/3, stan b. dobry, b.
mało używane (tylko do celów prywatnych), - 4.000 zł.
Lubin, tel. 076/846-13-68, 0604/08-68-46
SOLARIUM VITA SUN 28/3, automatyczne, - 2.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-19-48
SOLARIUM YOU 45-lampowe, stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/48-84-̂ 63 
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY od 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-76-94, 0604/71-66-24, 0602/81-52-87
UNIT STOMATOLOGICZNY + rentgen stomatologiczny
1 extra lampa, stan idealny, - 5.000 zł + VAT. Radwanice, 
tel. 071/311-75-92
UNIT STOMATOLOGICZNY stan b. dobry, z osprzętem,
2 kpi, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-43-29
URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU Ozonomatic + pilot 
i instrukcja, -1.625 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
WOSKOWNICA do usuwania owłosienia na aplikatory, 
stan b. dobry, - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-42-50, 
0609/51-30,50
WÓZEK INWALIDZKI, - 300 zł. Oleśnica, tei. 
071/398-51-61
WÓZEK INWALIDZKI spacerowy, składany, stan dobry, 
- 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WÓZEK INWALIDZKI nowy, • 300 zł. Oława, tel. 
071/313-32-47
WÓZEK INWALIDZKI, - 300 zł. Paczków, tel. 
077/431-77-52, 0602/67-58-35
WÓZEK INWALIDZKI akumulatorowy, 3-kołowy, - 6.000 
zł. Świdnica, teł. 0601/14-66-56
WÓZEK INWALIDZKI nowy, - 500 zł lub zamienię. Trze
bień, tel. 075/736-55-13
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, stan b. dobry, skła
dany, - 600 zł. Wrocław, teł. 071/357-91-70'
WÓZEK INWALIDZKI pokojowy, - 330 zł. Wrocław, tel. 
071/342-69-95
WÓZEK INWALIDZKI pokojowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-54-05
WÓZEK INWALIDZKI różne, 3- i 4-kołowe, elektryczne, 
nowe. - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 .
WÓZEK INWALIDZKI składany, nowy, nie używany. - 380 
zł. Zielona Góra. tel. 068/320-75-77.0604/05-85-99
WÓZEK INWALIDZKI. 1990 r. elektryczny, biały, regulo
wane oparcie, siedzenie, podnóżki, sterowany dżojsti

kiem, stan b. dobry, - 2.000 żł. Legnica, tel. 
076/850-75-73, 0602/88-71-66
WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej 
klasy, - 3.000 zł. Łubnica, gm. Wielichowo, tel. 
061/443-32-90 (zdjęcia do tej oferty możha zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AC0238 www.autogiel- 
da.com.pl)
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA nowy, koła na szybkozłą
cza, hamulce dla osób towarzyszących, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI SIMSON z dokumentacją polską, 
- 800 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR lekki, nowy, koła na szyb
kozłącza, hamulce dla osób towarzyszących, regulowa
na wysokość, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08
WÓZKI INWALIDZKIE składane, 2 sztuki, jeden przed
wojenny, drugi 10-letni • 350 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/329-63-05
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO kom
pletne, z kosmetykami firmy Thalgo i sprzętem do body 
piercingu, - 9.000 zł (sprzedam razem lub osobno). Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-59-47
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, -
5.400 zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO. -
2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0603/28-52-95 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, -
4.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-70 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, - 2.900 
zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

0  „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI
NA - J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel. 
071/363-77-45,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON 32 basy, prod. niemieckiej, stan b. dobry, -
180 zł. Lutomia, tel. 0605/93-94-26
AKORDEON prod. włoskiej, 120 basów, kolor czerwony
- 850 zi oraz akordeon prod. czeskiej, 80 basów - 450 zł,
- 850 zł. Oława, tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32
AKORDEON, -1.200 zł. Skałka, tel. 071/316-84-57
AKORDEON DELICJA 96 basów, 14 registrów, 4-głoso- 
wy, z herbem, dobrze nastrojony, - 1.200 zł. Żagań, tel. 
068/377-59-98
AKORDEON FLIS 80 basów, stan b. dobry, - 200 zl. Żary, 
tel. 0606/15-93-76
AKORDEON HOHNER ATLANTYK 120 basów, czarny, 
stan b. dobry, prod. niemieckiej, - 2.500 zł. Jaksonów, 
teł. 071/311-45-10
AKORDEON HOHNER CONCERTO I1120 basów, 8 re
gistrów, stan b. dobry, -1.400 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON HORCH 120 basów, stan b. dobry, -1.000 
zł. Szarocin, gm. Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-23
AKORDEON WELTMEISTER czerwony, 80 basów, 
sprawny technicznie, mało używany, - 700 zł. Jaworzy
na, tel. 074/858-80-30
AKORDEON WELTMEISTER 96 basów, mało używany, 
stan idealny, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/94-24-14
ATTACK EQU ALIZER do gitary basowej, podbija niskie
1 wysokie tony, -150 zł. Lądek Zdrój, tel. 0603/27-63-10
AUTOMAT PERKUSYJNY YAMAHA 100 rytmów i pod
kładów muzycznych, 3 banki do zapisu akordów utworu, 
dużo efektów, - 650 zł. Lądek Zdrój, tel. 0603/27-63-10 
BĘBNY PERKUSYJNE STAR prod. japońskiej, TT 12", 
SD 14"x5, 5", FT 16", BD 20", - 400 zł. Lubin, tel. 
0606/58-21-73 .
EFEKTY GITAROWE .kostki", Digital Delay Ibanez 
DDL-20 - 500 zł, Boss Super Feedbacker Distortion - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/357-17-39
FLET POPRZECZNY firmy York, stan b., dobry, -1.600 
zł. Legnica, tel. 0603/22-24-29 
FLET POPRZECZNY YAMAHA nowy, YFL-285 SA, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/347-81-99 
FORTEPIAN LIEHR dł. 175 cm, metalowa płyta, po re
moncie, stan dobry, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-37-74 po godz. 19
FORTEPIAN STEINWEG współczesny, dł. 168 cm, czar
ny, poliester. stan idealny, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/83-75-49
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ TRAUGOTT 
BERNDT1937 r., niesprawny, -1.000 zł. Polanica Zdrój, 
lei. 074/868-29-63
GITARA AKUSTYCZNA HOHNER stan idealny, - 400 zł. 
Lubin, tel. 0602/66-67-38
GITARA AKUSTYCZNA włoska, brązowa, pudło 3/4, z 
1925 r., lekko pęknięte pudło, nieznaczne ubytki masy 
perłowej we wzorku, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/24-41-00
GITARA BASOWA DIAMOND elektryczna, czarna, z po
krowcem, -150 zł. Chełmsko Śląskie, tel. 075/742-20-67
GITARA BASOWA FENDER GALAXIS, - 600 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 0603/27-63-10
GITARA BASOWA YAMAHA nowa, - 1.000 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 0603/27-63-10
GITARA BASOWA GMR. futerał, pasek, kabel, • 700 zł. 
Lubin, tei. 0601/18-56-56
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA firmy Crafter by Ho- 
ner, tył plastikowy, z pokrowcem, - 500 zł. Chełmsko Ślą
skie, tel. 075/742-20-67 ..
GITARA ELEKTRYCZNA Epiphone Special, - 700 zł. Lu
bań, tel. 075/722-66-12, po 16 
GITARA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, z futerałem, 
+ wzmacniacz 40 W i stroik, stan dobry, - 700 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 
do godz. 17
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, 
futerał, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00 -
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, -1.000 zł. Wro
cław. tel. 349-13-88, 0602/75-99-30 
INSTRUMENTY MUZYCZNE: giatara klasyczna Torelia
- 280 zł, gitara elektryczna 12-strunowa -150 zł, wzmac
niacz gitarowy combo 45 W - 220 zł, futerał twardy na 
giatrę basową i drugi na klasyczną -150 zł/szt. Lubin, 
tel. 076/846-76-35, 0601/50-18-94
KEYBOARD CASIO CTK-100, - 300 zl. Rychtal, tel. 
062/781-64-47

KEYBOARD CASIO CTK-651 M6 nowy, z upustem od 
ceny sklepowej, - 990 zi. Wrocław, tel. 357-38-01
KEYBOARD GEM-PK7 stacja dysków SMF, 100 stylów, 
w 4 odmianach, 384 barwy lub zamienię na GEM-WK3, 
lub inny, z dopłatą 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/873-60-93, 
0605/41-95-46
KEYBOARD KORG130 HD z twardym dyskiem + twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28
KEYBOARD SOLTON MS 50 stan idealny, dużo dodat
kowych styli, instr. w jęz. polskim, aluminiowy kufer, su
per na imprezy, łatwy w użyciu - 4.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-87-85, 0607/54-86-31
KEYBOARD SOLTON MS-5 + twardy futerał, - 2.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-22-94 po godz. 19
KEYBOARD TECHNICS KN 6000 nowy, - 8.000 zł. Gra
jewo, tel. 086/272-34-91
KEYBOARD THOMPSONIC duże klawisze, - 200 zł. No
wogrodziec, tel. 075/731-62-03 
KEYBOARD YAMAHA PSR 500 5 oktaw, dynamiczna 
klawiatura, zasilacz, instrukcja, -1.100 zł. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-56-53
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, in
strukcja w jęz. polskim, - 4.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-53-32, 0603/75-82-03 
KEYBOARD YAMAHA PSR-530, -1.550 zł oraz CS-1X, 
-1.180 zł. Wrocław, tel. 0603/33-89-77 
KEYBOARD YAMAHA PSS-290 stan b. dobry, -150 zi. 
Wrocław, tel. 321-28-39
KOLUMNA GŁOŚNIKOWA 40x40x100 cm, 2 głośniki 30 
cm, do giatary elektrycznej, -150 zł. Wrocław, tel. 
0604/61-40-71
KUPIĘ AKORDEON guzikowy, z barytonami lub bez, 
80-96 basów, może być prod. rosyjskiej, do 900 zł. Le
gnica, tel. 076/850-63-08, 0603/95-43-97
KUPIĘ GITARĘ AKUSTYCZNĄ tanio. Wrocław, tel. 
071/363-32-92
KUPIĘ GITARĘ ELEKTRYCZNĄ .LANGOWSKI" kopia 
Les Paul bądź Musie Man albo zamienię za Stratocaste- 
ra i Telecastera. Wrocław, tel. 071/357-17-39
KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO KEYBOARDU ENSONIO 
TS-12, TS-10 w języku polskim lub angielskim. Wrocław, 
tel. 071/357-17-39
KUPIĘ KEYBOARD ENSONIO ESO-1, SQ-8Ó, VFX SD. 
ASR-10, R8, R8MKII. Wałbrzych, tel. 074/665-65-30 pro
sić Roberta
KUPIĘ SAKSOFON może być do remontu (dekoracja). 
Wrocław, tel. 071/346-26-75, 071/346-26-84 
KUPIĘ SAKSOFON ALTOWY oprócz Amati i Weitklang. 
Gorzów Śl., tel. 034/359-44-82 lub 0604/82-41-82
KUPIĘ SYNTEZATORY analogowe, stare. Arp, Moog, 
Roland, Elka, Korg, Oberheim i inne, także prod. radziec
kiej. Wrocław, tel. 0601/51-96-13 
MIKROFON ELECTRO VOICE prod. USA, profesjonal
ny, do śpiewu, na scenę, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/357-17-39
MIKSER POWER SMOUND 6 + 2 wejścia, 2x150W, - 
550 zł. Wrocław, tel. 0607/63-88-18
MULTIEFEKT GITAROWY KORG 6 pedałów, duża Hość 
efeków z zakresu: reverb, delay, chorus, fleanger, możli
wość modyfikacji dźwięku, - 430 zi. Lubin, tel. 
0605/64-24-46
ORGANY CASIO 5 oktaw, 100 brzmień, 100 akompa
niamentów, statyw, zasilacz, mało używane, • 500 zł. Ja
wor, tel. 076/870-25-59, 0600/91-05-49
ORGANY CASIO CTK 811 EX na gwarancji, stacja dys
ków, klawiatura dynamiczna, zasilacz, nie używane, naj
nowszy model, -1.600 zł. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 
po godz.19
ORGANY GEM CD-10, - 900 zł lub zamienię na kolum
ny, lub odtwarzacz DVD, albo inne pro. Legnica, tel. 
076/854-01-70
ORGANY WELTMEISTER na nóżkach, zamykane, z lat 
70-tych, ręczne strojenie, - 500 zł. Żary, tel. 
068/374-40-13
ORGANY YAMAHA PSR 420 stojak, dynamiczna klawia
tura, kartridż, - 1.300 zł. Opole, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60
ORGANY YAMAHA BRS-190 z wyświetlaczem, • 400 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09

PERKUSJA PEARL 22" duży zestaw, talerze Paiste, au
tomat perkusyjny, przystawka Simons, wzmacniacz Re
gent 100 V, - 2.100 zł. Oława, tel. 071/302-86-51
PERKUSJA PEARL, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
PERKUSJA POLMUZ bogaty zestaw, wiole części za
miennych, - 370 zł. Świerzawa, tei. 075/713-54-09
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, po
dwójny pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan 
idealny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po połu
dniu
PERKUSJA YAMAHA • rozmiary parzyste, - 3.000 zł. Lu
bin, tei.. 0606/58-21-73
PIANINO metalowa płyta, - 1.200 zł. Brzeg, tei. 
0607/31-64-15
PIANINO brązowe, poniemieckie, z metalową płytą, na
strojone, stan b. dobry, - 3.000 zł. Szczytna, tel. 
074/868-34-60, 0601/47-61-85 
PIANINO. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-70-73, 
336-92-17
PIANINO czarne, prod. niemieckiej, stan dobry, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/353-82-72 po godz. 22, 
0502/02-51-35
PIANINO niemieckie, super instrument, - 3.900 zł.'Wro- 
cław, tel. 788-91-44
PIANINO, - 600 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
PIANINO wysoki połysk - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-48-56, 071/348-22-71
PIANINO CALISIA, - 2.900 zł. Opole, tel. 0602/70-61-86
PIANINO CASIO CPS-700, cyfrowe, pełnowymiarowa dy
namiczna klawiatura, złącze midi, dodatkowe brzmienia, 
stan idealny -1.250 lub zamienię na perkusję. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
PIANINO GARN skrzynia orzechowa, po renowacji, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
PIANINO LEGNICA, 3-pedałowe, nastrojone, stan b. do
bry, - 2.100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-66-86 
PIANINO LEGNICA, 21-letnie, stan idealny, strojenie gra

tis przez 3 lata, --2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-10-31; 0606/99-41-72 • .
PIANINO RUBINSTEIN, ż metalową płytą, 3 padały, stan 
idealny, - 4.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-88 
PIANINO TCHAIKA stan b. dobry, - 2.000 zl. Nysa, tel. 
0607/69-83-36
PIANINO VOLKENHAUER stan b. dobry, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-41-51
SAKSOFON TENOROWY zadbany, futerał, stojak. -
1.600 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-61.0604/30-68-49
SKRZYPCE stare, -1.500 zł. Skałka, tel. 071/316-84-57
SKRZYPCE L.P.SHUSTER z ok. 1920 r. - 1.000 zł, 
skrzypce z jawom oczkowego, wiedeńskie, z 1920 r. •
1.000 zł, kupię smyczek, prod. niemieckiej lub francu
skiej, z nazwiskiem lutnika. Wrodaw, tel. 0600/22-06-58
STACJA DYSKÓW MDF 3 nowa, -1.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 0603/27-63-10
STOPA DO PERKUSJI POWER BEAT podwójna, mało 
używana, na gwarancji (cena sklepowa 510 zł), - 370 zł. 
Legnica, tel. 0502/26-30-25
SYNTEZATOR GEM S2 profesjonalny, 6.5 oktawy,:re
welacyjna jakość barwy, futerał, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/398-16-49, 0601/51-96-13
SYNTEZATOR KORG POŁY 800 sequencer, gniazda 
Midi, - 700 zł. Lądek Zdrój, tek 0603/27-63-10 
SYNTEZATOR ROLAND W30 sampler, sequencer -
2.200 zł, Yamaha CSAX - 1.200 zł, procesor gitarowy 
Digitech RP1 -1.200 zł, procesor studyjny Digitech S200 
-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-24-08,0602/42-08-29
SYNTEZATOR ROLAND JX 305 profesjonalny, wbudo
wany sequencer, system RPS, .arpegiator", filtry, - 3.400 
Zł. Wrocław, tel. 0603/43-36-96
SYNTEZATOR YAMAHA QS 300 Instrukcja w jęz. pol
skim, dużo utworów, - 2.700 zł. Lubin, tel. 0602/66-67-38
TALERZ PERKUSYJNY PAISTE Ride 20", stan by do
bry, - 300 zl. Lubin, tel. 0606/58-21-73 
TALERZE do perkusji Zildjian Avedis Briliiant, Hi-Hat 14". 
formuła Rock, - 800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-27-11, 
0606/82-50-94
TUBA B z pokrowcem, 2 ustniki, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/363-32-92
UTWORY SMF -1 zł, MD - 3 zł, nowości, teksty, spis 
gratis. Wrocław, tel. 0607/39-93-05
UTWORY SMF/GM przeboje 1997-2001 - 40 zł/CD, no- 
wośd, Big Brother, W kinie, Stachursky, 10 tys. utworów, 
11 tys. tekśtów - 35 zł/CD, 1400 tekstów polskich - 35 zł, 
program midi. Lubań, tel. 075/722-68-16 lub, 
0608/10-32-14
UTWORY SMF b. wysokiej jakośd, katalog gratis, nowo
ści - 2 zł/szt. Głogów, tel. 076/831-42-81
UTWORY SMF -1 zł. polskie teksty -1 zł. Krępice. tel. 
071/317-08-76, 0604/19-64-65
UTWORY SMF/GM lata 60,70,80,90,2000,2001, pol
skie i zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco 
polo), na dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co 
tydzień nowości. Wschowa, tel. 065/540-20-10, 
0603/08-77-29
WOKAUZER DIGITECH MV 5, -1.200 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
WERBEL ROYALS stan b. dobry, statyw, rozmiar 14" x 
5", -150 zł. Lubin, tel. 076/846-97-36
WERBEL YAMAHA 14"x6.5\ - 450 zł. Lubin, tel. 
0606/58-21-73 T
WIOLONCZELA kompletna, po korekde + smyczek i fu
terał, - 5.000 zł. Wrocław, teł. 071/315-94-72
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO HOHNER, - 300 zł 
lub zamienię na wzmacniacz do basu. Brzeg, tel. 
077/435-84-79
WZMACNIACZ GITAROWY REGENT COMBO basowy, 
- 500 zl. Lądek Zdrój, tel. 0603/27-63-10 
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO ROLAND prod. ja
pońskiej. -1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/357-17-39
WZMAGNIACZ GITAROWY COMBO FENDER 40 W, z 
przesterem i reverbem, stan b. dobry, - 400 zł. Żary, tel. 
068/375-95-82
ZAMIENIĘ WZMACNIACZ GITAROWY ECHOLETTE 2 
wejścia, czysta barwa dźwięku - 320 zł, na subwoofer, w 
podobnej cenie. Lubin, tel. 0605/64-24-46

ANTYKI
O ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ oraz wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, zegary, porcelanę itp. 
Wrocław, tel. 071/315-20-46, 0603/88-71-04 
02028201

O  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 
do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrumenty, wyroby z metali, szkła, ceramiki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02026981

BIBLIA z 1904 r.. luterańska, pismo gotyckie, w jęz. niem., 
Stary i Nowy Testament - 500 zł. Lubin, tel.076/749-06-06
BIBLIOTECZKA LUDWIK FILIP narożna, szuflada, bar
dzo bogata, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/21-14-07 
BRAMA KUTA stara, wys, 2,30 m, szer. 3,20 m, 500 DEM. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/09-46-32
BRYCZKA przedwojenna, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-42-76, 0601/65-42-56
BRYCZKA KONNA małe, drewniane koła + sanie góral
skie z drzwiczkami, - 3.500 zł. Rogów Sobócki, gm. So
bótka, tel. 071/316-26-66
BRYCZKA KONNA, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/871-81-28
BRYCZKI KONNE nowe, 5-osobowe, 10-osobowe, cena
2.000-3.000 zł/szt. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41, 071/312-63-41
DOROŻKA „VIS-A-VIS". - 7.000 zl. Opatówek, tel. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10
FOTEL orzechowy, do biurka - 350 zł, meble pokojowe 
Ludwik Filip, sosnowe - 800 zl. Wrocław, tet. 
071/345-54-99
HEŁM wz. 40/50, kpi., stan idealny, -15 zł. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. dobry, 
bardzo ładne, okazja, pilne, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-62-75 po godz. 18

ORGANY YAMAHA PSS-790 stan b. dobry, prawie nowe, 
ładowarka, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/329-25-99
PERKUSJA PEARL 22. duży zestaw, + talerze Paiste 
oraz automatyczna perkusja, przystawka Simons, 
wzmacniacz Regent 100 W, - 2.100 zł. Marcinkowice, tel. 
071/302-86-51

ZESTAW WOKALNO-INSTRUMENTALNY : kolumny 
210 W, prod. USA, firmy Sound Tech, małe gabaryty, 
wysoka jakość muzyczna, Bass-System STS - 1.500 zł 
oraz kombo gitarowe 30 W H&H Elektronie, wzór Hessa 
Booge - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31
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SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60

ODZIEŻ UŻYWANA Z HOLANDII 
duży w ybór - pełny  asortym ent OPO°4795

Sprzedaż od pon. do piąt. w godzinach od 8°° do 15°°: 
w środę od 8°° do 18°°,

KOMODA szafa, bufet oraz dużo innych - 5.000 zi. Zie
lona Góra, tel. 068/320-43-29
KOZETKA + rama lustra, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/327-93-59
KREDENS przedwojenny, dębowo-brzozowy, zdobiony,
- 980 zł. Wrocław, teł. 071/354-23-13
KREDENS sosnowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/322-13-69
KREDENS bufety, szafa, początek XX w., stan dobry -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt., orzech włoski, rafia - 
220 szt. Oława, tel. 071/303-00-22,0605/67-67-58
KRZESŁO BIEDERMEIER orzechowe, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0502/21-14-07
KSIĄŻKI w jęz. niemieckim, z lat 30., stan dobry, możli
wość wysyłki, 2 szt. - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
KUFER stary • 400 zł, sztylet poniemiecki - 200 zł oraz 
stara maszyna do szycia Singer - 250 zł. Żagań, tel. 
068/477-68-92
KUPIĘ BAGNETY do kbk AK, noże szturmowe, hełmy 
wojskowe, obrony cywilnej, kaski ORMO, ZOMO, tarcze 
milicyjne i inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05
KUPIĘ BIURKO duże, stan b. dobry, przed renowacją. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-03-32,0602/69-02-66
KUPIĘ KABURY do P 08, P 38, hełmy, bagnety, milita
ria, szyldy, tablice emaliowane niemieckie z II wojny świa
towej, gazety niemieckie do 45 r. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ MEBLE mogą być do naprawy lub renowacji. Wał
brzych, tel. 074/847-37-54
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53
KUPIĘ MEBLE PRZEDWOJENNE do remontu, renowa
cji. Kłodzko, tel. 0605/37-73-41
KUPIĘ MEBLE: kredens, stół, krzesła. Wrocław, tel. 
071/315-20-46, 0603/88-71-04
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53
KUPIĘ ZEGAR stojący lub wiszący, może być uszkodzo
ny. Wrocław, tel. 0501/77-03-72
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, 
tel. 071/785-69-58, 0501/96-18-01
ŁAWA z oparciem na 5 osób, - 200 zł. Z. Puzan, 59-733 
Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. 22 Lipca 110
ŁÓŻKA poniemieckie, jesionowe, 2 sztuki, do renowacji
- 2.500 zł/kpi. Pisarzowice, tel. 071/317-70-33
ŁÓŻKO drewniane, przedwojenne, pojedyncze do reno
wacji oraz ramy do obrazów, 2 szt. w tym jedna podwój
na - 230 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29
MAGIEL ręczny, żeliwny, ok. 100-letni, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, - 800 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-58-07
MAGIEL RĘCZNY poniemiecki, 3 wałki, - 500 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/713-00-13
MAGLOWNICA ręczna, poniemiecka, stan b. dobry, -
1.200 zł. Bratków, gm. Bogatynia, tel. 0607/26-03-72
MAGLOWNICA ŻELIWNA stan b. dobry, • 400 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 
074/810-53-62 po godz. 17, 0603/46-09-74
MASZYNA DO PISANIA UNDERWOOD prod. amerykań
skiej, sprawna, - 500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/15-10-44
MASZYNA DO SZYCIA „VERITAS* przedwojenna - 70 
zł. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47, woj. wałbrzyskie
MASZYNA DO SZYCIA przedwojenna, sprawna, na ste
lażu żeliwnym, zdobionym, - 270 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-60-59, 843-68-45
MASZYNA DO SZYCIA ERDA przedwojenna, sama góra,
- 50 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87
MEBLE szafy, komody, bieliżniarki, biblioteki, stoły, krze
sła, sypialnie, kanapy, fotele, meble w okleinie czereśnio
wej i sosnowe po renowacji ido renowacji - od 100 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE do renowacji: kredens, bieliźniarka, szafa, szaf
ka. lustra, - 2.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-63
MEBLE : kredens eklektyczny na kolumnach - 3.500 zł, 
fotele eklektyczne - 1.300 zł, komplet 6 krzeseł eklek
tycznych z .muszlą" -1.300 zł, lustro i szafa na kolum
nach -1.000 zł, mały stolik na 3 lwich łapach -1.300 zł, 
mały pomocnik - 700 zł, inne. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
MEBLE różne, do renowacji, od 150-600 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,074/810-53-62 
po godz. 17,0603/46-09-74 .
MEBLE kpi. mebli antycznych do gabinetu, - 3.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-43-29
MEBLE EKLEKTYCZNE: sekretarzyk%4.000 zł, lustro - 
700 zł, biblioteczki, szafy, szezlong, krzesła, fotele - 
250-1.400 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83
MEBLE MIĘDZYWOJENNE lodówka w drewnie - 400 
zł, sofa -130 zł, szafa, 4-drzwiowa - 200 zł, toaletka - 
150 zł, okrągły stół, rozkładany -120 zł, kufer - 50 zł, 
narzędzia rymarskie, 21 szt -150 zł. Głuszyca Górna, 
tel. 0609/58-95-11
MEBLE: kredens dębowy, komoda z pomocnikiem, sto
lik, lustro, - 3.900 zł. Lubin, tel. 0601/73-62-95
MEBLE: biurko dębowe, dł. 160 cm, do renowaqi - 700 
zł, szafa biblioteczna, środkowa część przeszklona, drzwi 
boczne zaokrąglone - 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-02
MEBLE: WITRYNA EKLEKTYCZNA orzechowa, na ko
lumnach oraz biurko eklektyczne, orzechowe, z nadstaw
ką, -1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19
MEBLE: szafa, bieliźniarka, komoda, -1.000 zł. Ścina
wa, tel. 076/843-44-75
PIEC stojący, przedwojenny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67
PIEC KAFLOWY, 100-letni, narożny, cieniowane kafle, 
zwieńczony kopułą na kolumnach, na ścianie czołowej 
rozeta, stan b. dobry, - 2.500 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-40-09 po godz.20, 0607/15-05-05
PIEC KAFLOWY przedwojenny, narożny, biało-zielony,
- 3.000 zł. Sarnowa, gm. Rawicz, tel. 065/546-08-53
PIEC KAFLOWY zdobiony, - 1.300 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15,074/810-53-62 po 
godz. 17,0603/46-09-74
POWÓZ KONNY z XIX w (Victoria), w trakcie renowacji -
4.500 zł oraz powóz spacerowy, 1-osiowy, do renowacji
- 1700 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-63-67, 
0502/53-80-32
PRASA METALOWO-DREWNIANA1938 r., oryginalna, 
producent Erich Wolf Forst • 1.000 DEM. Nysa, tel. 
077/433-85-63
RADIO STERN poniemieckie, grające, stan bardzo do
bry - 600 zł, kufer przedwojenny .Madler Koffer", pod

różny, po renowacji, stan dobry, okucia mosiężne - 600 
zł. Bielawa, tel. 074/833-01-33
SOFA ART DECO po renowacji, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/21-14-07
SOFA SECESYJNA 3-osobowa, po renowacji, -1.200 
zl. Świdnica, tel. 074/853-13-68,0606/98-20-70
STOLIK ośmiokątny, orzechowy, - 800 zl. Wrocław, tel. 
071/322-13-69
STOLIK z okrągłym metalowym blatem, ornamentyka o 
motywach Dalekiego Wschodu - 600 zl. Wrodaw, tel. 
071/361-37-24
STOŁY z krzesłami, 2 komplety - 1.50011.000 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
STÓŁ + 6 krzeseł, nogi gięte i rzeźbione, oparcia rzeź
bione oraz stół na 12 osób + 4 krzesła, - 500 zł. Leszno, 
tel. 065/520-83-00, 0605/06-97-09
STÓŁ dębowy, stary, rozkładany, - 200 zł. Wołów, tel. 
071/389-42-47
STÓŁ EKLEKTYCZNY owalny, toczone nogi, dodatko
wo 1 krzesło, - 500 zł. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany, na 8 osób, 
po renowacji, 1 blat stały + 2 rozsuwane, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-15-38 V
STRZELBA krótka, 2-lufowa, kurkowa, łamana, z XIX w., 
zdobiona, stan b. dobry, - 2.500 zł. Chojnów, tel. 
076/819-64-29
SZAFA 2-drzwiowa, cena - 200 zł oraz 4-drzwiowa, cena 
- 400 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09
SZAFA SECESYJNA orzechowa, - 400 zl. Wrocław, tel. 
0502/21-14-07
TARKA DO PRANIA przedwojenna, - 40 zł. Lubin, tel. 
076/846-58-82
WANNA ANTYCZNA po renowacji, czerwono-czarna, na 
ozdobnych nóżkach, - 3.500 zł. Legnica, tel. 
0607/59-92-86
WYROBY GRANITOWE i z piaskowca, stare, od 
150-1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do 
godz. 15,074/810-53-62 po godz. 17,0603/46-09-74
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER do renowacji, 
technicznie sprawny - 200 zł. Wrocław, tel. 071/355-88-46
ZEGAR WISZĄCY GUSTAW BECKER oraz drobne me
ble, komoda, witryna, - 500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-46-78, 0600/19-76-82
ŻYRANDOL 16-ramienny, mosiężny, waga 30 kg. Wał
brzych, tel. 074/665-11-33

RÓŻNE  
KUPIĘ

O  BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0,751, piwo, 
wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

BUTELKI MONOPOLOWE po piwie, winie, napojach 
oraz różne transportery. Wrocław, tel. 071/345-68-79, 
0601/75-49-59
BUTLE 19 litrów, po wodzie mineralnej lub źródlanej. 
Wrocław, tel. 0607/83-20-11
FOLIE LDPE PP, względnie czyste. Wrocław, tel. 
315-37-26, 0503/98-58-04
KSIĄŻKA „CHOROBY SKÓRY” autorstwa prof. Stefa
nii Jabłońskiej, rok 1980. Wrocław, tel. 0502/64-67-75 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENTERPRISE 2,3,4 
książki w dobrym stanie, niedrogo, z Zielonej Góry. Zie
lona Góra, tel. 0502/23-70-17
LAMPY JARZENIOWE 3 x 40 W, 220-230 V, w cenie
60-70 zł. Wrocław, tel. 0502/17-57-45
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE. Lubin. tel. 0502/68-20-55
ODPADY SKAJU, DERMY wyrobów skóropodobnych. 
Wrocław, tel. 0501/98-75-99
ODPADY SKLEJKI lub deseczek o gr. do 7 mm. Wro
cław. tel. 0501/98-75-99
ODPADY FOLII butelki PET, transportery, inne. Wrocław, 
teł. 0602/67-94-98
ODZIEŻ US ARMY bluzy, spodnie, kurtki, pasy, ładowni
ce i inny ekwipunek wojskowy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY każde ilości. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
PALETY używane, wym. 100 x 120 cm oraz europalety. 
Wrocław, tel. 0604/52-72-11
PRACA DYPLOMOWA .Wpływ fotografii na reklamę". 
Wrocław, tel. 0502/65-70-87
O  SKÓRY Z NUTRII, LISÓW itp., surowe oraz gar

bowane, skupuję. Kraków, tel. 012/270-43-18, 
0501/24-90-17 82001071

STÓŁ DO GRY w „piłkarzyki". Środa Śl., tel. 
0607/04-70-00
STYCZNIKI nieużywane, typu ID1, ID2, ID3, ID4, IDX23, 
IDX31, IDX41, ID7, TSM1, możliwy dojazd, różne ilości. 
Wrocław, tel. 0607/25-13-18 
STYCZNIKI JD, IDX różne typy. Nysa. tel. 077/433-76-07
WAŁEK MOSIĘŻNY o średnicy 30 cm. 1.2 m. Polkowi
ce, tel. 0606/55-12-22
WAŁKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, poliamidowe lub 
podobne, fi 110,70,40 mm, mogą być z otworem. Mięki
nia. tel. 071/317-84-32,071/317-80-76 do godz. 16 
WESOŁE MIASTECZKO, ZAMEK DMUCHANY lub zwie
rzęta. Wrocław, tel. 071/363-83-02 
ZBIORNIK STALOWY .Walczak", na szambo, poj. 6 - 7 
m3. Wrocław, tel. 0501/97-31-43 wieczorem 
ZEGAREK OMEGA na rękę, kwarcowy wykluczony. Wro
cław, tel. 0501/48-57-25
O  ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, ka

bli, silników, transformatorów i spawarek. Zapra
szamy do stałej współpracy. PHU „DUAL”, tel. 
0607/38-85-21 01031611

RÓŻNE
O „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, Ijnek - sku
pujemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81013351

HURTOWA SPRZEDAŻ 
ODZIEŻ UŻYWANA 

SUPERSORTMK LETNI lub ZIMOWY 
cena 1 kg -  8 zł + VAT g

Głogów, tel. 076/833 42 96 1
0-602 274 502, 0-502 360 832 I

AUTOMAT ZAROBKOWY, - 3.000 zl. Chocianów, tel. 
076/819-50-39, 0608/55-42-14
AUTOMAT ZAROBKOWY zabawka .śmigłowiec", - 5.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-78-14, 0600/74-45-94
AUTOMAT ZAROBKOWY i flippery, High Speed, Wil
liams oraz Big Gyns Williams, na monety 1 zł • 650 zł/szt. 
Stronie Śląskie, tel. 0601/42-14-76
AUTOMAT ZAROBKOWY FLIPPER typ Tomkat F-14, 
technicznie sprawna, - 600 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-90-26. 0604/83-78-72
AUTOMAT ZAROBKOWY .łapacz maskotek", -1.100 zł 
/szt. Wrocław, tel. 0609/49-56-96
AUTOMAT ZAROBKOWY stołowy, .piłkarzyki". Wrocław, 
tel. 321-28-39
AUTOMAT ZAROBKOWY na złotówki, ruchoma szufla
da, szyba antywłamaniowa, podświetlony, z melodią, stan 
b. dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0502/03-84-46
AUTOMATY ZAROBKOWE FLIPERY Schedow, 1993 r. 
-1.800 zł, Huricane, 1993 r. -1.700 zł, Football. 1996 r. -
2.000 zł, 4 fłipery na części, lub do wynajęcia. Wrocław, 
tel. 0501/98-53-46
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS^artość 4.000 zl, 
cena, - 3.000' zł. Syc6w, tel. 062/785-52-08, 
0608/64-27-83
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wartość 12.240 zł, 
wpłacone 19 rat i wpisowe, możliwa zmiana modelu, -
9.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-91-74 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 18 rat+wpi
sowe, - 3.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-61-78, 
0601/71-99-01
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 9 rat - 1.700 zł. Ja
strzębie, tel. 0602/15-38-18
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ możliwa zmiana mo
delu, wpłacone 28 rat po 298 zł (wkład 8.400 zł), - 6.400 
zł. Wrocław, tel. 071/787-38-55
AUTOTAK FIAT PALIO z możliwością zamiany na Pun- 
to, wpłacone 36 rat + ostatnia rata, wartość 20.900 zł, 
sprzedam za 15.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-67-76
AUTOTAK FIAT PUNTO wpłaconych 14 rat, o wartości
8.400 zł. możliwość zmiany modelu, - 7.000 zł. ., tel. 
0603/64-60-26
BASEN OGRODOWY składany, śr. 7 m, głębokość 1.5 
m, pompa elektryczna, filtry + osprzęt, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-27-27
BECZKI na paliwo - 30 zł/szt., oraz na wodę, 10001 - 80 
zł. Piława Dolna, tel. 074/831-47-35,0602/57-90-92
BECZKI PLASTIKOWE 1501, nowe, zamykane wiekiem 
na klamrę, kwasoodpome, przeznaczone na wodę, ka
pustę, chemikalia - 30 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 
0502/40-96-80
BECZKI PLASTIKOWE poj. 1601 - 7 zł/szt. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew", zakręcane i hobo- 
ki, do celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
BECZKI STALOWE poj. 1201, zamykane -13 zł/szt. Oła
wa, tel. 071/313-15-72
BECZKI STALOWE 200 I - 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/781-45-82
BECZKI STALOWE poj. 60 I -10 zł oraz 2001 - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15
BLUZA US ARMY Woodland - 35 zł. bluza Pustynna Bu-

P le rw a za firm a w  P o lsc e , re a lizu jąc a  k o m p lek so w e  
u s łu g i ś lu b n e  w  s y s te m ie  ra ta ln y m  n p .
•trojenie kościołów, gra na skrzypcsch Avs Maria, 

restauracje,pod róże poślubne-Wlochyod 512 UJ wiele Innych usług.
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rza - 50 zł, spodnie Woodland - 50 zł, plecak Alice ze 
stelażem - 200 zł, manierka, ładownica, szelki, czapki 
Woodland - 30 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05
BRYCZKA KONNA, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/24-17-15
BRYCZKA KONNA DOKART nowa, -1.500 zł. Krajanka 
2, gm. Czastary, woj. kaliskie
BUTELKI poj. 0.33 l i  1 T -15 gr/szt., transportery -1 
zł/szt Wrocław, tel. 071/324-27-86 
BUTELKI MONOPOLOWE i inne opakowania szklane - 
0.08 zł/kg. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-76-12 do 
godz. 15,074/810-53-62 po godz. 17,0603/46-09-74 
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml, ok. 30 tys. sztuk,
- 4.000 zł. Wrocław, teł. 341-50-24 lub 0502/82-74-46
CHODZIK DZIECIĘCY - 20 zł. Brzeg, tel. 077/411-74-31
CHODZIK DZIECIĘCY, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/355-35-09
CZASOPISMA erotyczne, z 2001 r. - 2 zł/szt., z płytą 
CD-ROM - 4 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/23-51 -77
CZASOPISMA dla dzieci - od 1 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
CZASOPISMO „EASY ENGLISH” 29 numerów, z kase
tami, -100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49 
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1. do 46., w 2 
segregatorach, stan idealny - 50 żł lub zamienię na sprzęt 
komputerowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „MOTOR” , 1983/86 r. tygodniki, 250 
sztuk, - 60 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21
CZASOPISMO „PRZYJAZNY PC” od 1. do 10. numeru,
- 80 zł. Wrocław, tel. 071/359-21-86
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY” wszystkie numery, 8 
segregatorów, - 700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-07-36 
DRABINKA SZNUROWA 6-szczeblowa, zawieszana do 
sufitu, dł. ok. 2 m, dla dzieci, stan b. dobry, - 37 zł. Wro
cław, tel. 071/342-04-64
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3. Jordanów Śląski, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/40-27-41
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis. 
Mirosław Pasieka, Wrocław-Leśnica, ul. Dolnobrzeska 
61c/1, tel. 071/349-21-69
DREWNO OPAŁOWE kominkowe i drobno rąbane - od 
40 zł/m2. Małomice, tel. 068/376-99-38

GARNITUR kolor .kawa z mlekiem", obwód pasa 102 cm, 
wzrost 172 cm, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-46
GARNITURY MĘSKIE - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/373-55-13
GARSONKI wykrojone, gotowe do przeszycia, modny fa
son. 90 szt. -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/18-35-45
HEŁMOFON CZOŁGOWY kpi., stan idealny, - 35 zł. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
O HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ „LUMPEX” - 

w HOLTENDORF w Niemczech, 2 km od Goerlltz 
w kierunku Bautzen, droga B6, przy automark- 
cie, czynna w każdy czwartek w godz. 10*18. Wro
cław, tel. 071/373-04-36 02028211 

HUŚTAWKA DZIECIĘCA nowa -100 zl. Brzeg, tel. 
077/411-74-31
KARNET NA MISTRZOSTWA POLSKI W ŻUŻLU na sta- 
dionie olimpijskim, trybuna główna (miejsca siedzące), 3 
rundy zasadnicze, 3 finałowe + .Złoty Kask’ i .Memoriał 
Nieścieruka’ , -120 zł. Wrocław, tel. 071/363-62-67 
KARTY KOSZYKARZY ZEPTERA z autografami, lami
nowane: Zieliński, Wójcik, Jamison, Cielebąk, Tomczyk, 
Miglinieks, Kościuk, McNull, stan dobry -100 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/341-48-68 po godz. 20
KARUZELA z wesołego miasteczka (koniki, samoloty, au
tka) - od 6.500 zł/szt. Źędowice, tel. 077/463-46-04
KASETON REKLAMOWY 2-stronny, - 350 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-98-47
KOLEJKA ELEKTRYCZNA HO prod. niemieckiej, 10 wa
gonów, tory, wiadukty, domki, inne elementy, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-42-14, 0600/61-03-58
KOŁDRA LAMA GOLD z owczej wełny, antyalergiczna, 
135x200, nowa, z atestem, - 600 zł. Zduny k. Krotoszy
na, tel. 0606/80-85-76
KOMBINEZON LOUIS ęzamy, rozmiar 48, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/396-36-33
KONTENER, - 3.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-47-07, 0605/25-59-60
KONTENER CHŁODNICZY wym. 6 x 2.5 x 2 m, -22 stop.
C, - 9.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-20
KSIĄŻKA SEKRETY WINDOWS 98 - 50 zł. Wrocław, tel.
071/342-58-90, 0601/81-82-12
KSIĄŻKI niemieckie, przedwojenne, pisane gotykiem, o
różnej tematyce - od 10 do 25 zł/szt. Wrocław, tel.
0502/17-67-85
KSIĄŻKI i kasety z bajkami, dla dzieci w wieku od 3 do 
15 lat. Wrocław, tel. 071/343-66-26
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO nowy, profesjonalny, 
dla zaawansowanych, kasety video, magnetofonowe, te
sty, książki, - 900 zł. Wrocław, tel. 0502/17-67-85
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ESKK dla początku
jących, z kasetami, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-37-43 w godz. 9-17
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla zaawansowanych 
- 250 zł i początkujących - 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-23-08
KURS ZAWODU SEKRETARKI 24 lekcje, bardzo pomoc
ny zwłaszcza dla osób poszukujących pierwszej pracy, 
stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-86
KURTKA SKÓRZANA męska, nubuk, kolor śliwkowy, 
nowa, kupiona 11.2000 r., cena w sklepie -1.280 zł (spła
cam jeszcze raty), -1.020 zł. Wrocław, tel. 071/782-08-95
LAMPY JARZENIOWE do hal, różnego typu, ceny 35-60 
zł/szt. Cybinka, teł. 068/391-13-02
LAMPY JARZENIOWE prod. niemieckiej, nowe, na świe
tlówki, 20/40 W, hermetyczne, niepalne, nadają się do 
użytku w trudnych warunkach, - 80 zł. Lubin, tel. 
076/749-01-26
LAMPY JARZENIOWE wiszące, podwójne - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/357-28-45
LAMPY SODOWE wiszące, 250 W, do hali, hermetycz
ne + żarówki (9 szt.) - 270 zł/szt., możliwa faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0603/99-98-77
LAMPY ŚWIETLÓWKI w obudowie. 2 x 40 W. - 35 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-31-12. 0605/07-77-88
LASER DYSKOTEKOWY domowy, wyświetlanie wzorów 
na ścianie, - 300 zł. Lubin, tel. 0600/83-62-79
ŁAŃCUSZEK ZŁOTY na rękę, męski, waga 62 gramy, 
próba 583, atrakcyjny wygląd, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/21-23-78
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE z Niemiec, - 4.000 zł. No
wogrodziec, tel. 075/731-67-14
MILITARIA odzież, sprzęt sanitarny, mapniki, wyposaże
nie żołnierza, telefony, itd. - od 5 do 80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
MIOTU BRZOZOWA 200 szt. - 3 zł/szt. Gęsice, gm. Po
mianów. tel. 071/302-73-46
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą, profilowa
ną, możliwy transport i montaż - od 1500 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-30-47, 855-68-04 
NAMIOT HANDLOWY 4 x 2.7 m, biały w zielone pasy, 1 
raz używany, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/311-98-65 po 
godz. 18
NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobami, które pomogą mi wyje
chać na pobyt stały do Niemiec. Opole, tel. 0503/59-73-27
NIANIA ELEKTRONICZNA podsłuch do pokoju dziec
ka, zasięg 200 m, firmy Tefal, pozytywka -150 zł. Wro
cław. tel. 071/341-20-22, 0503/94-25-12
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do 25 kg, nowe - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/346-63-81
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-86-21, 0607/69-71-32
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do 10 kg, z funkcją fotelika sa
mochodowego. z budką - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22, 0503/94-25-12
OBRAZ OLEJNY na płótnie, .Widok na Tatry”, wynv 63 
x 77. syg. M. Puffke, 1922 r., wycena rzeczoznawcy ok. 
7000 zł, oryg. rama, - 3.500 zł. Sulimów, tel. 
071/311-46-13

OBRAZ OLEJNY na płótnie, Z. Badowskiego, alegoria 
patriotyczna, wym. 260x150 cm, 1906 r. oraz 100 pocz
tówek, przedwojenne malarstwo, - 17.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/12-56-74
OBRAZY OLEJNE pastele, grafika, akwarela - od 100 
zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-47-24
0  ODZIEŻ NOWA prod. niemieckich firm „Haness” 

I „M&H” - atrakcyjne ceny. Wrocław, tel. 
071/349-50-22 02027981

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE różne fasony, 200 
szt., ze stojakiem, - 800 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-65-61
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 12.000 sztuk - 1 
zł/parę. Wrocław, tel. 0606/44-73-62
PISTOLET GAZOWY 2 magazynki, kabura - 450 zł lub 
zamienię na telefon GSM, dekoder Wizja TV lub Cyfra-*-. 
Wrocław, tel. 0501/97-96-25
PISTOLET GAZOWY ROEHM 9 mm, rewolwer, prawie 
nowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/311-46-87
PLAKAT z autografem Kayah, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-80
PLAN „WYSTAWEK” cały rok, 160 miast, aktualne, 
sprawdzone terminy, - 50 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64
PLAN „WYSTAWEK” w Niemczech, aktualne, 3 rejony, 
z mapkami, zamienię na inne plany, aktualne, okolice 
między Manheim a Frankfurtem n.M. Prochowice, tel. 
0608/53-22-16, 076/858-40-65
PLAN „WYSTAWEK” 15 landów -150 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0604/52-72-11
PLANDEKI, 3 x 4,3 x 5,4 x 6 m2, z oczkami - 4 zł/m2. 
Świebodzice, tel. 074/854-20-02
PŁASZCZ SKÓRZANY męski, XL, ciemnopopielaty, stan 
b. dobry, -160 zł. Wołów, tel. 071/389-60-16
PŁASZCZ SKÓRZANY nowy, długi, czamy, na szczupłą 
osobę, na wzrost do 178 cm, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/373-33-90. 0503/07-41-51
PŁASZCZE DAMSKIE wiósenno - jesienne - 60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/355-65-56
PORCELANA GRECKA filiżanki, wazony, upominki - w 
kolorach czarnym i niebieskim, od 30 do 135 zł/szt Rosz- 
kowice, gm. Byczyna, tel. 077/414-60-39
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW KOLIZJI samochodów na 
skrzyżowaniu na placu Grunwaldzkim, przy wjeździe od 
ulicy M. Curie-Skłodowskiej, w dniu 1.06.2001 r. o 
godz.18.10, kremowe taxi. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POZNAM PANIĄ atrakcyjną, b. szczupłą. Wrocław, tel. 
0504/96-14-12
POZNAM PANIĄ do 32 lat, uczciwą, bez nałogów, je
stem kawalerem, posiadam mieszkanie i samochód, 
mieszkam w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na operację plastycz
ną, dla 4-letniej córki, która uległa ciężkiemu poparzeniu, 
żyjemy z 1 pensji, wierzymy, że są jeszcze ludzie dobre
go serca, którzy zrozumieją nasz ból i pomogą, nr konta: 
4405-4710-0489-5708 Bank Zachodni O/Oleśnica.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem w bardzo kry
tycznej sytuacji, dziś pomożesz mi - jutro może ja lub 
inni pomogą tobie, dziękuję ludziom dobrego serca, nr 
konta WBK 10901173-234870-170-4-4-999..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ zbieram na wakacje, 
za wszelkie wpłaty z góry dziękuję, nr konta WBK SA II 
o/Zielona Góra 10901636-1069558-170-4. Lubin
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mojego męża depor
towano z kraju, jestem bez pracy i środków do życia, Lu
cas Bank O/Wałbrzych, nr konta 19401076-47037287. 
Wałbrzych, tel. 074/849-23-56
PRZYJMĘ REKLAMĘ na samochód Polonez Truck. Wro
cław, tel. 0503/93-19-04
PRZYJMĘ ODZIEŻ DLA CHŁOPCÓW rozmiary 152,145
1 135 cm, masz wyrzucić zadzwoń. Szprotawa, tel. 
068/376-70-38 po godz. 16
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ 3 szt., na trasie nr 
8,30 km od Wrocławia, kierunek Kudowa, dobra widocz
ność - 2.000 zł/sztVrok. Wrocław, tel. 0606/47-27-85
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Opel Omega 
kombi, biały. Namysłów, tel. 077/410-12-52
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD ciężarowy, nowa 
plandeka, cały kraj. Oława, tel. 071/313-91-83 po 
godz. 20, 0601/89-04-35
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transpor
ter. Świdnica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Ford Transit. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Truck. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Atu. 
Świdnica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Volvo 740, tra- 
sy międzynarodowe. Wrocław, tel. 071/321-52-77, 
0603/29-93-37
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD TAXI. Wrocław, 
tel. 071/348-50-06, 0601/76-37-32
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD FIAT CINOU
ECENTO zielony metalic, przeb. ok. 1.000 km/mies. Zie
lona Góra, tel. 0502/23-70-17
PRZYJMĘ SAMOCHÓD POLONEZ nieodpłatne, w za
mian za wyrejestrowanie, w obojętnym stanie, zapew-* 
niam transport. Nadolice Wielkie, gm. Czernica, woj. wro
cławskie, tel. 0605/85-48-14
PUDEŁKA PLASTIKOWE do kaset video, ok. 3000 szt.
- 40 gr/szt. Legnica, tel. 0604/35-58-96
SKÓRY Z LISÓW rudych, garbowane, 50 szt -100 zł/szt. 
Krotoszyn, tel. 0606/31-68-84 
SKÓRY Z LISÓW garbowane - 250 zł/szt. Radwanice, 
tel. 071/311-76-30, 0604/15-53-66
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SŁOIKI typu weka, poj. 1 I - 1 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/351-49-17* ' ~ " • - '
SPODKIE DŻINSÓW^ ̂ EplAY* czarhe’ nowe, obwbd 
pasa 82 cni, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-35, 
0602/88-29-54
SPODNIE SZTRUKSOWE i dżinsowe, męskie, dziecię
ce, różne rozmiary i Kolory, sprzedaż hurtowa, negocja
cja cen, sztruks od 27 zł, dżins od 20 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-89, 0601/74-66-30 
STROIK ŚLUBNY kompozycja: stokrotki i margeritki z 
Zielonymi listkami, bardzo elegancki i ładny, kupiony w 
salonie - 30 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-45 po godz. 20, 
0600/15-63-79
STYCZNIKI IDX 41 - 50 zł, SLA 32 - 30 zl, SLA 7 -10 zł, 
MSM 1 -10 zł, amperomierz tablicowy + przekładnik fir
my Merlin Geriin - 60 zł, wyłącznik ciśnieniowy LCA 3 - 
50 zł, 2 x 160 A - 40 zł. Lubin, tel. 0605/28-93-13
STYCZNIKI TELEMECANIGNE 24V 50/60 Hz, 4 kW - 
380V -15 zł/szt. Lubin, tel. 0605/28-93-13 
SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardo
wych, klasa A, D, wzrost 160 cm, żółta z czarnymi wy
kończeniami, pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/336-06-61
SUKIENKA KOMUNIJNA + dodatki (wianek, torebka, 
buty i inne), -100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38-40, na kole* rękawki 
opuszczane na ramiona, - 200 zł; Kamieniec Ząbkowic
ki, tel. 074/817-70-70
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, z dodatkami (welon, 
stroik, rękawiczki), - 550 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25
SUKNIA ŚLUBNA + bolerko z żakardu i półmatowej sa
tyny, francuski fason, elegancka, bez zdobień, rozmiar 
38-40, czyszczona, - 500 zł. Lubin, tel. 076/722-67-37, 
0605/52-18-43
SUKNIA ŚLUBNA krótki rękaw, wzrost 162, 98-82-95, 
długa, biała - 300 zł. Lubin, tel. 076/842-76-43
SUKNIA ŚLUBNA b. ładna, rozmiar 36, na szczupłąoso- 
bę, dodatki gratis, - 150 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0600/43-27-29
SUKNIA ŚLUBNA biała, wzrost 168 cm, rozmiar 42, gor
set z gipiury, dodatki gratis, - 600 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 180 cm, - 300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
SUKNIA ŚLUBNA biała, na kole, krótki rękaw, na szczu
płą osobę, wzrost 172 cm, po czyszczeniu chemicznym, 
dodatki, - 450 zł. Osiek 61, tel. 076/842-86-42,'po 
godz. 16
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra haftowana, na kole, roz. 
40, wzrost 164 cm, - 200 zł. Pawłowice, gm. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/816-00-34
SUKNIA ŚLUBNA model 2000, cała z atłasu, góra z gi
piury, krótki rękaw, na kole, biała, rozmiar 38, dodatko
wo rękawiczki z gipiury, stan b. dobry, - 400 zł. Pielgrzym
ka, tel. 076/877-51-34
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 38, model 2000, cała z atła
su, góra i dekolt z gipiury, z krótkim rękawem, raz uży
wana, stan b. dobry, na wzrost 160-165 cm, dodatkowo 
rękawiczki z gipiury, - 400 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-14
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40, z atłasu, na kole, bogato 
zdobiona, po czyszczeniu, - 450 zł. Pieszyce, woj. wał
brzyskie, tel. 0607/54-66-20 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42 - 44, z krótkim rękawem, góra 
z gipiury z perełkami, delikatna, welon, rękawiczki, - 450 
zł. Polkowice, tel. 076/749-61-88,0603/29-70-73 
SUKNIA ŚLUBNA bardzo ładna, -150 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-73-25
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, z najnowszej kolekcji, 
dodatki: długi welon, diadem, rękawiczki - 600 zł. Róża
na, tel. 0606/59-95-72
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40, na wzrost 167 cm, welon, 
inne dodatki, - 400 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-26; 
0606/32-06-40
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38, szerokie ramiącżka, bo
gato zdobiona, rękawiczki, różyczki, - 500 zł. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-47-11
SUKNIA ŚLUBNA ecru, włoska, 2-częściowa, gładka, 
góra na cienkich ramiączkach, odcinana pod biustem, 
lekko poszerzana ku dołowi, przedłużony tren + narzuta 
z delikatnej koronki, b. elegancka i szykowna, - 900 zł. 
Świdnica, tel. 0600/27-23-54
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 167 cm, roz. 42, góra biała, 
ż gipury, zdobiona różami, dół na halkach z tiulu, listwa 
na dole z atlasu + rękawiczki, - 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-35-69

SUKNIA ŚLUBNA z francuskiej tkaniny, kolor ecru, na 
wzrost 170 cm, rozmiar 38, + buty nr 39, - 500 zł. Wro- 
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SUKNIA ŚLUBNA, Cymbeline, stan idealny, prosty wzór, 
szelka na szyi, wyszywane wzory, rozmiar 38/40, ha 
wzrost 170/175 cm, - 550 zł. Wrocław, tel. 782-98-99, 
0604/30-49-73
SUKNIA ŚLUBNA białą, rozmiar 38, na wzrost 170 cm, 
krótki rękaw, welon, rękawiczki, stroik, po czyszczeniu, 
kupiona w salonie, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/05-03-97
SUKNIA ŚLUBNA Emelle Costa, sprowadzona z Pary
ża, model lato-jesień 2000, rozm. 36, biała, podpinany 
tren + dodatki, - 1.200 zł. Wrocław, tek .071/351-10-85, 
0501/96-73-01
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, na wzrost 165 cm, z krót
kimi rękawami, góra zgipiury, dół zdobiony, na kole, raz 
używana, welon, stroik, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/352-74-16
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38/170 cm, z krótkimi ręka
wami, tył zdobiony różyczkami, z dodatkami, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-78-34
SUKNIA ŚLUBNA model 2000 r., włoski projekt, z tre
nem, odkryte plecy, szyta z klinów, pełny klosz, biała, szal, 
welon, rękawiczki, długie buty, rozmiar 170/40, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-63-80
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 32-34, biała, szyta na wzór 
Cymbeline -'France, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-64-22 
po godz. 19,0601/38-94-47
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, na drobną osobę, hafto
wana, bardzo szeroka u dołu, ,z halką, - 250 zł. Zduny k. 
Krotoszyna, tel. 0606/80-85-76 
TARCZE ZEGARÓW SŁONECZNYCH, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-51-26
TWORZYWO SZTUCZNE HOSTAFORM 800 kg - 4 zł/kg. 
Brzeg, tel. 077/416-44-30
TWORZYWO SZTUCZNE LDPE rozdmuch, wtrysk PP, 
PS, PCV przemiał, cena od 1,30 do 1,60 zł. Wrodaw, tel. 
315-37-26, 0503/98-58-04
UBRANKA DZIECIĘCE firmowe, od 0 do 6 mies., stan 
idealny, od 10 zł. Wrocław, tel. 071/784-86-21, 
0607/69-71-32
UBRANKA DZIECIĘCE od 0 do 6 mies., firmowe oraz 
od 2 do 4 lat, stan idealny, od 20 zł. Wrocław, tel. 
071/787-39-99
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letnisko
wy, z podwoziem, pow. 26 m2, odeplony, - 7.500 zł. Wro- 

. cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
WALIZKA - 25 zł. Wrodaw, tel. 071/373-55-13
WALIZKA DYPLOMATKA szyfrowe zamknięcie, ciem
nobrązowa, narożniki okute metalem w kolorze złotym, 
nie używana, stan idealny, - 250 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-37-68
WĘŻE PLASTIKOWE do zimnej i gorącej wody, 3/4", w 
odcinkach 50 m - 60 gr/m.b. Wrodaw, tel. 0503/93-44-13
WÓZEK mały, na drewnianych kołach, -150 zł. Oława, 
tel. 071/303-39-67 po godz. 18
WÓZEK DZIECIĘCY PIERRE CARDIN 2-funkcyjny, stan 
b. dobry - 400 zł. Brzeg, tel. 077/411-74-31
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK najnowszy model. - 450 zł. 
Jaworzyna ŚL, tel. 074/858-70̂ 40
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, stan b. dobry, grana
towy, - 350 zł. Legnica, tel. 076/722-17-66
WÓZEK DZIECIĘCY granatowo-żółty, 3-funkcyjny, - 200 
zł. Legnica, tel. 076/850-17-60
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO granatowy, buda z okien
kiem, przekładana rączka, podwójne koła, ochraniacz na 
nóżki, śpiwór, folia przeciwdeszczowa, - 350 zł. Legnica, 
tel. 076/722-94-15
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, nowy, przekł. rączka, 
koszyk, torba, osłona na nogi - 350 zł. Lubin, tel. 
076/843-43-85
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ Lambada, granatowy 
w białe misie, kosz na zakupy, folia, duże kola (przednie 
skrętne) - 250 zl. Lubin, tel. 0503/93-35-68 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINAtyp spacerówka, para
solka, pełne wyposażenie - 300 zk Lubin, tel. 
0601/18-57-00,
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK Montana 2000, granatowy 
w białe wzorki, 3-funkcyjny, przekładana i reg. rączka, 
duże koła, gondola, osłonka na nogi, śpiwór gratis, stan 
b. dobry, - 350 zł. Lubin, tel. 076/749̂ 01 -55 wieczorem
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO, spacerowy, duże obroto
we koła, budka z okienkiem, kosz, reg. oparcia, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry - 220 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0608/83-70-84

SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, na wzrost 172 cm, góra z 
gipiury, dół satynowy, sztywna halka, - 350 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-39-73
SUKNIA ŚLUBNA z halką, wzrost 165 cm, biała, welon 
2-częściowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/346-48*59 wie
czorem, 0604/61-81-18
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, dla wysokiej, szczu
płej dziewczyny, biała, z trenem, halka na kole, krótki rę
kaw, góra zdobiona perełkami, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/355-35-09 *
SUKNIA ŚLUBNA .Cymbeline”, biała, wzrost 170 cm, 
rozmiar 38, rękaw 3/4, sznurowana na plecach, duży 
dekolt, na kole, welon, buty, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/788-27-27
SUKNIA ŚLUBNA włoska, rozmiar 174/86/67, - 550 zł. 
Wrodaw, tel. 0606/59- 1̂
SUKNIA ŚLUBNA biała, z długimi rękawami, roz. 38-40, 
wzrost 166-170 cm, stan idealny, - 790 zł. Wrodaw, tel. 
0602/66-87-63
SUKNIA ŚLUBNA z krótkimi rękawami, rozm: 36, góra x 
koronki, welon, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/345-64-58 po 
godz. 16
SUKNIA ŚLUBNA prod. francuskiej, roz. 38-40, ecru, b. 
elegancka, prosta, -1.000zł. Wrodaw, teł. 0602/23-52-14 
SUKNIA ŚLUBNA 178 cm, .od szczęśliwej panny mło
dej", - 400 zł. Wrodaw, tel. 0501/93-48-22
SUKNIA ŚLUBNA roz. 38, na wzrost 160 cm, z gipiury, 
krótke rękawy, na kole, różyczki łososiowe, stan idealny,
- 550 zł. Wrodaw, tel. 071/325-37-13,071/317-83-20 
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline-France, elegancka, góra 
gipiura, gorset sznurowany z tyłu, dół z tafty, tren, na kole,
- 800 zł. Wrodaw, tel. 0605/31-63-5?
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, raz używana, tren zdej
mowany, góra gorset z gipiury, ramiona opuszczane, dół 
szantung, na kole, łososiowe różyczki, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 38, modny fason, z krót
kimi rękawami, delikatnie zdobiona, góra z gipiury, stan 
b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/785-77-71
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38/40, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/351-25-41

WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA Balestrino, niebieska 
łączka, głęboki oraz spacerówka, górna część regulo
wana, odpinana z siatką wentylacyjną, koszykjia zaku
py + torba, reg. zagłówek, koła szprychowe, duże, chro
mowane, mało używany, stan b. dobry, - 600 żł. Modli- 
szów, gm. Świdnica, tel. 074/850-98-29 
WÓZEK DZIECIĘCY z budką, spacerowy, stan dobry - 
80 zł. Nadolice Wielkie, gm. Czernica Wrodawska, tel. 
0605/85-48-14
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA stan dobry, - 420 zł. 
Nysa, tel. 077/433-72-97
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, koła pbje- 
dyncze, rączka przekładana, stan dobry - 500 żł. Strze
gom, tel. 074/855-42-92
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka. kosz na za
kupy, stan b. dobry, - 150 zł. Środa Śląska, tel. 
0602/89-33-13
WÓZEK DZIECIĘCY COSCO prod. USA, dla bliźniąt, 
spacerówka, jedno za drugim, - 450 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, spacerowy, stan b. 
dobry, - 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-05-08
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, typ .para
solka", z budką i plandeką, bardzo lekki, kolor turkuso- 
wo-granatowy, stan b. dobry, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-81-21, 0602/84-62-71
WÓZEK DZIECIĘCY, spacerowy, regulacja oparda, kosz, 
parasolka, stan b. dobry - 250 zł, leżączek dziecięcy - 45 
zł, rowerek plastikowy, 3-kołowy - 50 zł. Wałbrzych, tel. 
074/943-99-05
WÓZEK DZIECIĘCY typ .parasolka", z doczepianą bud
ką, -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-94-43
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO 2-funkcyjny - 500 zł, 
wózek spacerowy - 300 zł, nosidełko na stelażu -150 zł. 
Wrodaw, tel. 071/359*32-93,0601/71-79-32
WÓZEK DZIECIĘCY rozkładany, typ „parasolka", koła na 
resorach, rozkładany do spania, stan dobry, -110 zł. Wro
daw, tel. 071/350-99-87
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, mało używa
ny, żółto-zielony, przekładana rączką, koszyczek, stan b.

dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/350-96-18, 
0608/4^29*97 ^
WÓZEK DZIECJĘCY GRACO V0YĄGER spacerowy, z 
budką i. pająkiem, ciemnozielony, pąsy, rozkładany do 
spania, duże koła (skrętne), kosz na zakupy, osłona na 
nogi, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, stan dobry, - 250 
zł. Wrodaw, tel. 071/328-33-10 prosić Dagmarę
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK LASER 3-funkcyjny, gra- 
natowo-biały, w drobną kratkę, duże koła (terenowe), kosz 
na zakupy, torba, folia przeciwdeszczowa, pasy, pokro
wiec, stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel.071/328-33-10 
prosić Dagmarę
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, + podkładka do prze
wijania,' leżaczek, huśtawka, - 250 zł. Wrodaw, tel. 
0609/49-48-91
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO OF ROAD spacerowy, roz
kładany do spania, granatowo-żółto-zielony, podwójne 
1coła przednie (skrętne), + śpiwór, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
0503/95-45-73
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, z materacem i 
śpiworem, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07
WÓZEK DZIECIĘCY RACO, duży kosz, koła skrętne, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-21,0609/23-80-04
WÓZEK DZIECIĘCY MAJA spacerowy, -190 zł. Wrodaw, 
tel. 071/350-66-77
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO rozkładany, -100 zł. Wro
cław, tel. 0609/t5-65-52
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, szeregówka, nowy, 
prod. niemieckiej, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/785r76-94, 
0604/71-66-24, 0602/81-52-87 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO BREEZE, z budką, pasy, 
rozkładany, duże kqła, kosz na zakupy, -180 zł. Wro
cław, tel. 071/339-73-85 po godz. 18 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA MIKO, 3-funkcyjny, - 
400 zł. Wrodaw, tel. 0604/19-98-82
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO prawie nowy, na 
gwarancji, najnowszy wzór, spacerowy, z funkcją głębo
kiego, przekładana rączka, torba, - 730 zl oraz nosideł
ko Bebe Confort, na gwarancji - 280 zł. Wrodaw, tel. 
071/787-39-99
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO na gwarancji, spacerowy, 
nowy model 2002 r., cena w sklepie 800 zł, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/351-25-41
WÓZEK DZIECIĘCY OUINNY dla bliźniaków, Jeden za 
drugim", 2 daszki, siedzenia rozkładane, folia przeciw
deszczowa, - 150 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-10, 
0602/78-31-81
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS spacerowy, z funk
cją głębokiego, model z 2000 r., koła skrętne, przekłada
na rączka, reguł, podnóżek i wys. rączki, kosz, używany 
6 mies., atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0605/24-41-20
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ Labamba, granatowy 
w białe misie, 2-funkcyjny, może być dla noworodka, stan 
idealny - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina Cross 2000, stan b. do
bry, z funkcją spacerówki, duże koła, b. lekki, pokrowiec 
na nogi - 650 zł. Wrocław, tel. 0601/71-85-15
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, rozkładany do spania, 
przekładana rączka, pokrowiec na nogi, kosz na zakupy, 
wkładka dla niemowlaka, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO z budką, rozkładany do 
spania, koszyk pod budkę, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0609/15-65-52
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy -130 zł. Wrodaw. tel. 
071/372-62-99
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budką, granatowy w 
plamki, koła białe pojedyncze, prod. polskiej, używany 5 
miesięcy, -190 zł. Wrodaw, tel. 071/372-25-87
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, spacerowy, rozkładany, fir
my BM LUX, na dużych kołach, stan idealny. Wrocław, 
tel. 071/321-58r05 po godz. 16,0605/91-86-09 . 
WÓZEK DZIECIĘCY typ .parasolka", kosz na zakupy, 
małe podwójne kółka, czerwono-zielony, • 85 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67, 0601/78-51-55

. WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, dla bliźniaków 
s (jeden za drugim), skrętni koła, stan b. dobry, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-19-60 
WÓZEK DZIECiĘCY spacerowy, z budką, regulacja le
żenia, rączka przekładana, kolor liliowy 7220 zł oraz typ 
.parasolka", Chicco, stan b. dobry - 80-140 Zł. Wrodaw, 
tel. 071/357-23-54, 0604/68-43-49
WÓZEK DZIECIĘCY Graco, spacerowy typu .parasol- 

- ka”, Chicco, ceny 100-270 zł, wózek Inglesina Cross, stan 
idealny - 500 zł, chodzik Chicco - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56, 0503/94-25-12
WÓZEK DZIECIĘCY typu .parasolka", skręcane koła, 
granatowy z kolorowymi wzorami + parasolka przeciw
słoneczna, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/787-37-86 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA, CAM spacerowe, typu 
.parasolka", rozkładane do spania, z regulacją podnóż
ka, bez budki, pałąki, stan b. dobry, lekkie, łatwe do zło
żenia, ceny 130 i 110 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
071/786-49-44
WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST, 2000 r. granatowy (w 
kratkę), głęboki + spacerowy, pompowane koła, regulo
wana rączka, dużo miejsca na zakupy, - 300 zł. Wrocław, 
tel. Q71/362-86-99
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI kwant - 550 zł, dymiarka
- 300 zł, kula - 400 zł, fire bali - 550 zł, mono flaver - 450 
zł, suńrist turbo, 2 x 400 W - 700 zł, Let 8 - 600 zł, ran- 
dumscan - 700 zł, skanery - 800 zł/szt., kolumny JBL, 
250 W -1.800 zł, mikser - 450 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-31 po godz. 17
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, światła, ko
lumny LDM 4 x 200 W - 3.600 zł, subwoofery 2 x 250 W
- 2.500 zł, końcówka mocy -1.200 zł lub cały komfort -
16.000 zł. ŚdnawRa Średnia, tel. 074/871-54-34
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI - kolorofon .Zig-Zag", 300 
W, reagujący na basy, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-96-68
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI .madscan", oświetlenie, 
Strobo, -1.458 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
ZABAWKA MOTOREK 3-kołowy, .Policja", od 2 do 5 lat,
- 290 zł. Goworowice, tel. 077/431-25-14 
ZABAWKA MOTOREK dziedęcy, na akumulator, dla 
dziecka 1-5 lat, czerwony, mało używany, - 350 zł. Kożu
chów, tel. 0605/46-61-17
ZABAWKA MOTOREK IGNISJA akumulatorowy, nowy, 
z ładowarką, dla dziecka do 5 lat, imitacja Enduro, - 350 
zł. Legnica, teł. 0608/16-30-72 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP 2-osobowy, na aku
mulator, czerwony, atrakcyjny wygląd, -1.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-35-85
ZABAWKA SAMOCHODZIK VW Garbus, 6V, 1-osobo
wy, dla 3-latka, - 550 zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-47

ZABAWKA SAMOCHODZIK 4-kołówy, 6V - 350 zł, mo
torek 3-kołowy, 6V - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
ZABAWKA SAMOCHODZIK strażacki, koła przednie 
skrętne, kierownica, stan dobry - 35 żł. Wrocław, tel. 
071/350-99-87
ZAMIENIĘ CZASOPISMA : .Elektronika Praktyczna", 
.Praktyczny Elektronik", .Radioelektronik", roczniki 
1996-2000, na płytę główną Pentium 166. Stoszowice, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/42-80-03 po godz. 16
ZBIORNIK kwasoodpomy, z mieszadłem, 6001, - 6.000 
zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 076/818-6944,0602/82-11-26
ZBIORNIK po paliwie, 35 m3, idealny na szambo, - 2.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-66-22,0601/08-53-03 , .
ZBIORNIK PALIWOWY 25 m3, - 4.000 zł. Puszczykowo, 
tel. 061/813-35-39, 0605/58-06-65
ZBIORNIK NA TROCINY z wyciągiem. - 1.800 zł. Wro
cław, tel. 0608/47-08-22
ZBIORNIK PLASTIKOWY ifioo I. w stelażu, na palecie.
- 220 zl. Strzegom, tel. 0601/92-49-04
ZBIORNIK POLIETYLENOWY na szambo, poj. 50001, -
3.200 zl. Wrodaw, tel. 0602/43-77-21
ZBIORNIK STALOWY 22.S m3, waga 5 1, grubok bla- 
chy 14 mm, wym. 2.2 x 6.5 m, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0606/77-88-99
ZBIORNIK STALOWY 11.5 m3, waga 3.31, grubość bla
chy 14 mm, wym. 2 x 4 m, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0601/76-83-54
ZBIORNIK STALOWY poj. 55.000 I, - 4.500 zł. Oława, 
tel. 071/313-19-72
ZBIORNIK STALOWY na szambo, zakonserwowany, 7 
m3, -1.600 zł. Oława, tel. 0603/83-59-46
ZBIORNIK STALOWY 20 m3, izolowany, po materiałach 
pędnych, stan b. dobry, - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15 
ZBIORNIK11000 I, na palede, stan b. dobry, - 350 zł. 
Wrodaw, tel. 071/781-45-82
ZBIORNIKI o poj. 125001. na środki spożywcze lub na 
szambo - 2.000 zł/szt Ziębice, tel. 074/819-31-50
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na europalecie, w siatce 
ocynkowanej, prawie nowe, z zaworami kulowymi, 1100 
I - 280 zł/szt. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29
ZBIORNIKI PLASTIKOWE poj. 1.0001, na palede, w ko
szu aluminiowym, - 250 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-82-05, 0608/85-28-67
O  ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m3,25 m3, zbior

niki K.O., 2,5 m3,3 m3,6 m3,10 m3, wiata (kur
nik), ocieplona, z blachy aluminiowej, szer. 12 m, 
długość 80 m, wys. 2,7 m, cena 70 zł/m2., tel. 
062/785-65-75 81012621

ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3-50 
tys. litrów, w cenie 700-5400 zł., tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
intemecie pod numerem - AC0232 www.autogiel- 
da.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, paliwo, od 3.000 I 
do 50.0001, zakonserwowane, zapewniam transport, od
1.000 zł do 5.000 zł.., tel. 0608/71-25-23
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, 200001,300001 - od 
2200 zł. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96
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 szambo, od 15 do 60 tys. I - 
od 3.000 do 5.000 zł. Wojdeszów. tel. 075/751-18-73 
ZEGAREK ATLANTIC męski, oryginalny, ndtoy, - 400 zł. 
Jaworzyna Śl., tel. 074/858-70-40
ZEGAREK CASIO G-Shock, -150 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
ZEGAREK OSRAM złoty (18 karatów), damski, pół bran
solety połączone z paskiem, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
ZŁOTY ŁAŃCUSZEK próba 585, długośd 52 cm, waga
27.200 g, - 850 zł. Lubin, tel. 0600/37-99-05

FOTO

ma, 22-80 mm, - 1.200 zł.1 Polanica Zdrój, tel.
074/868-21-37,0606/60-93-07
APARAT MINOLTA VECTIS 25 zoom 30-75, datownik,
zdjęda panoramiczne, nocne, portretowe, samowyzwa-
lacz, redukcja czerwonych ocźu, automat, srebrny, - 550
zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16
APARAT MINOLTA X-700 z obiektywem 35-70 mm, fil- 
tre Skylight gratis, - 750 zł. Wrodaw, tel. 071/322-90-38, 
wieczorem
APARAT MINOLTA VECTIS 25 zoom 30-75,3 formaty 
zdjęć, datownik, makro, nocne, pejzaż, - 480 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-45-92, 0603/94-02-16 
APARAT NIKON F 60 nowy, z obiektywem Nikkor 28-80 
D, instr. w j. polskim, pudełko, dokumentacja, -1.500 zł. 
Kowary, tel. 075/718-31-29
APARAT NIKON F801 dedykowana lampa błyskowa + 
obiektyw Sigma 28-70, stan idealny, - 1.800 żł. Niem
cza, tel. 074/837-60-93.0605/46-65-65 
APARAT NIKON F-50 mało używany, kolor srebrny, z 
obiektywem, - 1.400 zł. Prochowice, woj. legnickie, tel. 
0602/85-98-08
APARAT NIKON 801 obiektyw Tokina 28-80 mm, lampa 
błyskowa z ruchomą głowicą Sunpak NZ 440AF, instruk
cja obsługi, w całośd lub osobno, - 2.100 zl. Świdnica, 
tel. 0607/17-32-50
APARAT NIKON F65 nowy obiektyw 28-80 -1450 zł oraz 
aparat kompaktowy Yashika, obiektyw 38-105, nowy, z 
futerałem - 550 zł. Wrodaw, tel. 0600/60-97-31
APARAT NIKON F 70 BODY 1800 SB 28 -1.600 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-38-98
APARAT NIKON F 4S BODY, - 4.500 zł. Żmigród, tel. 
071/385-38-98
APARAT NIKON F-60,2000 r. obiektyw 28-80, stan ide
alny, + torba i instrukcja obsługi - 1.350 zł oraz aparat 
Canon Prima 28N Compact - 36.0 żł. Wrocław, tel. 
071/339-85-60, 0605/51-94-24
APARAT NIKON, CANON, MINOLTA, OLIMPUS : lam
py, obiektywy, nowe, gwarancja, -182 zł. Legnica, tel. 
0502/95-22-27
APARAT OLYMPUS 3000 3xzoom OPT, Mega Pixel, 8 
MB, akumulatory, ładowarka, roczna gwarancja, cena 
sklepowa 6.000 zł, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/342-58-90, 0601/81-82-12
APARAT PENTAX ESDIO 140 zoom 38-140. redukcja 
czerwonych oczu, samowyzwalacz, inne funkcje, - 530 
zł. Wrodaw, tel. 0601/76-65-80 
APARAT POLAROID 936 AF cena 90 zł. Strzelin, tel. 
071/796-12-77, 0606/23-55-35
APARAT SMIENA 8 stan b. dobry - 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
APARAT ZENIT teleobiektyw, pierśdenie, statyw, 2 szt, 
-400 zł., tel. 0600/30-18-64
APARAT ZENIT EM z futerałem, mało używany, stan ide
alny, -100 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-55-24
FILTR POLARIZER 58 mm, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
GŁOWICA DOsPOWIĘKSZALNIKA kolor, -150 zł. Wro
cław, tel. 0503/50-51-14
KAMERA FILMOWA 8 mm, nowa, -150 zl. Wrocław, tel. 
0503/50-51-14.
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, 
do aparatów cyfrowych - od 200 zł. Wrocław, tel. 
0604/88-52-29
KUPIĘ APARATY i obiektywy fotograficzne, uszkodzo
ne. Wrodaw, tel. 090/34-35-27 
KUPIĘ LAMPĘ MINOLTA 4000 AF. Wrocław, tel. 
0603/63-12-71
LORNETKA 7 x 35, nowa, -150 zł. Z. Puzan, 59-733 
Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. 22 Lipca 110, po godz. 20 
LORNETKA OPTUS nowa, przybliżenie 78 m/1000, po
większenie 8-25 x 50, - 295 zł. Lubań, tel. 075/721-56-70 

. LUNETA fi 70, powiększenie x30 x60 - 200 zł oraz Zenit 
E ze światłomierzem z lampą -100 zł, światłomierz Le
ningrad 7, nowy - 60 zł, aparat Kijew 303, typ szpiegow
ski, nowy, 9 filmów, 10 x 14 mm - 80 zł. Żagań, tel. 
068/477-68-92
MINILAB z osprzętem, stan b. dobry, mało używany, z 
1989 r, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-89-85

APARAT CANON EOS 50 E obiektyw 28-80 mm, ultra- 
sonic, nowy + przystawka na baterie, - 2.400 z ł.., tel. 
0606/31-78-45
APARAT CANON EOS 50E obiektyw Canon 28-80 V 
USM, model dla zaawansowanych amatorów, dużo funk
cji, w komplecie pasek i bateria, polska instrukcja, nowy, * 
nieużywany, - 2.290 zł. Bielawa, tel. 0601/45-99-75
APARAT CANON EOS 300+obiektyw 28-80 mm, 80-200 
mm + .battery pack", nowy,: 1.750 zł. Lubin, tel. 
076/846-53-32
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 nfim, stan ide
alny, instrukcja (CDR), - 1.290 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
APARAT CANON EOS 500N z obiektywami 28-80 i 
80-200 mm, stan bardzo dobry, w oryginalnych opako
waniach, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-75-56
APARAT CANON EOS 500 N z oryginalnymi obiektywa
mi 28-80 i 80-200 mm, z osłoną przedwsłoneczną et-54, 
instrukcja polska, nowe baterie, wszystko w opakowa
niach, stan bardzo dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/360-85-35, 0603/93-49-21
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. Wro
cław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-90 mm, nowy, 
instrukcja obsługi w j. polskim, na gwarancji, -1.450 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
APARAT CANON EOS 500Nz dwoma obiektywami, Ca
non EF 28-80,80-200, instrukcja w języku polskim, nowe 
baterie, w opakowaniach, stan b. dobry, -1.350 zł. Wro
cław, tel. 071/360-85-35,0603/93-49-21'
APARAT CANON PRIMA zoom 115* makro, portret, sa
mowyzwalacz, - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/325-45-92, 
0603/94-02-16
APARAT FUJI FINE PX 6800 zoom, nowy, oryginalnie 
zapakowany, - 2.800 zł. Wrodaw, tel. 07.1/342-80-63, 
0501/15-50-90
APARAT FUJI cyfrowy, karta Smart, media, oprogramo
wanie, instrukcja, ekran LCD, okablowanie, w pudełku, 
nowy, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/363-46-25 w. 14, po 
godz. 15
APARAT KODAK ADVANTIX 3 formaty zdjęć, automat,
-160 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35
APARAT MINOLTA 505SI, stan idealny, obiektyw Sig

MINILAB FUJI 23Sz obiektywami orazfilm-procesor Ko
dak KMS, 50 filmów/h, pilne, - 25.000 zł. Legnica, tel. 
0603/17-76-89
MINILAB HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, tech
nicznie sprawny, tani w eksploatacji, format od 9x10 do 
13x18, 550 printów na godz, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
MINILAB KONICA 502 PP + FP, kpi. maszyn do zdjęć 
fotograficznych, całość pod chemią, 4 formaty, - 32.000 
zł. Lubań, tel. 0608/86-95-78
OBIEKTYW CANON E-50,28-80 mm. oryginalny, - 399 
zł. Wrocław, tel. 0501/34-31-72 
OBIEKTYW EXAKTA 28-210/3.5-5.6, mocowanie FD Ca
non, używany, stan dobry + filtr Skylight 1A Hama - 350 
zł lub zamienię na obiektywy 50 mm (1.8 FD, 2.8 mm)
2.8 FD, nie muszą ty ć  firmowe. Otmuchów, tel. 
077/435-42-99,0608/46-50-03 ,
OBIEKTYW FED-4 2.8/50, Industar 61 UD, stan idealny
- 30 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06
OBIEKTYW FLEKTOGON 4/20,Carl Zeiss Jena", M-49,
- 350 zł. Oleśnica, tel. 0608/67-38-13
OBIEKTYW NIKKOR 80-200 mm, nowy, - 650 zł. Wro
daw, tel. 071/326-06-13
OBIEKTYW NIKKOR 28-80, 3.5 - 5.6 - 400 zł, Batterie 
Pack - 200 zł. Żmigród, teł. 071/385-38-98
OBIEKTYW SIGMA AF 75-300 - 550 zł. Tokina, 28-80 
mm - 450 zł, 1000 mm - 600 zł, Sunpak N2 - 440 zł, AF - 
400 zł, telekonwerter Sigma x 2 AF - 400 zł, wszystko do 
Nikona. Świdnica, tel. 0607/17-32-50
OBIEKTYW SOLIGOR 28 - 210 mm + filtr polaryzacyjny 
+ UV + soczewki nasadkowe - 850 zł; obiektyw Canon 
28 - 80 mm + UV - 500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-08-68 po godz. 18.0603/79-91-17
OBIEKTYW TAMRON 28-200 mm. 1:3.8-5.6Aspherical. 
mocowanie do Pentaxa, - 850 zł. Legnica, tel. 
0605/44-72-21
OBIEKTYWY DO APARATU PRAKTICA .bagnet": Ma- 
ginon 70-210 mm, cena - 370 zł oraz Prakticar 28 mm, 
cena -120 zł. Lubin, tel. 076/847-07-70
OBIEKTYWY MINOLTA AF 35-70 - 350 zł i AF 7-210 - 
850 zł, stan b. dobry lub razem - 1.100 zł., tel. 
0608/01-75-70
PHOTO CD KODAK Player PCD-860, sprowadzony z 
Niemiec, funkcje bitstream, conversion, three position 
photo zoom, 8K programmable memory, autopicture play, 
stan b. dobry, • 250 zł. Lubin, tel. 0604/33-86-33
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PROJEKTOR ZEłS IKON Movilux OS8, focus, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
PROJEKTOR FILMOWY 8 mm, -150 zł. Wrocław, tel. 
0503/50-51-14
PROJEKTOR FILMOWY 16 mm, -150 zł. Wrocław, tel. 
0503/50-51-14
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8 x 8 mm, super, -100 zł 
lub zamienię na powiększalnik. Wrocław, tel. 
071/789-34-51
PRZEJŚCIÓWKA do mocowania obiektywów z bagne
tem Pentacon Six do aparatów z gwintem M42x1 (np. 
Praktica, Zenit), stan techniczny dobry, - 50 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-98-18
RZUTNIK DO PRZEŹROCZY REVEU FOCUS AF 44, - 
130 zł. Wrocław, tel. 321-28-39
STATYW FOTOGRAFICZNY, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-13
TELEOBIEKTYW MC-MTO-11 CA 1000 mm, profesjo
nalny, do Zenita lub Praktiki, filtry, rękojeść, torba, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/348-53-78
TELEOBIEKTYW PENTACON 2,8/135, szerokokątny 
2,8/35 C.ZJena, konwerter x 2, wszystko na gwint, - 300 
zł. Żmigród, tel. 0605/22-90-28
TELESKOP ASTRONOMICZNY F-700 BRESSER fi 76 
mm, - 650 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-66 
WYWOŁYWARKA DO FILMÓW Wallner WPS 404, na 
podgrzane powietrze, prawie nowa, - 600 zł. Leszno, tel. 
0604/93-74-52
ZAMIENIĘ APARAT MINOLTA 300 SI obiektyw af zoom 
35-80 mm, automat, programy, na gwarancji, w kartonie, 
stan bardzo dobry - na aparat cyfrowy, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0600/41-42-06
ZAMIENIĘ KAMERĘ FILMOWĄ PORST REFLEKS ZR 
48 film .super 8', prod. japońskiej, napęd elektryczny (ba
terie), zoom 8-48 mm (elektryczny z regulacją prędko
ści), automatyka przysłony, wejście mikrofonowe, wskaź
nik naładowania baterii. Śyców, tel. 0608/26-58-70
ŻARÓWKI NARVA 500 W, profesjonalne -15 zł/szt. Wro
cław, tel. 0503/50-51-14

T ELEFO N Y  
I AKCESORIA

P  „SIM LOCK” • usuwanie z tel. Nokia, Ericsson, Sie* 
mens, Motorola, Panasonic, Alcatel, Bosch, Sa- 
gem, Philips, Mitsubishi. Kasowanie kodu apara- 
tu, wgrywanie logo, języków, melodii, net monito
ra, gier do Nokii 3210. Ceny od 10 zł, możliwy do
jazd. Karty startowe: Pop (15) • 35 zł, Simplus (30) 
• 50 zł, Tak Tak (50) • 85 zł. Boxy, przewody, flashe- 
ry,, oprogr. do usuwania SIM locków; wysyłka, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 Wrocław 02028141

HURTOWNIA AKCESORiÓW l 
GS M P I O  M A R  s c

;s;5M47 Wrocław oponami 
tel/fax 071/325 49 72 

|e-mail: biuro@piomar.wroc.pll

ADAPTOR SIECIOWY - 30 zl, klips z uchwytem do pa- 
ska, Nokia 3210 -15 zł, klips, Ericsson 786, T10,628 - 5 
zł, panele oryg. Nokia 5110, czerwone -10 zł, granatowy - 
20 zł, szary, logo Plus GSM - 20 zł, antena Nokia 5110 - 
20 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20
AKCESORIA DO TELEFONÓW Nokia 3210,3310, pane- 
le nowe, oryginalnie zapakowane -18 zł/szt., zestawy słu
chawkowe, nowe, nie używane, do Nokii, Motoroli, Erics
sona, Alcatela, Boscha, Panasonica, Sony, od 15 zł/szt 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
AKCESORIA DO TELEFONU NOKIA 3310 ładowarka do
mowa, ładowarka samochodowa, instrukcja obsługi, pu
dełko - 60 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54 wieczorem, 
0605/53-78-75
BATERIA DO TELEFONU NOKIA 5110 mało używana (3 
miesiące) i panel w kolorze zielonym - 50 zł. Drzymałowi- 
ce, gm. Mśdwojów, tel. 076/872-85-40
BATERIE 2 szt. + ładowarka do telefonu Nokia 3210, - 80 
zł. Wrocław, tel. 0601/72-33-05
CENTRALA TELEFONICZNA SIEMENS typ „Euroset”, 16 
linii, -1.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-63-27 
EMMIBOX SEMI FULL pełna wersja 2.5 MB EMIIBOXA, 
- 2.000 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32
FUTERAŁ NA TELEFON, - 20 zł Lutomia Dolna, tel. 
0605/93-94-26
FUTERAŁ NA TELEFON z napisem TakTak .Pingwin", - 
13 zł. Świdnica, tel. 074/850-97-04,0600/64-38-16
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 5110, -15 zł. Lu
bin, tel. 076/849-70-13
INSTRUKCJE DO TELEFONÓW : Nokia 5110, 3210, 
3310; Motorola C 160, D 160; Alcatel Easy, Club; Erics
son PH 388, T 10s, GA 628; Bosch 509,608 i innych -10 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-28-39,0501/82-02:37
INSTRUKCJE DO TELEFONU większość modeli, możli

wość wysyłki, -10 zł /szt. Legnica, tel. 076/856-31-65, 
0603/81-43-21
KABEL DO TELEFONU NOKIA 3210,3310 do podłącze
nia z komputerem PC - 45 zi. Wrocław, tel. 0608/81-68-07 
KABEL M-BUS - do wgrywania logo, dzwonków i ściąga
nia SIM locka, - 50 zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
KABEL MBUS oraz FBUS do Nokii 5100, 6110, możli- . 
wość wysyłki, - 50 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92, 
0601/55-09-32
KABLE DO TRANSMISJI DANYCH do telefonu Nokia 
3210 i 3310 - 50 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66
KARTA INTERCOM działa w kraju • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
KARTA POP STARTOWA startowa, nowa, 15 złotych na 
koncie, zapakowana, - 45 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96
KARTA POP STARTOWA 27 zł na koncie, ważna do koń
ca lipca, łatwy numer, - 40 zł. Lubin, tel. 0600/21-51-36
KARTA POP STARTOWA zafoliowana, możl. wysyłka, - 
40 zł. Oleśnica, tel. 071/793-39-93 
KARTA POP STARTOWAnowa, prosty numer, - 40 zł. Ole
śnica, tel. 0503/71-03-00
KARTA POP STARTOWAna koncie 25 zł+40 zł na kupo
nach '+ CD - 38 zł, karta Simplus, na koncie 3 zł - 30 zł, 
karta Simplus, na koncie 30 zł - 50 id, karta TAK TAK, na 
koncie 50 zł - 90 zł, nowe, oryginalnie zapakowane. Wro
cław, tel. 071/343-62-42, 0603/48-48-18 
KARTA POP STARTOWA Idea, na koncie 10 zł, nowa, - 
35 zł. Wrocław, tel. 071/342-67-11,0501/94-75-89
KARTA POP STARTOWA nowa, ważna rok, na koncie 25 
zł, - 40 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95
KARTA POP STARTOWA nowa, ważna rok, na koncie 25 
zł, - 38 zł. Wrocław, tel. 0603/18-50-09
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zł na 
koncie +10 zł, portfelik, wizytówki - 35 zł oraz telefon GSM 
Nokia 3310, nowy, - 430 zł. Wrocław, tel. 788-55-83, 
0501/94-29-26
KARTA POP STARTOWA nowa, 25 zł na koncie, - 35 zł. 
Wrocław, tel. 0600/13-71-05
KARTA POP STARTOWA 15 zł na koncie.+10 zł na kupo
nie - 35 zł oraz karta Simplus startowa, nowa, 33 zł na 
koncie - 50 zł, a także karta Tak Tak startowa, nowa, 50 zł 
na koncie - 85 zł, możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99, 071/343-12-95
KARTA POP STARTOWA25 zł na koncie cena 40 zł. Wro
cław, tel. 0503/67-75-02,322-20-18
KARTA SIMPLUS STARTOWA, - 30 zł lub zamienię na 
kartę Tak Tak. Głogów, tel. 0602/88-5
KARTA SIMPLUS STARTOWAnowa, z numerem, na kon
cie 33 zł, ważna 6 mies, - 46 zł. Wrocław, tel. 
0603/18-50-09, tel. 0603/64-16-61
KARTA SIMPLUS STARTOWA 30 zł na koncie, nowa, za
pakowana, - 50 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-07 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, oryginalnie zapa
kowana - 27 zł oraz karta POP, nowa nie używana, 10 zł 
na koncie, oryginalnie zapakowana - 34 zł, a także karta 
POP, ważna przez ok. 200 dni - 25 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, 33 zł na koncie, -
49 zł. Wrocław, tel. 788-55-83,0501/94-29-26
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, 30 zł na koncie, -
50 zł. Wrocław, tel. 0600/13-71-05
KARTA SIMPLUS STARTOWA 30 zł na koncie, cena 55 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02,322-20-18
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, TAK TAK - od 
65 zł oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
KARTA TAK TAK STARTOWA ważna do 18.09.2001 r. - 
45 zł. Bolesławiec, tel. 0503/12-58-54 
KARTA TAK TAK STARTOWA startowa, na koncie 120 zł, 
cena 160 zł. Kłodzko, tel. 0604/87-53-33 
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, z ważnym nume
rem, ważna 6 mies., na koncie 60 zł, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/64-16-61
KARTA TAK TAK STARTOWA- 85 zł, POP startowa, nowa 
15 zł +10 zł - 33 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94
KARTA TAK TAK STARTOWA 50 zł na koncie, cena 100 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02,322-20-18
O  KARTY STARTOWE SIMPLUS z ważnym numerem 

3 miesiące i 30 zł na koncie • 50 zł/szt., karty star
towe POP, z ważnym numerem 12 miesięcy i 15 zł 
na koncie, dodatkowo portfelik I płyta CD Idea, 
gratis - 40 zł/szt Karty startowe TAK TAK, nowe, z 
ważnym numerem 6 miesięcy i 50 zł na koncie • 
90 zł/szt Wszystkie karty są nowe, zapakowane,, 
z kodami pin i puk,, cennik połączeń, dowóz, wy
syłka. Legnica, tel. 076/856-31-65, 0603/81-43-21 
84018511

KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON, - 30 
zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU ERICSSON GA 
628 używany - do 20 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-13-29 
prosić Adriana
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA3310. Zie
lona Góra, tel. 0605/91-57-62
KUPIĘ BATERIĘ DO TELEFONU NOKIA 8110 - do 40 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-96-72
KUPIĘ KARTĘ POP STARTOWĄnową, nie używaną stan 
konta 15 zł, z łatwym -numerem. Wrocław, tel. 
0504/96-28-04
KUPIĘ KARTĘ POP, SIMPLUS, TAK TAK STARTOWĄz 
ważnym numerem. Wrocław, tel. 0503/37-20-42

NAJTANIEJ w mieście! SPRAWDŹ !!!£
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KUPIĘ KARTĘ TAK TAK STARTOWĄz zerowym stanem 
kontem lub kartę Simplus, w cenie do 25 zł, - 30 zł. Lubin, 
tel. 076/847-67-63
KUPIĘ KARTY POP, SIMPLUS, TAK TAK STARTOWE 
oraz kupony uzupełniające. Wrocław, tel. 0606/44-93-63
KUPIĘ KLAWIATURĘ DO TELEFONU Ericsson T20s. Bol- 
sławiec, tel. 0603/80-66-55
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY SIMPLUS 100 lub 150 
zł, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 0603/10-32-34
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE POP, Simplus. Wro
cław, tel. 0501/80-52-69
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE POP o wartości 50 i 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ OBUDOWĘ lub uszkodzony telefon komórkowy Sa- 
gem 815 MC, do 30 zł, ze śrubami i dobrymi gwintami w 
obudowie (pilne). Trzebnica, tel. 0606/53-26-57
KUPIĘ OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOC
KA tanio. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62
KUPIĘ PANEL DO TELEFONU NOKIA5HO różne kolory 
oprócz czerwonego, w cenie dó 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
KUPIĘ SŁUCHAWKĘ DO TELEFONU PANASONIC 
KX-T4410 DB. Strzelce Opolskie, tel. 0604/56-12-05, 
077/461-44-30, 077/461-22-17

°  TELEFONY
sprzedaż KOMÓRKOWE 
zamiana . TAKTAK
usuwanie blokad .  SIMPLUS
akcesoria - POP
Wrocław, ul. Gen. Hallera 3, tel. 071/782-86-24

KUPIĘ TELEFON NOKIA 3310 do 300 zł. Leszno, tel. 
0605/82-85-18
KUPIĘ TELEFON DCS NOKIA 5130 w cenie do 110 zł, 
możliwy dojazd. Wrocław, tel. 372-64-11 rano
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia 3310,5110; EricssonT28s 
lub inny z aktualnej promocji, z terenu Dolnego Śląska i 
okolic. Jelenia Góra, teł. 0608/19-39-91
KUPIĘ TELEFON GSM nowe i używane, Nokia, Ericsson, 
Siemens i inne. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
KUPIĘ TELEFON GSM: Nokia, Siemens, Ericsson, nowy 
lub używany. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00
KUPIĘ TELEFON GSM uszkodzony. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia 3210, Ericsson T 28s, Sie
mens C25, Nokia 5110,5130, Ericsson GA 628, Siemens 
S11, Nokia 3110, Ericsson T 10s, Motorola CD 160, Pana
sonic GD50, Ericsson GF 768, Nokia 3310, Panasonic 
GD30, Nokia 8110,8148. Wrocław, tel. 0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 302 - do 230 zł, 501 - 
do 400 zł, Philips Ozeo - do 310 zł, Nokia 5110 - do 140 zł, 
5130 - do 100 zł, Ericsson T10 - do 175 zł, Siemens C25 - 
do 135 zł, A36 - do 200 zł, M35 - do 330 zł oraz inne. 
Wrocław, tel. 0608/67-24-94
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 w cenie do 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-22-57,0602/32-70-51

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH
-NOWE i UŻYWANE -NAJWIĘKSZY WYBÓR 
-TELEFONY NA KARTĘ TAK TAK SIMPLUS POP
-DO KAŻDEGO APARATU W KOMPLECIE JEST ŁADOWARKA I INSTRUKCJA 

-NAJNIŻSZE CENY -FACHOWE DORADZTWO 
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ( Z A M I A N  A )
- Z  K A Ż D E G O  Z A K U P I O N E G O  T E L E F O N U

OTWARTES IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A TIS

.. KAZIMIERZA WIELKIEGO 39i pp»

SKUP
NOKIA. 3310 430 ZŁ
NOKIA 3210 320 ZŁ
SIEMENS C35 3-40 ZŁ.
SIEMENS C 25 200 ZŁ
MOTOROLA 3888 1 70 ZŁ
MOTOROLA V,T228S 1 70 ZŁ
MOTOROLA TA 1 80 *\ T O  ZŁ
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERIOSSON T20 450 ZŁ
ARIA 240 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERIOSSON A2618 220 ZŁ
ERIOSSON R320 350 ZŁ
I IN N E  F A B R Y C Z N I E  N O W E

*ODANE CENY SACENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

[PROMÓCJA 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 zł 
panele nokla 3310 35 zł 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
antenki wymienne 19 zł

KARTY STARTOWE .SER W IS
= = 5 -TAKTAK stan konta 50 99  Z Ł  W YŚW IETLACZE 

-SIM PLUS stan konta 33 59  Z Ł  N o k ia  5 1 1 0  -  6 9  z ł  
o  -SIM PLUS stan konta 53 79  Z Ł  

-POP MAŁY stan konta 15 45  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄ MOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ II!
TAKŻE SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 
PON-PT 10  -18 30 
SOBOTA 11 -  ?5

KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. WrocłaW, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy, Max, View, 
DB, 302,501, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150,3210,
3310.6210.8810.8210.8850, Ericsson GA 628, GF 768, 
S 868, A 1018s, T 10s, T 18, R 3210, 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 może być bez osprzę
tu. Wrocław, tel. 0504/78-85-00 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28s, T 20s, T 10s. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T 28S. Wro
cław, tel. 0607/81-69-84
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, T 20S, T 28S. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 400 zi, Sie
mens C35i - do 250 zł, S35i - do 420 zł. Wrodaw, tel. 
0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, V 3680, V 
3690. Wrocław, tel. 0607/81-69-84
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, V 3690, V50. 
Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288,3588, 
3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930. V 3688, V 3690, 
Ericsson GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 
20s, A2618s, R 320, Nokia 3110,5110,5130,6110,' 6150,
3210.3310.6210.8210.8850, Siemens C25, S25, C35i, 
M35, S35. Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł, M 
3288, 3588, 3688,3888 - do 100 zł, T 2288, V  2288 - do 
150 zł, CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 
768 - do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s
- do 200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 
3110 - do 90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, technicznie 
sprawny. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0607/52-74-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Ericsson, Siemens, Alca
tel i inne modele, po atrakcyjnych cenach, z terenu woj. 
dolnośląskiego i okolic. Jelenia Góra, tel. 0608/19-39-91
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110,3310 i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA może być bez osprzętu. 
Wrocław, tel. 0504/78-85-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA na gwarancji. Wrocław, 
tel. 0501/96-97-75 .
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310, 6210,7110. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110, 3210, 3310. Wro
cław, tel. 0603/07-66-43
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 250 zł, 3310 - 
do 350 zł, 6210 - 600 zł, 6150 - do 350 zł, 7110 - do 550 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130,5110,3210,3310. 
Wrocław, tel. 0607/81-69-84
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310, 6110,7110,
8810.8210.6210.8850, Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA Ericsson lub inny. Wro
cław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110, 6110, 3210, 
3310,5130,6150,6210, Ericsson GA 628, GF768, 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 3110,3210 lub inne, nowe 
lub używane. Zielona Góra lub okolica. Zielona Góra, tel. 
0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 możliwość dojazdu. 
Legnica, tel. 0606/43-22-59
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 200 zł, Nokia 3310
- do 340 zł, Ericsson T 20s - do 350 zł, Ericsson T 28s - do 
350 zł, Siemens C35i - do 220 zł, Siemens M 35i - do 270 
zł, nowe. Legnica, tel. 0604/87-21-21
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, 5110, 5130,
6110.6130.6150.6210.7110.8210.8810.8850, Motoro
la V 50, V 3688, V 3690, Siemens C25, C35, M35, S35, 
SL45, Ericsson T 10, T 18, T 20, T 28, R 320, Panasonic 
GD93, GD92, Sony J5, Mitsubishi Trium, mogą być uszko
dzone. Oława, tel. 0606/40-71-37
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; Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0501/94-75-89, 071/788-55-83
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 230 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 7110,6210, 
8210 Siemens 035, M35, Ericsson T 10s, Panasonic 
GD30, GD50. Wrocław, tel. 788-55-83,0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 możliwość dojazdu. 
Legnica, tel. 0606/43-22-59
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 Nokia 32i0, Nokia 
5110, Ericsson T 20s, Siemens C35,‘Sjęmens C25. Le
gnica, tel’ 0600/92-49-84 x 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Lubań, tel. 
0603/12-38-26

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475

Św idnica, ul. W ałbrzyska 5 
tel. 0604 30 20 40

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 lub inne. Lubin, tel. 
0601/44-95-30
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Lwówek Śląski, tel. 
0608/19-86-95
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Oława, tel. 
0603/07-66-43
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0501/94-29-26, 071/788-55-83
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 2 szt., nowe, w ce
nie 150 zł/szt. Krosno Odrzańskie, tel. 0609/40-63-31
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w ce
nie do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 
0605/05-44-21
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6130, 5110,6110, 
3210,3310, Siemens C35, C25, mogą być niekompletne. 
Wrocław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 z promocji, bez SIM 
locka lub w sieci Era GSM. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210,8210 Sony CMDJ5 
lub inne., tel. 0608/71-11-86
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Żary, tel. 
0602/25-89-14
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 oraz 8310, 8210, 
7110,6210,3310,3210,5110, Siemens SL-45, Ericsson 
T28, T10, Motorola V50, V3690, V3688, nowe, używane, 
zniszczone, zablokowane, uszkodzone, niekompl., same 
aparaty, możliwy dojazd. Oława, tel. 0502/99-08-87, 
0603/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, MOTOROLA, Ericsson, 
Siemens lub inny, w rozliczeniu komputer PC 486DX/50. 
Jawor, tel. 0608/47-26-97
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC z automatyczną se
kretarką, na dwie duże kasety, może być uszkodzny. Wro
cław, tel. 071/318-57-01
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD 90,92,93. Wro
cław, tel. 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30,50,90, 
92,93, Bosch 509,909, 909 Dual S, Alcatel Club, Easy, 
Max, View, DB, 302,501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, 
tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC, NOKIA, SIEMENS 
Ericsson i inne. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS może być bez osprzę
tu. Wrocław, tel. 0504/78-85-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35i, S35i. Wrocław, 
tel. 0603/07-66-43
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35, M35. Wro
cław, tel, 0503/85-12-01
KUPIĘ TELEFON G§M SIEMENS C25 S25, C35i, M35, 
S35, Panasonic G 520, GD 30,50,90,92,93, Sony CMD 
C5, Z5, J5, Bosch 509, 909, 909 Dual S, Philips Ozeo, 
Sawy, Mitsubishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może 
być uszkodzony. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35 lub inny. Wrocław, 
tel. 0608/09-33-19
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub M35i, mało 
używany, na gwarancji, na Plus lub bez SIM locka, cena 
300-350 zł. Lubin, tel. 0605/38-25-89
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25 w cenie do 230 zł, 
bez polskiego menu - do 160 zł lub Siemens S35 - do 320 
zł, bez polskiego menu - do 250 zł. Wrocław, tel. 
0503/65-92-28
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5, Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB, 302,501, Bosch 
509, 909, 909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13 .
KUPIĘ TELEFON GSM/DCS ERICSSON T20 S. Wrocław, 
tel. 0604/06-55-32
O KUPIĘ TELEFONY GSM: Nokia 3310 • 450 zł, 6210 

• 900 zł, 7110 - 700 zł, 8210 • 950 zł, 8850 • 1.700 zł 
l inne. Skup nowych i używanych. Gotówka na
tychmiast., tel. 0504/98-14-65 01034371

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, 
C35 do 300 zł, Ericsson A2618s do 160 zł, T10 do 
150 zł, R320s do280 zł; Motorola M3888 do 100 zł, 
V2288 do 180 zł, T2288 do 150 zł; Alcatel db do 
100 zł, 301 do 200 zł, 510 do 350 zł. Panasonic GD 
30 do 150 zł, GD 50 do 200 zł; Philips Ozeo do 250 
zł, tel. 0501/28-09-13 Wrocław 02027391 

KUPIĘ TELEFONY GSM nowe, nie używane, zapakowa
ne,Nokia 3210 - 250 zł, Nokia 3310 - 350 zł, Ericsson 

. T2Ós - 350 zł, Ericsson T28s - 360 zł, Siemens C25 -160 
zł, Siemens C35 - 250 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20

Nokia 3 21 0  -  9 9  zł 
Nokia 3 3 1 0  - 119 zł 
Nokia 7110  - 139  zł 
Nokia 8 2 1 0  - 119 zł 
Nokia 6 2 1 0  - 1 2 9  zł 
wymiana wyświetlacza -19 zł

EffljWROCŁAI (071)78- 18-656

USUWANIE
SIM-LOCKOW
KODÓW APARATÓW
WGRYWANIE JĘZYKÓW k \ l l i
MOTOROLA U S U W A M Y  S IM - L 0 C K I  
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON od 29 zł
JĘ Z Y K  NOKIA -99 ZŁ (CZAS DO 14 DNI)
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SERWISCENY GIEŁDOWE!!!
TEL: 0503 322-242

KUPIĘ TELEFONY GSM z promocji, nowe. Legnica, tel. 
0608/16-30-72
KUPIĘ TELEFONY GSM Nokia 3310,3210,5110, Erics
son T 28, T 20, Siemens C 35, C 25, mogą być bez łado
warek. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA 3310 do 400 zł, Nokia 
3210 do 300 zł, Siemens C35i do 300 zł, Ericsson T 20 do 
370 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE TAK TAK, nowe. oryginal
nie zapakowane, kupon 99 zł - 95 zł, kupon 149 zł za 143 
zł, kupon 29 zł za 27 zł. Piława Górna, tel. 0604/67-04-87
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w zlo- 
tówkach, liczy czas rozmowy i impulsy, nowy - 75 zł. Wro
cław, tel. 0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU SAGEM samochodowa. - 
30 zł. Lutomia Dolna, tel. 0605/93-94-26, woj. wałbrzyskie
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA CD 930,-25 
zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA3210. Wrocław, tel. 
0600/36-57-33
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 nowa, zapa
kowana, - 40 zł. Zgorzelec, tel. 0607/73-80-14
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW sieciowe - od 35 zł, sa

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł
SIMPLUS-15 zł
TAK TAK-78 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

mochodowe - 20 zł, pokrowce, różne modele - od 20 zł, 
zestawy słuchawkowe - od 25 zł, inne akcesoria - od 5 zł. 
Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW staęjoname - 30 zł, sa
mochodowe - 20 zł, nowe, z gwaranqą, możliwość dowo
zu lub wysyłki. Legnica, tel. 076/856-31-65,0603/81-43-21
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW Alcatel, Bosch, Ericsson, 
Motorola, Nokia, Philips, Panasonic, Sony, Siemens, sie
ciowe, nowe, nie używane, oryginalnie zapakowane - 27 
zł/szt. oraz pokrowce skórzane, nowe, zapakowane -13 
zł/szt Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
ŁADOWARKI DO TELEFONÓW sieciowe, nowe - 27 zł, 
wyświetlacze do telefonów GSM, nowe - od 30 zł. Wro
cław, tel. 0603/18-50-09
OPIS NET MONITORA do telefonów Nokia, 40 stron for
matu A4 - 25 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62
OPROGRAMOWANIE 1}0 UAKTYWNIENIA ANTYRADA- 
RU w telefonach GSM. Paczków, tel. 060,8/21-26-16
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 

z większości modeli telefonów komórkowych, ge
neratory kodów POP, TAK TAK, Slmplus, wgrywa
nie logo, net monitor, dzwonki, muzyczki, sche
maty kabli, instrukcje, opisy metody założenia 
wibracji w Nokii 3210, niebieskie podświetlenie, 
migające SMS-y i wiele innych! Wszystko na jeo- 
nej płycie CD. Możliwość dowozu lub. wysyłki • 27 
zł, Legnica, tel. 0606/43-22-59 84018541

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 
wszystkie telefony GSM, generator kodów Tak Tak, Pop, 
Simplus, schematy połączeń, instrukcje, blue Rght, vibra 
do Nokii 3210, logo, melodyjki, net monitor, możliwy do-N 
wóz lub wysyłka, - 23 zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-62
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA se
curity code, wgrywanie logo, net monitor, dzwonki, loga, 
schematy, opisy, vibra 3210, T10, T18, generatory kodów, 
Simplus, TAK TAK, POP, flasher, nowe softy - 20 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0604/08-97-61
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA do 
telefonów GSM, płyta CD - 70 zl/szt Zielona Góra, tel. 
0609/15-51-95
PRZEWODY NCDS DO TELEFONU GSM NOKIA 5110 
6110,7110,3210,6210, do intemetu komunikacji SMS, - 
50 zl. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
PUDEŁKA DO TELEFONÓW : Nokia 5110,3210,3310; 
Bosch 608,509; Motorola 3888, D 520, C 160; Alcatel Easy 
DB; Ericsson A1018, GA 628 - 10 zł/szt. Wrocław, tet 
071/321-28-39, 0501/82-02-37 
RADIOTELEFON MAXON SL-70 prod. USA, zasięg 15 
km w terenie nizinnym, w terenie górskim-10 km, na wy
posażeniu 2 akumulatory, ładowarka, osprzęt z pokrow
cem i mikrofonem, - 1.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel.~ 
074/815-38-94
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA PANASONIC na duże 
kasety, z zasilaczem sieciowym, -150 zł. Wrodaw, tel. 
071/344-81-35
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA UHER, z zasilaczem,
- 70 zł. Wrocław, teł. 321-28-39 
TELEFAKS BROTHER FAX 470 stan b. dobry, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-81-42,0600/10-51-55 
TELEFAKS CANON stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, teł. 
071/329-72-42
TELEFAKS MEDION, mały, - 250 zł. Wrocław, tel. 
365-92-76

TELEFAKS PANASONIC KXF-90 z automatyczną sekre
tarką- 370 zł, telefaks Amstrad FX 8000AT z cyfrową se
kretarką- 280 zł, telefaks Siemens-840, stan b. dobry- 280 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27
TELEFAKS PANASONIC KX FP82, nowy, biały, polskie 
menu, na zwykły papier, stan idealny, - 720 zł. Wrocław, 
tel. 0602/27-60-97
TELEFAKS PANASONIC KX-FP82PD fabrycznie nowy, 
pudełko, gwarancja, cyfrowy, na zwykły papier, b. dużo 
funkqi (cena sklepowa 1.200 zł), - 750 zł. Wrocław, tel. 
071/328-02-42, 0501/85-25-16
TELEFAKS PANASONIC KX-F550 termiczny, stan b. do
bry, - 400 zł. Wrocław, tel. 0608/45-45-61 
TELEFAKS PHIUPS MAGIC II VOX nowy, w pudełku, - 
700 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
TELEFAKS PHILIPS HFC111 nowy, na gwarancji, - 550 
zł. Świdnica, tel. 0601/71-64-22
TELEFAKS SAGEM cyfrowa sekretarka, zegarek, alarm, 
biały, - 480 zł. Wrocław, tel. 321-28-39
TELEFAKS SIEMENS, - 380 zł. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
O  TELEFAKSY - 6 miesięcy gwarancji, xeny 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 BEZPRZEWODOWY DAEWOO DWP 5000S 
900 MHz, nowy, intercom, małe gabaryty, brak zasilacza i 
baterii -130 zł. Piława Górna, tel. 0602/45-25-95, woj. 
wałbrzyskie
TELEFON BEZPRZEWODOWY SCHNEIDER pamięć 10 
numerów, działa w promieniu 400 m, nowy akumulator, - 
90 zł. Świdnica, tel. 0600/20-24-17 
TELEFON BEZPRZEWODOWY HAGENUK ST 9000 2X, 
wyświetlacz, funkcje jak w telefonie komórkowym, zasięg 
300 m, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 
3010 Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, 
nowy, 1900 MHz, wyświetlacz, funkcje jak w telefonie ko
mórkowym, możliwość podłączenia 6 słuchawek, idealny 
do firmy, - 500 zł. Wrocław, tet 0607/51-40-13
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czamy, mały, -120 zł oraz BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czamy, -140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON CENTERTEL NOKIA 450 analogowy. 2 łado
warki, 3 akumulatory, klips, futerał, stan b. dobry, - 200 zł 
lub zamienię na aparat fotograficzny. Wrocław, tel. 
0502/34-35-27
TELEFON DCS ERICSSON PH 388 pudełko, instrukcja, 
ład. stacjonarna, działa w sieci Idea, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0603/48-51-99
TELEFON DCS NOKIA 5130 działa w sieci Idea, bez pol
skiego menu, ładowarka, - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39, 0501/82-02-37
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw gło
śno mówiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 
270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 nowy, gwarancja, SIM lock 
Idea - 470 zł oraz ALCATEL 501 nowy, na gwarancji, SIM 
lock Era, niebieski, - 470zł. Bolesławiec, teł. 0606/36-44-93
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny 
do TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB bez SIM locka, pokro
wiec, klips do paska - 90 zł. Wrocław, teL 0608/65-93-56
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwa
ranci, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, 
stan idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, pudełko, 
instr. w jęz. polskim, z SIM lockiem, zestaw głośno mówią
cy, -110 zł. Wrocław, tel. 0606/61-35-60
TELEFON GSM ALCATEL CLUB DB. -155 zł. Oława, 
tel. 0608/83-33-58
TELEFON GSM ALCATEL DB pokrowiec, ładowarka do
mowa, samochodowa, klips, uchwyt samochodowy, pudeł
ko, instrukcja, stan b. dobry, - 2.000 zł lub zamienię na 
rower dziecięcy.. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
TELEFON GSM ALCATEL EASY bez SIM locka, bez 
menu w j. polskim, niewidoczne napisy na wyświetlaczu, - ■ 
40 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36
TELEFON GSM ALCATEL EASY lad. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw gło
śno mówiący, stan idealny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy, -170 zł. Oła
wa, tel. 0608/83-33-58
TELEFON GSM ALCATEL MOVIE STAR bez SIM locka, 
brak menu w j. polskim, ładowarka uszkodzona, - 40 zł. 
Świdnica, teł. 0602/80-49-36
TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH CLUB ładowar
ka. ERA, Tak Tak, - 90 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19
TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH DB ładowarka 
biurkowa, gwarancja, pudełko, stan b. dobry -110 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-854)9,074/871-47-97,0606/36-71-10 
TELEFON GSM ALCATEL OT 301 nowy, z nowym nume
rem POP, - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29
TELEFON GSM ALCATEL OT MAX z SIM lockiem Era. 
ład, -120 zł oraz ALCATEL OT VIEW z SIM lockiem Era, 
ład, -100 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW z SIM lockiem, ład. sie
ciowa, zestaw głośno mówiący, mało używany, możliwość 
wysyłki, - 220 zł. Jawor, tel. 0603/48-67-67 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW DB ład. sieciowa, pu
dełko, instrukcja, bez SIM locka, stan idealny, -150 zł. Na
mysłów, woj. opolskie, teł. 0503/53-36-31
TELEFON GSM ALCETEL EASY bez SIM locka, ład. sie
ciowa, 2-systemowy, zestaw głośno mówiący, mało uży
wany, możliwość wysyłki, - 180 zł. Jawor, tel. 
0603/48-67-67
TELEFON GSM ALCETEL EASY bez SIM locka, bez pol
skiego menu, ładowarka, uszkodzony: niewidoczne napi
sy na wyświetlaczu - 40 zł. Świdnica ŚL, tel. 0602/80-49-36
TELEFON GSM BOSCH etui, ładowarka, bateria, stan b. 
dobry, - 210 zł. Wrocław, tel. 0607/49-18-23
TELEFON GSM BOSCH 509 stan b. dobry, ład. sieciowa, 
działa w sieci Pius, na kartę Simplus, 2-systemowy, atrak
cyjny wygląd, - 110 zł łub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM BOSCH 509 PLUS -130 zł, Alcatel One 
Touch Easy DB, Era -150 zł, Motorola D520, bez SIM 
locka -100 zł, Motorola D160, Era - 60 zł, Alcatel One 

, TouchClub,Era-110,EricssonA1018S,Era-140zł,Erics
son A1018S, Era, nowa bateria 1200 mAh -150 zł, Erics-

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

son A2618S Era, gwarancja, bez baterii -150, Motorola 
C160 - 30 zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
TELEFON GSM BOSCH 608 SIM lock Plus, futerał, łado
warka, 2-letni, stan dobry, - 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/63-69-16
TELEFON GSM BOSCH 608 działa w Plusie, ładowarka 
samochodowa i stacjonarna, komplet dokumentów, - 90 
zł.’Wrocław, tel. 0503/98-584)0 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświe
tlenie, bez SIM locka, - 370 zł. Świdnica, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, działa w sie- 
cach Plus, Era, Idea, mały, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-02-16
TELEFON GSM DANCALL działa w sieci Era, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM DANCALL HP 2711 stan dobry, bez SIM

SKUP
TELEFONÓW  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
1 TEL. 071/321-88-83

locka, idealny na kartę Tak Tak, Simplus - 70 zł lub zamie
nię: Wrocław, tel. 0503/35-15-63
TELEFON GSM ERICSSON na gwarancji, SIM lock Idea, 
pokrowiec, klawiatura do wiadomości SMS, zestaw gło
śno mówiący, ładowarka stcjonama i samochodowa, folia 
na wyświetlaczu, mało używany, - 300 zł. Siechnice, woj. 
wrocławskie, teł. 0503/61-22-61
TELEFON GSM^RICSSON na gwarancji, z SIM lockiem 
Idei, kolor ciemnoniebieski, stan b. dobry, ładowarka sie
ciowa, instrukcja, klips do paska, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-94-88
TELEFON GSM ERICSSON 888 WORLD bez SIM locka, 
ład., 2-systemowy, -120 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. staąonama, 
2-systemowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zega
rek, budzik, data, menu w jęz. polskim, zmienny panel kla
wiatury, stan b. dobry, -150 zł. Lutomia Dolna, tel. 
0605/93-94-26, woj. wałbrzyskie

TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka, pu
dełko, instrukcja, ładowarka, zestaw słuchawkowy, -150 
zł. Wrocław, tel. 0501/85-40-87 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka stacjonar
na, pudełko, instrukcja, idealny na kartę, -110 zł. Kłodzko, 
tel. 0604/87-53-33
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 zestaw słuchawko
wy, pokrowiec, -140 zł. Kłodzko, tel. 0603/62-73-69
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, l)ez 
SIM locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, in
strukcja, na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, -160 zł. Wrocław, 
tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, działa 
w sieciach Plus, Era, atrakcyjny wygląd, menu w jęz. pol
skim. stan b. dobry, -140 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM locka - 470 
zł, Philips OZEO, z SIM lockiem Era, WAP, na gwarancji - 
340 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 lub. 0607/82-34-20
TELEFON GSM ERICSSON R 320S SIM lock Ery. łado
warka, pokrowiec, gry, dyktafon, podczerwień, stan ideal
ny, gwarancja, - 430 zł. Legnica, tel. 0604/96-26-93 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S zestaw słuchawko
wy, ładowarka samochodowa i stacjonarna, pudełko, SIM 
lock Idea, - 480 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0501/48-36-36
TELEFON GSM ERICSSON R 380 bez SIM locka, nowy. 
-1.500 zł lub zamienię. Głogów, tel. 0604/85-85-85
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, Wrodaw, 
tel. 0501/47-70-47 80014131

TELEFON GSM ERICSSON R 380S, -1.450 zł. Głogów, 
tel. 0604/85-85-05
TELEFON GSM ERICSSON S 868 bez SIM locka, łado
warka, instrukcja, gwarancja, stan dobry + karta Simplus, 
-160 zł. Wrodaw, tel. 0607/74-05-27
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-sys- 
temowy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i 
TAK TAK, zadbany, -140 zł. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON S 868 bez SIM locka. w b. 
dobrym stanie, z zestawem słuchawkowym i pudełkiem, - 
150 zł. Wrodaw, tel. 0606/51-87-05
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. siedowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Sim
plusa i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wro
daw, teł. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, grana
towy, menu T 18s, 2-systemowy, wybieranie głosowe, wi
bracja, ład. siedowa i samochodowa, pudełko, działa w 
sieci Plus, Era, Idea. - 250 zł. Wrocław, tel. 0502/99-94-22

SKUP KOMÓREK
ERICSSON R320s .............. 360 ZŁ.
ERICSSON T20s  ............ 420 ZŁ.
ERICSSON T28s.............. 470 ZŁ.
NOKIA 3310......................410 ZŁ.
SIEMENS C35I..............   340 ZŁ.
TRIUM ARIA.....................250 ZŁ.

I Inne, tylko nowo - nieużywane I 

JG996612 W RO CŁAW  
0 604 63 77 00 0 602 68 45 49

TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, SIM 
lock Idea - 450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93
TELEFON GSM ERICSSON T 20S mało używany, łado
warka, pudełko, pokrowiec, akumulator z wibracją, wybie
ranie głosowe, bez SIM locka, - 460 zł lub zamienię na 
Nokię 3310 lub inny. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-17 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, 
SIM lock Idea. - 450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S bez SIM locka, pudeł
ko, ładowarka, nowy, - 510 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM ERICSSON T 20S 2-miesięczny, SIM lock 
Idea, gwarancja, pudełko, etui, zestaw słuchawkowy, in
strukcja, - 500 zł. Oława, tel. 0503/02-19-44
TELEFON GSM ERICSSON T 20S mało używany, SIM 
lock Idea, stan idealny, pudełko, gwarancja, - 460 zł. Opo
le. tel. 0502/52-05-48
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. siedowa, 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 nowa, foGa na wyświe
tlaczu, SIM lock Idea, na gwarancji (bez wpisanej daty 
sprzedaży), - 420 zł.Wrocław, tel. 0502/14-63-36
TELEFON GSM ERICSSON T 20S Idea, nbwy, gwaran
cja, zapakowany, - 500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-70-70, 
0503/16-07-27
TELEFON GSM ERICSSON T 28, bez SIM locka, w pu
dełku, ład. samochodowa i stacjonarna - 520 zł. Zebrzy- 
dowa, tel. 0601/08-44-70
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka. mało 
używany, na gwarancji, wibracja, wybieranie głosowe, ak- 

. tywna klapka, - 500 zł lub zamienię na telefon Nokia 7110 
z dopłatą lub inny. Bolesławiec, tel. 0503/08-10:17
TELEFON GSM ERICSSON T 28S pudełko, ładowarka 
stacjonarna i samochodowa, aktywna klapka, dużo funk
cji, bez SIM locka, - 480 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock Plus GSM. 
nowy. pudełko, stan idealny, - 550 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, - 470 zł. 
Oława, tel. 0608/47-76-41

TELEFONY KOM ORKO WE, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 110
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA tel. 071/372-04-24,0-609 499 666,0-609 499 609

TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. siedowa. 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 ładowarka, zestaw 
słuchawkowy, na gwarancji do 06.2001 r.. pokrowiec, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrodaw, tel. 0601/19-03-22 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S bez SIM locka. - 
150 zł. Wrodaw. tel. 0602/60-93-81 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S pudełko, instruk
cja, ładowarka, -130 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-11, 
0501/94-24-30
TELEFON GSM ERICSSON A1018S etui, lad. sieciowa, 
bez SIM locka, stan b. dobry, -130 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/75-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S z intemetem, wy
bieranie głosowe, ładowarka, działa w sied Era, - 250 zL 
Kamienna Góra, tel. 0608/16-29-94
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka, WAP, 
internet budzik, zegary, gry, nowy, - 300 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S karta Tak Tak, łado
warka, pudełko, futerał, - 230 zł lub zamienię na rakietę 
do tenisa Head, Wilson. Świdnica, tel. 074/853-10-87 p. 
Patryka
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S wibracja, wybiera
nie głosem, bez SIMIocka, nowy. - 250 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-33-05
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka sieciowa 
i samochodowa, bez SIM locka, stan dobry, -130 zł. Wro
cław, tel. 0600/38-73-72
TELEFON GSM ERICSSON A2618S bez SIM locka. pu
dełko, instrukcja, gwarancja, kupiony w 02.br.. WAP, ze
garek, budzik, gry, wybieranie i odbieranie głosowe, stan 
idealny, - 230 zł. Wrocław, tel. 0502/17-76-87
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez 
SIM locka + karta Simplus, pilne, -140 zł. Głuszyna, gm. 
Namysłów, tel. 0609/35-23-80
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. siedowa, bez 
SIM locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 
zL Wrocław, tel. 0603/83-88-61 '
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. stacjonarna, po
krowiec, bez SIM locka, działa w każdej sieci, - 90 zł. Wro
cław, teł. 0503/79-74-97
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 Era, Plus, ład, -100 
zł. Wrocław, tel; 071/321-28-39
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, po
krowiec, bez SIM locka, - 90 zł. Wrocław, teł. 0607/73-55-66

SIM LOCK
USUWANIE BLOKAD 

Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 
i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 

ul. Oławska 25 tel. 071/ 341-85-60

TELEFON GSM ERICSSON T 10S ładowarka, gwaran- 
cja, menu od T18s, bez SIM locka, - 220 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
TELEFON GSM ERICSSON T10S, - 230 zł. Wrodaw. tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON T 10S granatowy, działa w 
sied Era, na kartę TAK TAK, wibracja, budzik, - 209 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON T 10s, - 200 zł. Zgorzelec, 
tel. 0603/48-47-36
TELEFON GSM ERICSSON T18S, - 350 zł lub zamienię 
na Nokię 3210 z dopłatą lub Philips OZEO. Wrodaw, tel. 
0602/49-16-43
TELEFON GSM ERICSSON T18S grafitowy, ładowarka 
domowa, ładowarka samochodowa, 2 zestawy słuchaw
kowe, etui, klips, z kartą POP, stan konta 0, ważna do
02.2002 r, - 300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/781-41-54 wieczorem. 0605/53-78-75
TELEFON GSM ERICSSON T 20 nowy, bez SIM locka, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95

łS B U p P M F Y

sprzedaż •  zamiana

POKROWCE SKÓRA _ 2 SA
POKROWCE LUKSUSOWE 55 zł
U D . SAMOCHODOWE 30 zł
UCHWYTY D 0  SAM0CH. od 20 zł
ANTENKI WYMIENNE od 20 zł
SIM L0CKI od 30 zł
KODY APARATU od 20 zł
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I  NUMEREM (NOWE)

m m

Od 40 zł

W-w, pl. Grunwaldzki 4  
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TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały, ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, 
Simplusa i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 28S - 450 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42, 0600/82-95-01
TELEFON GSM HAGENUK DUET ładowarka, bez SIM 
locka, - 80 zł. Legnica, tel. 0606/58-61-83
TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA. ładowarka. - 270 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0601/49-72-39
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM bez SIM locka, - 60 
zł. Zgorzelec, tel. 0607/83-79-90
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA wibracja. W&p, 
gry, terminarz, gwarancja, stan b. dobry, używany 4 mies,
- 240 zł. Jawor, teł. 076/870-67-57,0503/68-00-11 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, bez SIM 
locka, - 350 zł. Legnica, teł. 0604/35-58-96
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA zapakowany.
- 290 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38

> TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny, bez 
SIM locka, nowy, - 350 zł. Lubin, tel. 0604/84-97-39
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, bez SIM 
locka, - 350 zł. Lubin, tel. 0600/69-29-18
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład . sieciowa, 
bez SIM locka, mało używany, na gwarancji, - 300 zł lub 
zamienię na Ericsson T28s. Nowogrodziec, tel. 
0607/74-91-26, woj. jeleniogórskie
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. siedowa. 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA 4-miesięcz- 
ny, mało używany, stan idealny, gwarancja 8 mies., orygi
nalne opakowanie, instrukcja, - 300 zł. Wrodaw, tel. 
0503/37-80-26
TELEFON GSM MOTOROLA idealny telefon do karty POP. 
ładowarka, - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/58-28-60 
TELEFON GSM MOTOROLA 3 6 8 8  ładowarka, SIM lock 
Era i SIM lock Plus GSM, cena 150 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00
TELEFON GSM MOTOROLA 3 6 8 8  pudełko, instrukcja, 
menu w jęz. polskim, aktywna klapka, działa w sied Era,, 
na kartę Tak Tak, -110 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA 3 6 9 0  nowy, zapakowany, 
ładowarka, bez SIM locka - 800 zł, Motorola V50, bez pol
skiego menu -1.100 zł i Motorola V8088, cena -1.350 zł. 
Wrocław, teł. 0501/73-57-85
TELEFON GSM MOTOROLA 3 8 8 8  ładowarka, instrukcja, 
bez SIM locka, -140 zł. Wrodaw, tel. 071/329-58-11, 
0501/94-24-30
TELEFON GSM MOTOROLA 3 8 8 8  ład. siedowa. działa 
w sied Plus, na kartę Simplus, 2-systemowy, atrakcyjny 
wygląd,, menu polskie, graficzne t 119 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 , - 50 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-29-44
TELEFON GSM MOTOROLA C 5 2 0  ład. sieciowa, menu 
w jęz. polskim, działa na kartę POP, w sied Idea, duży 
wyświetlacz, - 75 zł. Wrodaw, teL 0503/36-38-35
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TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 DUAL, -120 zł. Wro
cław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM MOTOROLA CD 920 na części. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55, 0501/84-36-38
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930, - 260 zł. Oława, 
tel. 0608/83-33-58
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, na
grywanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na 
kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSIlft MOTOROLA CD 930 ładowarka, pudel- 
ko, 2-systemowy, -190 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka i drugi na 
części, z baterią, - 140 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0601/49-72-39 '
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ład. sieciowa, pokro
wiec, działa w sieci Plus (Simplus), - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-07
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, Plus, Sim
plus, - 80 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa. 2-sys
temowy, na gwarancji, działa w Simplusie, stan idealny, - 
160 zł. Lubin, tel. 0607/47-25-15 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Sim
plus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 z kartą Simplus. - . 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/46-13-94 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, stan 
b. dobry, menu graficzne, menu w jęz. polskim, 2-syste- 
mowy, działa w sieci Plus, na kartę Simplus, -109 zł. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Sim
plus. TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, -130 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, łado
warka, instrukcja, stan idealny, bez karty aktywacyjnej, - 
130 zł. Jawor, teł. 076/870-65-63,0601/07-12-74 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-45, 
0601/55-20-51
TELEFON GSM MOTOROLA T 180 z kartą Simplus. ze
staw słuchawkowy, bez menu w j. polskim, bez SIM locka,
-180 zł. Oława, tel. 0502/45-16-59 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwaranqi, w pudełku, internet, 2-systemo
wy, idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny,
-180 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 2-systemowy, dzia
ła w sieci Idea, na kartę POP, WAP, małe gabaryty, 2-sys- 
temowy, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 z SIM lockiem Idea 
-170 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT 250 bateria 
li-ion, polskie menu, oprogramowanie, ładowarka siecio
wa, podczerwień, zestaw słuchawkowy, pudełko, instruk
cja, gwarancja - 530 zł, oryginalny głośno mówiący ze
staw samochodowy - 370 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT 7389 bez SIM 
locka, etui, - 340 zł. Zgorzelec, tel. 0607/83-79-90
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT P7389 nowy, 
nie używany, w pudełku, bez SIM locka - 450 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 0608/65-78-89
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 bez SIM locka, bia
ły, 2 panele, ładowarka, zestaw słuchawkowy, radio FM, 
internet, na gwarancji, zapakowany, mato używany, - 220 
zł. Dzierżoniów, tel. 0605/93-31-90
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288, 2000 r., bez SIM 
locka, internet, z zestawem słuchawkowym, 2 etui, portfe- 
lik z wizytówkami, 2-systemowy, ładowarka, działa w sieci 
Idea, na kartę POP, - 280 zł. Idzików, tel. 0503/54-91-23
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 930 zł. Chojnów, 
tel. 0604/99-56-91
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, nie używany, 
kompl, -1.050 zł. Głogów, tel. 0600/30-26-73 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, zapakowany, 
gwarancja, zestaw słuchawkowy, dyktafon, etui, srebrny, 
wibracja, wybieranie głosem, 2-systemowy, działa w każ
dej sieci, polskie menu, • 1.080 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-26-21, 0606/43-49-18
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, stan idealny, 
kompletny - 950 zł lub zamienię na inny, - 950 zł. Wał
brzych, tel. 0503/03-01-51
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, w pudełku, 
na gwarancji, ̂ zestaw słuchawkowy, dyktafon, srebrny, 
2-systemowy, - .1.099 zł. Wrocław, tel. 0602/77-11-15
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 używany 2 tygodnie, 
gwaranqa, pudełko, etui, ładowarka, zestaw słuchawko
wy, stan b. dobry, możliwa faktura VAT, - 750 zł lub zamie
nię na Nokię 8850, z dopłatą. Wrocław, tel. 0602/47-44-77 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3888 bez SIM locka, ład., 
2rsystemowy, -150 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39

TELEFON GSM NOKIA ładowarka, (Jod., panel, instruk
cja, pudełko, zadbany, działa w Erze i Plusie, - 200 zł. Wro
cław, tel. 345-73̂ 86, po 15,00 ś
TELEFON GSM NOKIA bez SIM locka, nowy, na gwarap-. 
cji, wybieranie głosowe, terminarz, kalkulator, wibracja, do
datkowy panel,, zestaw słuchawkowy, etui z klipsem-, In- > 
strukcja, pudełkęi - 550 zł. Wrocław, tel;p5Q1/75wl4-(}Q-..
TELEFON GSM NOKIA 1 6 1 0  2 baterie, polskie menu. ła, 
dowarka sieciowa, pudełko, instrukqa + oryginalny gło-' 
śno mówiący zestaw samochodowy -170 zł. Wrocław, tek'.. 
0603/99-98-77
TELEFON GSM NOKIA 1 6 1 0 , - 70 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 311 0  z SIM lockiem Era -140 zł. 
Nokia 5110. bez SIM locka - 200 zl, Nokia 3310, bez SIM 
locka, nowy - 450 zł, Alcatel OT 501, bez SIM locka, ład. 
sieciowa - 430 zł, Ericsson T 28s, z SIM lockiem Era, na 
gwarancji - 430 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36 lub, 
0607/82-34-20
TELEFON GSM NOKIA 3110  lad. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 

- zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3 1 1 0 , -150 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka,
4 obudowy, pudełko + instukcja obsługi, - 250 zł. Bielawa, 
tel. 0607/69-25-72
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  ładowarka, bez SIM locka,
4 obudowy, pudełko + instukcja obsługi, - 250 zł. Bielawa, 
tel. 0601/05-00-72
TELEFON GSM NOKIA 32 1 0  2 panele, ładowarka, - 250 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/99-31-10 
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  ściągnięty SIM lock, 2 pa
nele, etui, ładowarka, instrukcja, - 300 zł lub zamiana na 
Siemens C35i + dopłata, Alcatel 501. Bolesławiec, tel. 
0606/85-75-28
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  gwarancja, ładowarka, logo, 
stan dobry, - 250 zł. Brzeg, tel. 0607/78-40-87 
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0 , -  180 zł. Głogów, tel. 
0602/35-61-19
TELEFON GSM NOKIA 32 1 0  stan idealny, bez SIM loc
ka, ładowarka, pudełko, zadbany, 2 dodatkowe dzwonki, - 
280 zł. Góra, tel. 0601/46-30-94
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  - 350 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, dodat
kowy panel, faktura zakupu, SIM lock Plus, - 280 zł. Kłodz- 
ko, tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plus £SM, stan b. 
dobry - 320 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30,0605/32-6900
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  bez SIM locka, - 350 zł. Le
gnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  z SIM lockiem Era, pudeł
ko, ład. sieciowa, instrukcja, używany, pilne, - 250 zł. Le
gnica, tel. 0602/19-56-22,076/852-42-02 
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  - 299 zł. bez SIM locka. Le
gnica, tel. 0601/50-97-44
TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja do listopada, SIM 
lock sied Era, net monitor, wibracja, logo, łupiony w salo
nie Ery, komplet, mało używany, - 380 zł. Lubin, tel. 
0608/03-52-36
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w Era GSM, TAK TAK. 
pudełko, instrukcja, stan b. dobry, - 260 zł. Lubin, tel. 
076/844-50-61
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  działa w sied Plus GSM, 
pokrowiec, ładowarka sieciowa, - 250 zł. Lubsko, tel. 
0606/43-15-96
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  na gwarancji - 310 zł. Nokia 
3310. na gwarancji - 470 zł. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, 
stan bardzo dobry, na gwarancji, - 250 zł. Oleśnica, tel. 
0503/96-01-36
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  z gwarancją - 360 zł. Oła
wa, tel. 0608/83-33-58
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  w pudełku, SIM lock Plus, 
stan b. dóbry, - 320 zł. Oława, tel. 0603/07-66-43 

_  TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  na gwarancji, na kartę, - 
260 zł. Opole, teł. 0602/76-46-46 
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  SIM lock Plusa, ładowarka, 
dodatkowy panel, pokrowiec, instrukcja, stan b. dobry, - 
250 zł. Prudnik, tel. 0600/92-68-76 
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  bez SIM locka, stan b. do
bry, ładowarka,- - 250 zł. Strzelin, tel. 0607/47-39-51
TELEFON GSM NOKIA 3210 fabrycznie nowy, nie uży
wany, pudełko, ładowarka, z SIM lockiem ERA, gwaran
cja, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3 2 1 0  ład. siedowa, 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 2 panele, - 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-65-14, 0603/30-25-89

TELEFONY KOMORKOWE
wszystkie modele - nowe i używane

SPRZEDAŻ /  USUWANIE BLOKAD SIMLOCK 
SKUP /  TELEFONY NA RATY 
ZAMIANA /  AKCESORIA, KARTY POP 
SERWIS /  TAK TAK, SIMPLUS op0125&

r NOKIA 3310 - 420 zł 
ERICSON T28 - 460 zł 
ERICS0N R320 - 350 zł 
SIEMENS C35 - 320 zł

Wrocław, ul. Pułaskiego 77, tel. 342-33-80, 0-502 30 01 13, 0-607 85 55 73

TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, 
net monitor, stan idealny, - 270 zł. Wrocław, tel. 
0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, bez SIM 
locka, - 240 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, używany, 
ładowarka, pudełko, - 260 zł. Wrocław, tel. 0604/84-62-62
TELEFON GSM NOKIA 3210 wibracja, bez SIM locka, - 
290 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3210 beż SIM locka, nowa, folia 
na wyświetlaczu, - 300 zł. Wrocław, tel. 340-06-10 
TELEFON GŚM.NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, 2 pa
nele, cena 280 zł, wgrana wibracja. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02, 322-20-18
TELEFON GSM NOKIA 3210 2 panele, - 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-65-14, 0603/30-25-89
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, etui, pudełko, 
stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 0504/94-78-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 240 zł lub 
zamienię na Siemensa C35i, Nokię 3310. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 3210 etui, zestaw słuchawkowy, 
bez SIM locka, - 200 zł. Zgorzelec, tel. 0607/83-79-90
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, instruk
cja, zestaw słuchawkowy, dodatkowy panel, bez SIM loc
ka, logo, net monitor, dodatkowe dzwonki, stan b. dobry, - 
230 zł lub zamienię na telefon Nokia 5110, bez SIM locka. 
Zgorzelec, tel. 075/775-28-79,0600/62-57-06
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, akumulator 
z wibracją, zmieniony panel, - 300 zł. Żary, tel. 
0503/77-23-60
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 320 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42, 0600/82-9501 
TELEFON GSM NOKIA 3210, 2001 r. na gwarancji do 
2002 r., stan idealny, • 330 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0609/52-74-54
O TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pudełko, łado

warka, 32 szt. - 390 zł., tel. 0504/91-48-49 
81013741 «

TELEFON GSM NOKIA 3310 używany - 380 zł oraz NO-

SKUP
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UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06,0 602 76 33 32 |  

UL. SZCZYTNICKA 26 5
TEL. (071) 327 70 07,0 602 49 23 51 |

KIA 3310 na gwarancji, pudełko, SIM lock Plus, - 460 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, - 400 
zł. Brzeg Dolny, tel. 0604/17-95-04
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, instrukcja, łado
warka, wybieranie głosowe, - 440 zł lub zamienię. Gło
gów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 kompletny, gwarancja, - 430 
zł. Głogów, tel. 0607/74-76-20 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Idea, wibracja, gwa
rancja, - 360 zł. Kalisz, tel. 0503/06-65-73 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 500 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30

H U R T O W N IA  A K C E S O R I I  
D O  T E L E F O N Ó W  
K O M Ó R K O W Y C H

POKROWCE
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tOCMOOOWI

PRZY ZAMÓW IINIU POWYZ1J 500 Zl 
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TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  stan b. dobry, - 480 zł. Wro
cław, tel. 0504/96-28-04 po godz. 16
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, nowy, - 480 
zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  instrukqa, ładowarka, bez 
SIM locka, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-11, 
0501/94-24-30
TELEFON GSM NOKIA 331 0  z SIM lockiem, na gwaran
cji, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/367-26-08,0608/32-65-50
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0 , - 350 żł. Wrocław, tel. 
0600/65-23-31
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  2-mies, - 490 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-38-65
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  SIM lock Idea, 2-miesięcz- 
na, komplet, stan idealny, ładowarka, instrukcja, pudełko,
- 440 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, - 420 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-19-29
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0 , - 300 zł. Wrocław, tel. 
0503/54-92-04 -
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  nowy - 460 zł, Alcatel 302 - 
280 zł, Siemens C25 -170 zł, Bosch 608 -120 zł, Motoro-. 
la StarTac - 250 zł, Motorola T2288 -180 zł, Nokia 5130 - 
120 zł, Philips Twist - 80 zł, Philips Diga - 80 zł, wszystkie 
bez SIM iocków. Wrocław, tel. 0609/40-88-33, 
071/344-16-79
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0 , - 470 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 331 0  bez SIM locka, niebieski, 
brak polskiego menu, nie używany, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/43-95-69
TELEFON GSM NOKIA 3 31 0  nowa, nie używana, cena 
470 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02,322-20-18
TELEFON GSM NOKIA 331 0  stan idealny, folia na wy
świetlaczu, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/85-17-08 
TELEFON GSM NOKIA 331 0  nowy, na gwarancji, SIM lock 
Plus, folia na wyświetlaczu, ładowarka, pudełko, mało uży
wany, pokrowiec, - 480 zł. Wrocław, tel. 0607/44-55-95
TELEFON GSM NOKIA 3 3 1 0  nowy, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-88-12
TELEFON GSM NOKIA 331 0  stan b. dobry, miesięczny,

T E L .  K O M O R K O W E  G S M - D C S  
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TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 550 
zł. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, z zestawem słu
chawkowym, na gwarancji. - 450 zł. Legnica,, te l., 
076/866-41-86
TELEFON GSM NOKIA 3310 cena - 420 zł. Nokia 3210 - 
270 zł, Nokia 5110 -190 zł, Siemens £35 - 290 zł, Legni
ca, tel. 0600/92-49-84
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan idealny - 400 zł. Legni
ca, tel. 0603/33-23-38
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka - 449 zł. Le
gnica, tel. 0601/50-97-44
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, na gwarancji, - 370 
zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia, kpi., w pudełku, 
na gwaranqi - 450 zł, Ericsson T28s, nowy, folia, na gwa
rancji, pudełko, kpi. - 500 zł, Siemens S35i, bez SIM loc
ka, ładowarka - 580 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0502/99-08-87
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, pełna dokumentacja, 
w kartonie, na gwarancji, - 440 żł. Oława, tel.

- 0603/07-66-43
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, na kartę, - 400 
zł. Opole, tel. 0602/76-46-4&
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, ładowar
ka, - 390 zł. Świdnica, tel. 0504/91-48-49 '
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, - 500 zł. 
Trzebnica, teł. 0502/20-58-68 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia na wyświetla
czu, pudełko, na gwarancji, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-69-47
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan 
idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0601/43-15-21

bez SIM locka, -420 zł lub zamienię na Nokię 6150,3210, 
z dopłatą. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan idealny, SIM lock Era, 
w kartonie - 430 zł. Zebrzydowa, tel. 0601/08-44-70
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, SIM lock Pjgsa, z do
kumentacją, na gwarancji, pudełko, ład. sieciowa, nie uży
wany, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 470 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42, 0600/82-95-01
TELEFON GSM NOKIA 3310,2001 r. nowy. na gwaran
cji, 3 szt. - 480 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/52-74-54
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec, działa 
w Plusie, -190 zł. Karpacz, tel. 0603/32-24-00

TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka stacjonarna, -180 
zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, - 200 żł. Legnica, tel. 
0603/51-65-69
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Era, 1 panel, łado
warka -180 zł. Lubin, tel. 0607/48-00-39 
TELEFON GSM NOKIA 5110 etui, ładowarka, - 200 zl. 
Oborniki Śląskie, tel. 0601/49-72-39
TELEFON GSM NOKIA 5110 dodatkowy panel, ładowar
ka sieciowa, - 200 zi. Środa Śląska, tel. 0607/82-74-47
TELEFON GSM NOKIA 5110 pudełko, ładowarka, fute
rał, karta gwarancyjna, bez SIM locka + karta POP (waż
na do 16.05.2002 r.), - 210 zł. Wrocław, tel. 0601/28-76-35 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ide- 

* alny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używa
ny, zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, ładowarka 
stacjonarna + samochodowa, skórzany pokrowiec, instruk
cja, pudełko, stan idealny, - 170 zł. Wrocław, tel. 
0503/04-81-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, działa w sieci
Era, na kartę Tak Tak, płaska bateria, stan b. dobry, -169 ;
zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 5110 z zestawem słuchawkowym,
ład. sieciowa, - 19Ó zł. Wrocław, tel. 0601/78-32-28
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, pełny zestaw,
instrukcja obsługi, pudełko, ładowarka, SIM lock Plus, -
200 zł.Wrocław, tel. 0502/64-30-34
TELEFON GSM NOKIA 5110 niebieski panel, cena 200
zł, ładowarka. Wrocław, tel. 0503/67-75-02,322-20-18
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, 
ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, z dokumentacją, -180 
zł. Wrocław, tel. 0600/85-25-96
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, bez SIM locka, 
stan idealny, logo operatora, net monitor, -180 zł. Wro
cław, tel. 0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 5130 nowy, bez SIM locka, bez 
polskiego menu, ładowarka siedowa, -120 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM loćka, ładowarka 
sieciowa i samochodowa, stan b. dobry, - 300 zł. Legnica, 
teł. 076/866-46-74, 0607/83-06-25
TELEFON GSM NOKIA 611Ó bez SIM locka, stan b. do- 

, bry, - 270 zł. Prochowice, tel. 0605/13-13-95
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez 
SIM loćka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 6110 stan telefonu i akumulatora 
b. dobry, ładowarka, '•SIO zł. Wrocław, tel. 0601/85-22-64
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon”, ładowarka, ba- 

■ teria li-jon, bez SIM locka, logo operatora, net monitor, - • 
280 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 .
TELEFON GSM NOKIA 6110 pudełko, Plus GSM, etui, 
zestaw słuchawkowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91
TELEFON GSM NOKIA 6130 pudełko, ładowarka, stan 
idealny, bez SIM locka, logo operatora, net monitor, - 220 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM NOKIA 6130 ładowarka, stan dobry, -190 
zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM NOKIA 6150 - 430 zł lub zamienię na 
Siemensa M35, C35, Ericssona R320s. Ruszów, tel. 
0608/71-11-80
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, bez menu w 
j. polskim, - 320 zł. Wrocław, tel. 0603/63-12-71 
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy, na gwa- 

'"ranćji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP 
i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM NOKIA 7110 - 890 zł. Kłodzko, teł. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, bez SIM locka, 
na gwarancji, instrukcja, pudełko, - 600 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-21-37, 0606/60-95-07 
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 ideal
ny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 8110 i tzw. banan, bez SIM locka, 
pudełko, ładowarka, pokrowiec, b. dużo funkcji, pamięć 
125 nazwisk, stan b. dobry, - 229 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-32-45, 0501/60-76-77 
TELEFON GSM NOKIA 8110, bez SIM locka, mały, - 610 
zł. Wrocław, tel. 0607/03-99-20
TELEFON GSM NOKIA 8110 + zestaw głośno mówiący,.- 
200 zł. Wrocław, tel. 0601/46-13-94
TELEFON GSM NOKIA 8110, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 8110 bez SIM locka, aktywna klap
ka, bateria Li-lon, ładowarka stacjonarna i samochodowa, 
stan b. dobry, -100 zł lub zamienię na inny telefon GSM. 
Wrocław, tel. 0609/50-58-47
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. Pa
kiety startowe: Simplus • 26 zł, TAK TAK (50 zł na 
koncie) • 95 zł, POP. (15 zł na koncie) • 35 zł, kupo*

sp rzed a ż • z a m ia n a  •

T E I E F O m O M O R roi GSM
ul. Swobodna 

codz. od 10.00 do 18.00 P S B S

Pokrowce skórzane. - 25 
Ładow arki samoch. : - 25 

H if lk ( i^ i it e I e fo it d # i:  2.5 
I ^ B t i^ ^ a s n e ty c ż h y   ̂ 35 

JUŻ OD 45 ŻŁ

W Y Ś W I E T L A C Z E
Z WYMIANĄ

NOKIA 5110 - 95 zł 
NOKIA 3210 - 130 zl 
NOKIA 3310 - 160 zł 
ERICSSON T l O - 140 zł

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 88 
.A  O T  IO
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SKU P K O M Ó R EK

art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław, 071/341-92-95 Zapraszamy pn.-pt. 10.00-19.00

TELEFONY KOMÓRKOWE
s u o & m

• serw is • skup
• slm  lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14, 0-605 957 797

ny Simplus 30 - 28 zl, 50 - 48 zł, teł. 0606/98-26-09, 
074/865-51-78 Kłodzko 03003381 

TELEFON GSM NOKIA 82102 panele, komplet, bez SIM 
locka, stan idealny, -1.150 zł. dogów, tel. 0600/30-26-73
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kpi., stan 
idealny - 950 zł, Nokia 6210, nowy, kpi. - 970 zl, Nokia 
3310, nowy - 470 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, ładowar
ka, stan idealny - 280 zł lub zamienię na inny, możliwa 
dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8210 fabrycznie nowy, -1.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 0501/29-21-11
TELEFON GSM NOKIA 8210 niebieski, na gwarancji do 
04.042002 r., stan idealny, oryginalne pudełko, ładowar
ka, instrukcja, -1.200 zł. Wrodaw, teł. 0607/05-71-94

TELEFONY NA KARTY
JUŻ OD 100 ZŁ

OPOH724 ZESTAW Y  
KARTA + TELEFON O D 1 3 0  z l  
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
M . 32M7-OS, 0801 81-83 87

TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, na gwaran- 
cp, pudełko, kpi., instrukcja, ładowarka, kody imei, -1.750 
zł. Oława. tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, na gwarancji, pudeł
ko, kpi., kody imei - 1750 zł oraz Nokia 8210, nowy, na 
gwarancji, z SIM lockiem, kpi., pudełko, kody imei -1100 
zł, może być bez SIM locka. Oława, tei. 0502/99-08-87
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, polskie menu.

/ \

[ TELEFONY HUmÓRHOUJE 1

u p OP005420 a h u p
s p r z e d a ż  

z a m ia n a  
u s u w a n ie  b la h a d  

a k c e s o r i a  
Wrocław, ni. Dworcowa 9 

tal. 071/789-46-19 
0-501 779 396 
0-601 659 987

mało używany, -1.450 zł lub zamienię na Nokię 3310 + 
dopłata 1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-72-23
TELEFON GSM PANASONIC GD30 nowy, bez SIM loc
ka, srebmy, pudełko, instrukcja, ładowarka, gwaranq'a, 
2-systemowy, wibracja, - 270 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/24-56-06
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do

KUPUJEMY TELEFONY
k .  OPOH732
* KAŻDY MODEL
*  PŁACIMY NAJLEPIEJ
Wrodaw uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TAKTAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, -210
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, pudełko.
działający w Erze - 200 zł lub zmienię na Mitsubishi Trium
Aria, z dopłatą do 60 zł. - 200 zł. Wrocław, tel.
0606/75-88-52
TELEFON GSM PANASONIC GD30 stan idealny, pudeł
ko, ład. sieciowa, działa w sieci Era, na kartę TakTak, 2-sys
temowy, małe gabaryty, atrakcyjny wygląd, dużo funkcji, 
posiada wibracje, zegar, data, -199 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM PANASONIC GD50 gwaranqa, pudełko, 
ftjterał, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0502/21-19-90
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibraqa, animacja, głośno mó
wiący, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemo
wy, sten idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD50, - 250 zł. Wrodaw, 
tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, bez SIM loc
ka, ładowarka, - 450 zł. Dobrzeń Wielki, gm. Opole, tel. 
0503/58-59-58
TELEFON GSM PANASONIC GD90 bez SIM locka, na 
karty Simplus, Tak Tak, POP, stan idealny, - 430 zł. Gło
gów, teł. 0600/30-26-73
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały. 2 kolory pod
świetlania. ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, anima
cja, TAK TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, 
wibracja, animacja, - 450 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD93 działający w Idei, 
nowy, wyświetlacz 7-koiorowy, b. atrakcyjne dzwonki,

wmchx \ E w  ET|

memo głosowe i inne, • 880 zł. Polkowice, tel. 
0503/04-86-46
TELEFON GSM PANASONIC GD93 kompletny, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/368-78-20 po godz. 18 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukcja, 
na gwaranq'i, z SIM lockiem Era, - 900 zł. Wrodaw, tel. 
0606/81-24-53
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy - 850 zł lub 

. zmienię na Nokię 6150, 3310,6210 lub inne, z dopłatą. 
Wrodaw, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, - 830 zł lub 
zamienię na Nokię 6210,6150,3310,3210. Wrodaw, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM PHIUPS DIGA bez SIM locka, pudełko, 
instrukcja, ładowarka, polskie menu, - 80 zł. Wrodaw, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM PHIUPS GENIE ład. sieciowa, oryginal
na, działa w sieciach Plus, Era, wybieranie głosowe, małe 
gabaryty, waga 90 g, - 250 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 
0503/71-02-16
TELEFON GSM PHIUPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP 
i Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ide
alny, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM PHIUPS SAWY ładowarka, futerał, pu
dełko, bez SIM iocka, - 140 zł. Lwówek Śl., tel. 
0608/86-59-33
TELEFON GSM PHIUPS TWIST bez SIM locka, pudełko, 
instrukcja, ładowarka, menu w jęz. polskim, - 80 zł. Wro
daw. teł. 0609/40-88-33
TELEFON GSM SAGEM głośno mówiący, wibracja, kal
kulator, przelicznik walut i inne funkcje, stan b. dobry, - 
160 zł. Wrodaw. tel. 0605/74-76-28
TELEFON GSM SAGEM 939 cena 270 zł oraz Motorola 
M 3788 - 130 zł lub zamienię na Ericssona GF 768, do 
140 zł. Goworowice, tel. 077/431-25-14 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 z SIM lockiem Plus, wi
bracja, ładowarka, pokrowiec, wbudowany zestaw głośno 
mówiący, kalkulator, przelicznik walut, stan idealny, -140 
zł. Lubin, tel. 076/844-2047,0607/2047-34
TELEFON GSM SAGEM MC 820 bez ładowarki, z SIM 
lockiem sied .One", - 40 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92. 
0601/55-09-32
TELEFON GSM SAGEM MC 835 radio, wibraq'a, słuchaw
ki, pokrowiec, zegarek, budzik, - 150 zł. Brzeg, tel. 
0501/72-35-77
TELEFON GSM SAGEM MC 939 bez SIM locka, stan b. 
dobry, wibracja, zestaw głośno mówiący, - 200 zł. Wro
daw, tel. 071/342-40-09
TELEFON GSM SAGEM RC 712 Era. Plus. bez polskie
go menu, - 70 zł. Wrodaw, tel. 071/321-28-39
TELEFON GSM SAGEM RC 715, ład. staqonama, 2-sys
temowy, menu w jęz. polskim, dużo funkcji, stan b. dobry, 
-150 zł. Lutomia Dolna, tel. 0605/93-94-26
TELEFON GSM SAGEM RC 715ład., działa w Erze i Plu
sie, - 90 zł. Wrocław, teł. 071/321-28-39 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 pokrowiec, ład. siedo- 
wa, pudełko, - 90 zł. Wrodaw, tel. 0504/78-81-23 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 stan b. dobry, działa w 
sied Plus, -100 zł. Zgorzelec, tel. 0605/76-16-67 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 stan b. dobry, ła
dowarka, - 390 zł. Wrodaw, tel. 0503/85-12-01 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 bardzo mały 
(108x44x21), z klapką, wybieranie głosowe, akumulator z 
wibracją, dyktafon, z zestawem słuchawkowym, pokrowiec, 
kpi. dokumentacja, bez SIM locka, możliwa wysyłka, - 300 
zł. Grębocice, tel. 076/831-53-02,0608/40-62-92
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 stan b. dobry, łado
warka, - 290 zł. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM SIEMENS 125 2 panele, ładowarka, -180 
zł. Wrodaw, tel. 0605/38-16-58 
TELEFON GSM SIEMENS 815S EUROSET nowy, nie uży
wany, -120 zł. Wrodaw, tel. 0607/76-66-65 
TELEFON GSM SIEMENS 835 nowy, na gwarancji, cy
frowa sekretarka, homologacja, kolor bordowy, Identyfika
cja rozmówcy, możliwość nagrywania rozmów, - 250 zł. 
Wrodaw, teł. 071/341-49-68
TELEFON GSM SEMENS C25 ład. sieciowa, działa w 
sied Era, -190 zł. Brzeg Opolski, tel. 0502/65-00-44
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock Plus GSM, bez 
SIM locka, - 210 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM Lock Idea. ładowar
ka, instrukcja, polskie menu, - 180 zł. Legnica, tel. 
0604/09-51-75
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, ide
alny do TAK TAK, -190 zł. Lubin, tel. 0604/16-52-85

KABLE PC-KOM
(p e łn y  w ybór) 

O P R O G R A M O W A N IE  N A  C D  
(w w yttkle model* telefonów) 

OPOH731 R Ó W N IEŻ  W Y S Y Ł K A !
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-07-05, 0501 81-83 57
. copcomQpoczta.onet.pl

TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, kpi., stan 
b. dobry -180 zł, Siemens C35, bez SIM locka kpi. - 320 
zł, Ericsson T 28, nowy - 500 zł, Nokia 8850, ńowy-1750 
zł, Nokia 5110, bez SIM locka, kpi. -180 zł. Oława, teł. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM SIEMENS C25 z gwarancją, - 220 zł. Oła
wa, teł. 0608/83-33-58
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka;: ?50 zł. 
Wrodaw, tei. 0601/50-17-33
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. 
Wrodaw. tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0504/94-78-00
TELEFON GSM SIEMENS C25 działa w sied Era, pokro
wiec, ład. siedowa, na gwarancji, - 200-zł lub zamienię na 
inny, możliwa dopłata. Wrodaw, tel. 0604/71-06-24
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIMłock Idea, czarny, na

gwarancji, mało używany, stan b. dobry, -160 zł. Wrocław, 
tel. 0609/39-65-07
TELEFON GSM SIEMENS C25 instrukcja, ładowarka sie
ciowa, działa w każdej sieci, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-7W9
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan dobry, czarny, łado
warka siedowa, bez SIM locka, -170 zł. Wrodaw, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SiM locka, -180 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. czarny, 
stan b. dobry, ładowarka domowa, ład. samochodowa, po
krowiec, może być na karty POP, Tak Tak, Simplus, - 200 
zł. Wrocław, teł. 0501/52-01-10
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan bardzo dobry, łado
warka, cena 190 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02, 
322-20-18
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, instrukcja, łado
warka, - 340 zł. Wrodaw, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka. -170 zł. Wro
daw. tel. 0503/85-12-01
TELEFON GSM SIEMENS C25I ładowarka, pudełko, in

strukcja, futerał, stan dobry, bez SIM locka, -190 zł lub 
zamienię na Nokię 5110. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM SIEMENS C25I pełny osprzęt, SIM lock 
Era, stan b. dobry, -165 zł. Legnica, tei. 0602/23-11-56 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy model, mały. po
ręczny, w kolorze grafitowo-granatowym, podświetlany na 
czerwono, nowy, na gwarancji, - 310 zł. Brzeg, tel. 
0604/07-15-02

KUPIĘ NOWE
NOKII 3310

w iększe ilości 
0608 181 222
TELEFON GSM SIEMENS C30 bez SIM locka, nowy, za
pakowany, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0503/89-92-39
TELEFON GSM SIEMENS C30 najnowszy model, małe 
gabaryty, lekki, nowoczesny wygląd, czerwone podświe
tlenie, menu szybkiego dostępu, gry, stoper, krótki czas, 
ładowarka, bateria, z SIM lockiem Era, - 279 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM SIEMENS C35 nowy, instrukcja obsługi, 
działa w sied Idea, ładowarka, - 330 zł lub zamienię na 
telefon Nokia 3310, nowy, z dopłatą. Nowa Sól, tel. 
0503/09-53-12
TELEFON GSM SIEMENS C35 na gwarancji, pudełko,

^  AKCESORIA
do  te le fo n ó w  G S M  

OP011730 NAJLEPSZE CENY 
q».M.saa. 11 A, stac|0Bania id 35 A, fitenły IS ń. 
Wrodaw uL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-87-05, 0501 81-83 57

stan idealny, - 340 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-68, 
0606/98-20-70
TELEFON GSM SIEMENS C35 SIM lock Plus, - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-19-29
TELEFON GSM SIEMENS C35+ładowarka, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/83-08-68
TELEFON GSM SIEMENS C35I instr. w jęz. polskim, ład. 
stacjonarna, wibracje, pudełko, - 320 zł. Kunice, teł. 
076/857-53-15, 0503/61-83-02
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, pudełko, 
ładowarka, instr. w jęz. polskim, na gwarancji, - 320 Ti. 
Legnica, tel. 0603/22-24-29
TELEFON GSM SIEMENS C35I 8 mies. gwarancp. pu
dełko, ładowarka, pokrowiec, instrukcja, nie używany, stan 
b. dobry, z kartą POP - 350 zł, bez karty - 330 ii.  Lubin, tel. 
076/849-70-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwaranqi, internet, wibracja, 2-systemowy, 
idealny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 
zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

nowych i używanych 
N AJLEPSZE  CENY opo1214, 

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501 704 647,0-501 222 096

TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, w kartonie, - 300 
zł lub zamienię na telefon Nokia 3210. Wrodaw, tel. 
0607/79-57-77
TELEFON GSM SIEMENS C35I w pudełku, bez SIM loc
ka, ładowarka, instrukcja, stan b. dobry, - 330 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/74-2546
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwarancji, mało 
używany, SIMIock Idea, stan b. dobry, - 350 zł. Wrodaw, 
tel. 0609/39-65-07
TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock Idea, stan b. 
dobry, na gwarancji do 062000 r, - 350 zł. Wrodaw, teł. 
0502/14-63-36
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwaranqi, ide
alny do POP, małe gabaryty, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0501/76-03-32
TELEFON GSM SIEMENS C35i, - 310 zł. Ostrzeszów, teł. 
0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 300 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/4847-36
TELEFON GSM SIEMENS E10 -120 zł. Wrodaw, tei. 
071/357-65-15, 0601/27-93-05 
TELEFON GSM SIEMENS M35 gwarancja, - 400 zł. Wro
cław, teł. 0503/36-38-35
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, bez SIM locka, wi
bracje, gry, instrukcja, polskie menu, internet, odporny na 
wodę, piasek i kurz, na gwarancji, - 550 Ti lub zamienię na 
Nokię 7110 albo inny. Opole, tel. 0603/70-02-81
TELEFON GSM SIEMENS S25 bez ładowarki, pokrowiec, 
uszkodzony akumulator, -180 zł (możliwość wysyłki). Ja
wor, teł. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 
TELEFON GSM SIEMENS S35 nowy, na gwarancji, ERA,
- 600 zł. Wrodaw, tel. 0603/18-50-09
TELEFON GSM SIEMENS S35I Era, nowy, na gwaranql,
- 600 zł. Wrodaw, tel. 0603/64-16-61
TELEFON GSM SIEMENS S6 bez ładowarki, działa w 
TAK-TAK, - 50 zł. Wrodaw, teł. 321-28-39 
TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka biurkowa, ide
alne do Tak Tak - 50 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 
074/815-72-23
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, folia, w pudełku, 
kpi., na gwarancji, -1.650 zł. Oława, tei. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM SONY CMD C1 ład. sieciowa, stan b. do
bry. -190 zł. Chojnów, tel. 0604/36-82-78 
TELEFON GSM SONY CMD C1 SIM locka Era, ład. sie
ciowa i samochodowa, pokrowiec, pudełko, stan b. dobry, 
-180 zł. Wrodaw, tei. 0606/18-76-74
TELEFON GSM SONY CMD C5 na gwaranq1, wibracja, 
ładowarka, stan b. dobry, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0503/10-25-81
TELEFON GSM SONY CMD J5 bez SIM locka, nowy, za
pakowany, • 750 zł. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39

.SER W IS G S M
OPOH729 “ 81M LOCK] - OD 20 z l 

t . l.  3 2 2 -9 7 -0 3 , (w»*y*tld» modele) 
0 8 0 1  8 1 -8 3  S T  * W SZELKIE NAPRAWY 
0 3 0 2  9 7 -8 7 -9 3  (wy*wl.«.ez. Itp.)
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
TELEFON GSM SONY CMD J5 polskie menu, dużo funk- 
cji, bez SIM locka, - 830 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 
0605/05-01-13
TELEFON GSM SONY CMD J5, - 700 zł. Wrodaw, tel. 
0604/77-09-82
TELEFON GSM TEUTAL DM-220 niebieski, futerał, ła
dowarka, stan dobry + karta Simplus, stan konta 7 zł, - 
120 zł. Legnica, tel. 0603/52-43-80,0607/04-07-78 
TELEFONY GSM Nokia 3210 - 260 zł, 3310 - 450 zł, Pa
nasonic GD 90 - 420 zł, Siemens M35 - 380 zł, Motorola M 
3688 - 140 zł, Ericsson A 1018 -140 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFONY GSM: SIEMENS C35, bez SIM locka, futerał
- 300 zł, Siemens C30, z SIM lockiem Era, nowy - 279 Ti, 
Mitsubishi Aria, z SIM lockiem Idea, na gwarancji 12 mies.
- 260 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0608/67-24-94
TELEFONY GSM : NOKIA 7110 - 560 zł, Ericsson T10, 
niebieski, bez SIM locka, stan b. dobry, menu od T18, kia- - 
wiatura SMS, zestaw HF - 230 zł, Nokia 3310, z SIM loc
kiem Idea - 415 Ti, Alcatel 302, z SIM lockiem Era, nowy - 
285 zł lub zamienię na Alcatel 501 + dopłata 130 zł. Wro
daw. tel. 0608/67-24-94
TELEFONY GSM: MOTOROLA V 50 -1.450 zł. Siemens 
S40 -1.350 zł, Ericsson R380 -1.700 zł, Samsung SGH 
2100 - 700 zł, Siemens S35 - 690 zł, C30 - 450 zł. Wro
daw, tel. 071/784-67-75,0605/61-99-88,0501/57-54-16 
TELEFONY GSM NOKIA 3310 nowa • 440 zł, Nokia 3210
- 300 zł. Siemens C35i - 350 zł, Ericsson GF 768 -180 zł. 
Lubin, rei. 0604/96-86-78
TYLNA CZĘŚĆ OBUDOWY DO TELEFONU GSM SIE
MENS C35, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
O USUWANIE SIM LOCKÓW z większości telefonów 

komórkowych: Alcatel, Bosch, Ericsson, Nokia, 
Motorola, Panasonic, Philips, Sagem, Siemens, 
Sony i inne i Wgrywanie polskiego menu I Mon* 
tai wibracji do Nokii 32101 Skup-Sprzedaż-Zamia
na telefonów. Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
076/854-51-63,0606/43-22-59 84018531

WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3210, - 100 zł 
lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0607/73-80-14
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł, No
kia 6110, 5110 - 55 Ti, oryginalne; wymiana 10 zł. Wro
daw, td. 0501/96-97-75
ZAMIENIĘ TELEFON DCS NOKIA 8148 .banan", łado
warka, z klapką, z kartą POP - na discmana z systemem 
antywstrząsowym. Wrodaw, teł. 0503/69-90-24 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28s i T 20s - na 
telefon: Nokia 8210,6210, Panasonic GD93, Motorola V 
3690. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-17 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - 430 zł • na Mo
torolę StarTack 130 + dopłata, - 430 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/79-87-64

SKUP, SPRZEDAZ, ZAM IANA 
NAPRAW A „

TELEFO N O W
G S M  OP006393

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3210 - 320 z l 
NOKIA 3310 - 430 z ł 

ERICSSON R320 - 320 z ł 
ERICSSON T28s - 490 zł 

usuwanie SIM locka, kodu aparatu i inne
możliwy dojazd

tel. 0-603 049 400, 0-503 939 490

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 pełne wyposa
żenie (bez akcesoriów samochodowych), logo, net moni
tor, bez SIM locka, stan idealny - na inny telefon, tej klasy. 
Lubin, tel. 0605/64-24-46
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S na telefon 
GSM Nokia 3210, Siemens C25 lub RO, samochodowy. 
Świerzawa, gm. Złotoryja, tel. 0600/42-41-59
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS mało używany, stan 
idealny, działa we wszystkich sieciach - na Nokię 3310, 
nowy. Twardogóra, tel. 0502/45-15-83 iub 071/315-80-55
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON A-1018- na inny. 
Wrodaw, teł. 0602/60-93-81
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 z SIM 
lockiem Idea, stan b. dobry, na gwaranci, na Siemens C35, 
dopłacę - do 150 zł iub na Nokia 3310, dopłacę - do 250 
zł. Wrocław, teł. 0608/67-24-94
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI ARIA z SIM loc
kiem Idea, na gwarancji 12 mies., na Nokia 3310, dopłacę 
- do 150 zł. Wrodaw, teł. 0608/67-24-94
ZAMIENIĘ TELEFON GSM Motorola T 2288 oraz Mitsu-

^ S A L O N  TELEFONÓW
K O M Ó R K O W Y C Hr  OP011728

MAMY CZEOO Cl POTRZEBA___
WIEMY CZEOO Cl POTRZEBA...

Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-87-05, 0501 81-83 57

bishi Aria, oba z SIM lockiem Idea, na gwarancji, na Nokia 
3310. Wrodaw, tei. 0608/67-24-94 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, 
menu w j. polskim, etui - 270 zł, na Nokię 6210 + dopłatą. 
Wrodaw, tel. 071/3384)2-78,0601/67-73-07
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 dwusystemowy, 
mało używany, menu w j. angielskim, instrukqa obsługi - 
650 zł, na Nokię 6210. Wrodaw, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLAM3588 oraz No
kia 8110 z zestawem głośno mówiącym - na telefon GSM 
z kartą POP. Wrodaw, tel. 0601/46-13-94
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - na telefon No
kia 3210 + 250 zł dopłaty. Wrocław, tel. 071/783-7745, 
0503/99-06-99
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwa
rancji - na Nokię. Żary, tel. 0602/25-89-14
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonów Motorola serii 
Timeport 250, 260 itp., profesjonalny, oryginalny, nowy, 
gwarancja - 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 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Alcatel Touch

SIM-LOCKI
U S U W A M  JEfiU 
Serwis telefonów
Wrocław. 344-16-79. 0609 40-88-33
---------------*-----------    OMIS4M

Club, uchwyt, konektor antenowy, antena zewn, -100 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Ericsson, - 30 zł. 
Lutomia Dolna, tel. 0605/93-94-26
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Motorola, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-99-61
ZESTAW SŁUCHAWKOWY mało używany, z pokrowcem 
oryginalnym, żółtym, - 20 zł. Wrocław, tel. 0503/58-28-60
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

O A.T.S. SPOŻYWCZY do moteli i zajazdów. Kamieniec 
Wrocławski, gm. Czernica* teł. 071/318-55-89 
02028091

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY prod. szwajcarskiej, -1.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-28-97
AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH z przechowalnikiem na 
40 kg, stan dobry, - 2.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-03-77 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH CARPIGIANI stan b. do
bry, • 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
AUTOMAT DO POPCORNU nowy, 12 V + gaz, -1.700 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ zasilanie 220 V i gaz, pra
wie nowy, • 600 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
AUTOMATY DO NAPOJÓW GORĄCYCH firmy Zanussi, z 
wrzutnikiem wydającym resztę, nowoczesny wygląd, podświe
tlany panel, -4.500 zł. Nysa, tel. 077/435-54-13,0603/16-71-32 
BIURKO duże - 70 zł. Wałbrzych, tel,074/842-97-20

ą q i # X V U , A  c h ł o d n i c t w o , H l \ r \  I  I  g a s t r o n o m i a
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O FE R T A  S P E C JA LN A : OPOl 1373

GONDOLA MROZNIC
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

BIURKO, 150 x 75 cm, duże szuflady, szafka, półka wysuwana 
pod klawiaturę, krzesło obrotowe, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/364-17-99
BIURKO KOMPUTEROWE narożne, jasna sosna, używane w 
domu, stan b. dobry, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/77-93-88. 
BIURKO, używane, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR120 litrów, na gwarancji, - 
500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 80 litrów, 380V, z termo- 
programatorem na 7 dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY 60 I, • 120 zł. Piława Dolna, tel. 
074/831-47-35,0602/57-90-92
BOJLER ELEKTRYCZNY nowy, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/325-11-09
BOJLER ELEKTRYCZNY o poj. 1001, używany. - 80 zł. Wro
cław. tel. 071/338-00-03,0606/51-90-42 
O  BOKSY KASOWE prod. niemieckiej, taśmociąg, 

ogrzewanie, czytnik, chrom, stan b. dobry. Wrocław, 
tei. 071/355-38-39,0602/29-97-82 80014201 

CHŁODZIARKA POLAR EW 10 i EW 20, • 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT

WAGI, KRAJALNICE 1 
AWER-IGLOO § 

ŚWIEBODZICE, ul. Krasickeigo 24 
tel. 074/85444*86

Raty Leasing Seriws
N a j w i ę k s z y  w y b ó r ,  n i s k i e  c e n y

CHŁODZIARKA ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79.0501/48-09-08
DESKA DO PRASOWANIA SINGER z grzałką i odciągiem pary 
♦ żelazko z wytwornicą pary, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/328-13-47,0503/50-86-33
DYWAN wełniany, wym. 2 x 3 m, bordowy, -100 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-73-69
DYWAN 5 x 3 m, kowarski, 80% wełny, - 300 zł. Radwanice k.
Wrocławia, tel. 071/311-70-15.0602/62-06-90
DYWAN 1.5 x 2 m, -100 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-15.
0601/27-93-05
DYWAN nowy, ładny wzór i kolor, wymiary: 160 x 225 cm-180 
zł, 300 x 220 cm - 380 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90, 
0601/81-82-12
DYWAN nowy, 300x510 cm, beżowo-brązowy, 70 procent weł
ny, I gatunek, -1200 zł. Wrocław, tel. 071/322-14-00 
EKSPRES DO KAWY profesjonalny, 3 szt. -1.900 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-43-29
EKSPRES DO KAWY SAECO ciśnieniowy, gastronomiczny, z 
młynkiem, serwisowany, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel.' 
071/354-17-02,0601/94-20-73
EKSPRES DO KAWY SEVERIN przepływowy, nie używany, 
na gwarancji, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/330-04-58, 
0503/83-47-84
FILTR DO PIWA, • 600 zł. Biała, gm. Chojnów, tel. 
076/818-6944,0602/82-11-26
FOTELE dwa duże, skóropodobne, ze schowkami, stan ideal
ny, - 400 zł. Wrodaw. tel. 071/322-59-87 
FRYTKOWNICA gazowa oraz grill gazowy, z rusztem lub pa
telnią, wym. 65 x 55 x 30 cm, - 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40
GARNEK kamienny, na kapustę. 25 I - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-56
GARNEK VORWERK THERMOMIXz pełnym wyposażeniem, 
+ 2 książki i przystawka, na gwarancji, nie używany, - 2.500 zł. 
Lubin, tel. 076/847-39-27

LA D Y , r e g a ł y , 
R Ó Ż N E  S Y S T E M Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE

•  S p r z e d a ż  r a t a l n a  -  
0 %  p i e r w s z e j  w p ł a t y

Legnica, ul. Jaworzyńska 199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

CHŁODNICZE  
L A D Y ,  W I T R Y N Y

PROJEKT GRATIS Ul

GARNKI Howell Datacom, 16 szt. w komplecie, - 2.835 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
GRILL GAZOWY walizkowy, 3 palniki, 64 x 30 cm - 250 zł. Strze
lin, tel. 071/796-12-77,0606/23-55-35 
GRZEJNIK GAZOWY na gaz propna-butan - 80 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-1347,0503/50-86-33 
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, - 
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GYROS GAZOWY, 2-palnikowy i 3-palnikowy, od 10 do 25 kg 
wsadu, bemar gazowy, -1.600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-1940
GYROS GAZOWY 2-palnikowy, nowy, kompletny, - 1.200 żł., 
tel. 076/840-87-38
HYDROFOR 3001, komplet z pompą i silnikiem, używany 2 se
zony, zakonserwowany, stan b. dobry, - 400 zł. Legnica, tel. 
076/862-01-72 do godz. 14,076/856-01-63 wieczorem 
HYDROFOR 251,220 V, - 250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
HYDROFOR nie używany, - 900 zł. Stróża, tel. 071/316-91-59 
O  IMPORTOWANY NOWY, TANI SPRZĘT AGD do 50% 

ceny, zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowe, 
elektryczne, duży wybór grzejników gazowych na olej 
opałowy, okapy kuchenne ze stali szlachetnej, b. duży 
wybór. Zapraszamy w godz. 10-18, w soboty w 
godz. 10-15, Wrocław, ul. Glebowa 4 (boczna Borow
skiej), za wiaduktem kolejowym (60 m w lewo). Wro
cław, tel. 071/367-58-08,071/373-06-74,0501/51-86-90 
80014061

JOGURTOWNICA do domowego robienia jogurtu, nowa, 7 x 
150 g (jogurt 5 razy taniej), prosta w obsłudze, receptura - 90 zl. 
Wrocław, tel. 071/328:99-61
JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcyjny, 27 kW. -1.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
KALKULATOR CITIZENzwyświetlaczem kwarcowym, na ener
gię słoneczną, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/7884847 

/ KALKULATOR KARCĘ KC 107 56 funkcji, nowy, w pudełku, 
instrukcja w j. polskim, • 40 zł. Wrocław, tel. 0601/71-13-23 
KANAPA rozkładana, skórzana, prod. niemieckiej • 500 zł, dru
ga, obicie z tkaniny, brązowo-wiśniowa - 450 zł, 2 sofy 2-osobo- 
we, skórzane, brązowe- 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
KASA OPTIMUS IC CR 280 THERMAL nie fiskalizowana, uży
wana pół roku, - 2.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/649-30-56 po godz. 20
KASA FISKALNA 2-letnia, - 600 zł. Chocianów, tel. 
076/819-50-39.0608/19-00-95
KASA FISKALNA z .wrzutką* 60x60x60 cm -1.200 zł. Strze
gom, tel. 074/855-46-23 po godz. 20 
KASA FISKALNA ELZAB ALFA SUPER + szuflada, -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
KASA FISKALNA ELZAB ALFA LUX, 1999 r. stan b. dobry, • 
850 zł. Wolibórz, tel. 074/87249-99 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91.0608/39-81-37
KASA FISKALNA OPTIMUS RUMBA z szufladą, • 800 zł. Mar
cinkowice, tel. 071/302-86-51
KASA PANCERNA wym. 90 x 45 x 40 cm, stan idealny, -1.000 
zł. Lasodn, gm. Kożuchów, tel. 068/388-81-14 
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70*150 cm. - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR do biur, mieszkań, sklepów, kiosków, okien
ne: 5 kW - 2.200 zł, 3 kW -1.800 zł. Laskowice Oławskie, tel. 

.071/318-65-37.318-21-02
KLIMATYZATOR LG LS-L1260 RL pilot. 220 V. nowa. - 2.600 
zł. Wrocław, tel. 0501/43-53-56 
KLIMATYZATOR OKIENNY idealny do sklepu, kiosku, na ok. 
50 m2, - 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 076/818-98-24, 
0605/35-72-94
KOMINEK, wolno stojący, 9 kW, na drzewo, węgieł, nowy, -1.700 
zł oraz 5 kW, - 1.200 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95. 
0605/43-73-16
KOMINEK . może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zł. Wrocław,.tel. 071/78349-53 
O KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, w kolorze 

brązowym, zielonym i bordowym, 3+2+1, na dębowym 
stelażu, nowy. Duiy wybór skór oraz naprawy znisz
czonych kompletów skórzanych, dobre ceny. Wro
cław, tel. 071/341-58-06,0501/48-28-79 81013811 

KOMPLET WYPOCZYNKOWY SAN REMO, nowy, skórzany, 
podstawy dębowe, ozdobne, 3+2+1, nie używany+ława, - 5.300 
zł. Kępno, tel. 062/782-4141
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany. 3+2+1. na stelażu, 
ława, -1.700 zł. Legnica, tel. 076/858-21-37,0604/64-32-14 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele, kolor brą
zowy, stan b. dobry, - 400 zł. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, brązowy, 3+1, -1200 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-60 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, po renowacji, nowa 
skóra -1.800-3.000 zł. Rawicz, tel. 0603/06-91-10 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, welurowy, -1.350 zł. 
Strzegom, tel. 074/85541-23
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, skóra, ciemnozielony, 
na dębowym stelażu. • 1.900 zł oraz 3+2+1. skórzany, • 1.420 
zł. Strzegom, tel. 074/85541-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, welurowy. w starym sty
lu, - 2.600 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+1+1, pufy, z pluszu belgij
skiego. • 950 zł. Wińsko, tel. 071/389-88-38 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele, rozkłada
ny, stan idealny, materiał fiok, kolor jasny brąz, motyw jesienny, 

- -900 zł. Wrocław, tel. 071/783-0742 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY: wersalka + 2 fotele + 2 pufy. 
na sprężynach, nowy, nie używany, na gwarancji, - 800 zł. Wro
cław, tel. 0607/43-23-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1. brązowy, pikowany, po
jemniki na pościel, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/74-92-96 
KOMPLET WYPOCZYNKOyVY narożnik + 2 pufy, 3.2 x 1.8 m, 
stan b. dobry, w kolorze brązowym z motywem kwiatowym, 
możliwy transport na terenie Wrocławia, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/390-69-63 po godz. 17,071/390-68-56 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany. • 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-17-70
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, cena od 300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KOSTKARKO-STRUGARKA DO LODU o dużej wydajności. -
3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
KRAJALNICA sklepowa, fi noża 30 cm, - 850 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
KRAJALNICA DO PIECZYWA profesjonalna oraz gofrownica, 
-1.300 zł. Zielona Góra, teł, 068/32043-29 
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, dł.320 
cm x wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykończe
nie rzeźbione, • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
KREDENS POKOJOWY z barkiem, • 40 zł. Wrocław, tel. 
071/373-55-13
KRZESŁA tapicerowane, z drewna bukowego, różne kolory 
drewna i tapicerki - 80 zł/szt oraz stoły rozkładane • 400 zł/szt. 
Jawor, tei. 076/870-50-36
KSEROKOPIARKA CANON NP 1520 A4, A3. zoom, po remon
cie, 1 rok gwarancji, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/04-51-03 
KSEROKOPIARKA MINOLTA SP 3702, kolorowa, lekko uszko
dzona, - 50 zł. Wrocław, tel. 0601/45-82-21 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 4233 sorter, duplex, b. duża,

T E L E F A K S Y n  E  O  A 1 V
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
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Wózki, szafy BHP, drabiny 
■ALOG", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

szafka, stan idealny, mało eksploatowana, - 4.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/87841 -94,0605/53-18-09 
KSEROKOPIARKĄ MITA DC-1560 kompletna, stan b. dobry+ 
części zapasowe, - 2X00 zł: Wrocław, tel. 071/787-82-83 
KSEROKOPIARKA RICOH 6620 50 A4/min, zoom 50-200%, 
Dublex, RADF, sorter, b. niskie koszty eksploatacyjne, stan ide
alny, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 343-93-74,0602/28-88-94 ' 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA A4-A3, -1.000 zl. Wrocław, tel. 
0603/38-58-81
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020 pilne, dużo funkcji, sorter - 
+ pierestał, możl. faktura VAT, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-23-19
KSEROKOPIARKA XEROX 5009 format A4 - 500 zł. Canon. 
NP 1020. A4, ZOOM, stan idealny - 650 zł, Canon FC200, A4, 
roczna • 400 zł, Sharp Z-50, A4 - 450 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Legnica, teL.0605/39-24-64 z  
KSEROKOPIARKA XEROX XC-351 stan b. dobry, serwisowa
na, mała, przenośna, • 600 zł.-Oława, tel. 0608/61-05-84 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., po
wyżej 50 szt 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA4*palnikowa, z piekarnikiem, stan 
b. dobry, - 250 zł. Boguśżów-Gorce, tel. 074/844-73-17, 
0608/22-82-64 " .  W ' * ,.- ¥;
KUCHENKA ELEKTRYCZNA; płyta ceramiczna, 22Q/380V, tur
bo palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 cm, 
nowa, - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, 4-palnikowa, z piekarnikiem, 50 
cm, nowa, - 600 zł. Jelenia Góra, tef. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan idealny,
• 170 zł. Legnica, tel. 0603/53-2642 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA MASTERCOOK 4-palnikowa, 
piekarnik z termoobiegiem, nowa, na gwarancji, • 750 zł. Wro
cław, tel. 0607/08-8144
KUCHENKA ELEKTRYCZNA BUDERUS - JUNO z blatem ce
ramicznym, brązowa, piekarnik z termoobiegiem i grillem, auto
matycznie chłodzony przód, energooszczędna, 220/380 V, stan 
b. dobry, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z płytą grzejną, używana, • 600 
zł. Wrocław, tel. 0503/0346-2t
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z piekarnikiem, -100 zl. Wro
cław, tel. 071/322-50-94
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET MASTERCOOK
4-palnikowa, z piekarnikiem (z czasomierzem), termoobieg, 
nowa, na gwarancji, - 750 zł. Wrocław, tel. 0607/08-81-44 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-płytowa z czasowym piekarni
kiem i termoobiegiem, frytkownica, zamrażarka 4-szufladowa, 
rożen, inne, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-96, 
0601/68-80-47
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemiec
kiej, 50 cm, • 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA GAZOWA 2-palnikowa + butla, -150 zł. Lubin, tel. 
0608/81-63*36
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, bez piekarnika, nowa - 230 
zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21 .
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. do
bry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, ze 
stali nierdzewnej, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/367-44-85, 
0501/49-81-65
KUCHENKA MIKROFALOWA DE LONGHI combi, 800 W, z gril
lem, brązowa, stan b. dobry, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
KUCHENKA MIKROFALOWA z grilem, stan b. dobry, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-5446,0607/43-2340 
KUCHENKA MIKROFALOWA ROYAL z opiekaczem, fabrycz
nie nowa, na gwarancji, - 380 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
KUCHENKA MIKROFALOWA z grillem, 8 funkql - 250 zł. Wro
cław. tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
KUCHENKA MIKROFALOWA SHARP z grillem, talerz obroto
wy, biała - 200 zł. Wrodaw, tel. 07.1/355-5249,0609/36-55-77 
KUCHENKI GAZOWE z piekarnikiem, prod. zachodniej, białe, 
palniki z czujnikami, stan b. dobry -170 zł/szt. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
KUCHENKI MIKROFALOWE SAMSUNG z grillem lub bez, re- _ 
gulacja elektroniczna i mechaniczna,.w kartonie - od 350 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/23-10-07
KUCHNIA WĘGLOWA, nowa, prod, niemieckiej, emaliowana, 
szer. 45 cm, na gwarancji, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
KUCHNIA WĘGLOWA, (rzepicha), z piekarnikiem, nowa, prod. 
niemieckiej, emaliowana, szer. 72 cm, 5 KW, -1 -400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ ogniotrwałą, najchętniej wys. 2 m. 
szer. 1 m. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
KUPIĘ KLIMATYZATOR min. 5 kW, mało używany, najchętniej 
typu .Split". Wrocław, tel. 071/352-50-19 po godz. 19, 
0601/70-24-98
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ Selex, Olivetti. Agfa, Canon, stan 
obojętny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ KSEROKOPIARKI DRUKARKI LASEROWE i sprzęt 
komputerowy, z Niemiec lub Polski. Leszno, tel. 0603/44-55-08 
KUPIĘ LODÓWKĘ turystyczną, prod. zachodniej. Wrodaw, teł. 
328-87-53,364-48-70
KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE 2-osobowe, z materacami, o wym. 
90 x 190 cm. Wrodaw. tel. 071/325-54-73 
KUPIĘ MASZYNĘ DO PISANIA z polską czcionką, Elitę lub 
Perełka, najchętniej Erika z lat 80-tych: Wrocław, tel. 
0501/16-0546
KUPIĘ MASZYNĘ DO SZYCIA overlock 3- lub 5-nitkowy. Wro
daw, tel. 071/398-84-68,0604/66-34-91 
KUPIĘ MEBLE DO SYPIALNI oraz kuchenne i ławę, stylizo
wane. Wrodaw, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ MŁYNEK DO KAWY gastronomiczny. Wrodaw, tel. 
071/328-8341
KUPIĘ NAROŻNIK POKOJOWY młodzieżowy. Wrocław, tel. 
071/353-75-23
KUPIĘ PIECE CO GAZOWE VAILLANT, JUNKERS. BOSCH. 1 

• i 2-fijnkcyjne, mogą być niekompletne, uszkodzone, złom, w ce
nie do 400 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową nie uży
waną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ WAGĘ ZEGAROWĄ do 500 lub do 1000 kg, z legaliza
cją. Kostomłoty, teł. 071/390:57-17,0606/59-51-97 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI do lodów i mrożonek, używane, z rozsu
waną szybą z góry i inne. Oleśnica, te|. 0503/89-92-39 
KUPIĘ ZMYWARKĘ DO NACZYŃ stalową, czarną, grafitową, 
60 cm, do zabudowy, do 4 lat. Lubin, tel. 076/849-11-40 
LADA CHŁODNICZA kolor biały, stan b. dobry, nowy agregat, •
1.200 zł. Rogów Sobócki, tel. 071/316-21-67 
LADA CHŁODNICZA stan dobry, - 400 zł. Biólawa, tel. 
074/833-89-19 po godz. 15
LADA CHŁODNICZA regały, wysoka oszklona lodówka, kra
jalnica do wędlin, zamrażarka, lodówka - od 50 zł. Wrodaw, tel. 
34948-10,0503/84-63-31
LADA CHŁODNICZA ustawna, ekskluzywna, dł. 6 m, ładnie 
oszklona, skomputeryzowana, energooszczędna, blat marmu
rowy - kafelki, 3 komory (góra, dół), kurtyna powietrza, poj. 800 
kg, zastosowanie - mięso, wędliny, drób, nabiał, ryby, garma
żerio, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071Z372-6449 
UDA CHŁODNICZA 380 V, dł. 2 m, - 200 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/615̂ 72-23
UDA CHŁÓDNICŻA, 1991 r. 380 V, stan b. dobry, dł. 185 cm,

szer. 90 cm, - 550 zł. Prochowice, tel. 076/85849-07 wieczo
rem
UDA CHŁODNICZA IGLOO, 1999 r. biała, stan b. dobry, -1.500 
zł, Krosnowice, gm. Kłodzko, tel. 074/868-54-62,0605/11-36-12 
UDA CHŁODNICZA, 1999 rr1,7 m-1.700 zł, 1,4 m-1.400 zł. 
Legnica, tel. 076/721-69-41
UDA SKLEPOWA oszklona, biała, wys. 85 cm, szer. 120 cm, 
gł. 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/782-69̂ 80 
LADY CHŁODNICZE, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86
LADY SKLEPOWE 180x85x60, białe, 2 szt, - 200 zł. Wrodaw, 
tel. 321-28-39

'LINIA GASTRONOMICZNA gazowa, di. 175 cm, nowa, okap 
na całęjdługości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia bez
tłuszczowa, ryflówana, grill z rusztem i patelnią, • 10.500 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78.0602/72-1940 
LODÓWKA z blachy kwasoodpomej, 80x220 cm, z półkami - 
800 zł, lada chłodnicza, otwarta, 150x200 cm - 1.000 zł, chło
dziarka 200x200 ćm, 2 szt. - 400 zł/szt., zamrażarka, 2 szt. - 
100 zl/szt. Wrodaw,tel. 0608/36-84-87 
LODÓWKA wys. 140 ćm; sprawna, - 55 zl. Wrodaw, tel. 
071/327̂ 79-01 '■&;?

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA

używane, tanie, z  gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

oferuje: „MAIICUS”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I piętro) 

V  360 91 65, 360 91 66 
<Z> 0-601 703 677

LODÓWKA z zamrażalnikiem, • 350 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-01-04
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalnikiem, 1:5-rocz- 
na. -1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91.0608/39-81-37 
LODÓWKA MIŃSK 15M osobny ząmrażalnik, technicznie 
sprawna, stan b. dobry, - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/328-13-11 ‘ 
LODÓWKA POUR135 stan b. dobry, - 350 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-83-62
LODÓWKA POUR 1801, -100 zł. Wrodaw, tel. 071/347-89-06 
O  LODÓWKI od 170 zł, niemieckie lodówko-zamrażar- 

ki, zamrażarki, pralki automatyczne od 270 zł, nie
mieckie pralko-suszarkl, suszarki. Gwarancja 6-12 
miesięcy, transport w granicach miasta 40 zł. 
0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wrocław-Karłowice, 
ul. Bończyka 32/17 tel 071/325-37-88. Dobroszyce, 
Sadków 42 - serwis pogwar.., renowacja, zamiana, 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80014311 

LODÓWKI prod. niemieckiej, ceny 250-300 zł. Wrodaw, tel. 
071/349-30-51,071/349-2247
LODÓWKOZAMRAŻARKA biała, wys. 175 cm, zużyde ener
gii 1,4 kW, 2 oddzielne agregaty, możliwość elektronicznego 
nastawienia temperatury, stan b. dobry, - 850 zl. Dzierżoniów, 
tel. 0502/41-58-58

LADY CHŁODNICZE
RATY 0% WPŁATY 

LEASING

WSZYSCY POLSCY PRODUCENCI 
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BYFDCH, B0LARUS, JBG, JUKA 
IGLOO, MAWI, C0LD, CEBEA 
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LODÓWKOZAMRAŻARKA AMICA wys. 122 cm. gwarancja, -> 
650 zl,Wrocław, tel. 0607/23-97-59 
LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH stan idealny, do zabudo
wy, wys. 160 cm, na gwarancji, - 750 zl. Oborniki Śląskie, tel. 
0/1/310-24-62 do godz:14,0604/87-56̂ 91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA MIELE wym. 177 X 55 X 55 cm, 
2-drzwiowa, drzwi góme 117 cm, dolne - 47 cm, 2-szufladowa, 
półka do zamrażalnika pojedynczego, może być do zabudowy, 
stan b. dobry, transport, - 750 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 
0602/17-48-60
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR wys. 140 cm. - 270 zl.. tel. 
071/315-10-33
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS wys. 180 cm. 3-letnia, 
kupiona w kraju, - 750 zł. Brzeg, tel. 077/412-70-63, 
0605/82-10-21
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS stan idealny, wys. 190 
cm, 4-drzwiowa, z nadmuchem, na gwarancji, -1.100 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKI do zabudowy oraz wolno stojące, 
różnych firm, na gwarancji, npwe i używane, starr idealny - 
300-1.600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
LUSTR0170x80 ćm, w ozdobnej ramie (kolor złoty), - 300 zł. 
Legnica, tel. 0604/35-58-96
LUSTRO KRYSTALIZOWANE prod. zachodniej - 60 zł;stolik - 
ława, blat z glazury i szkła, prod. zachodniej - 220 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/844-72-15
ŁAWA ciemny kolor, wym. 140 x 65 cm, stan b. dobry, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-77-25
ŁAWA na wysoki połysk, 120 x 55 cm, stan b. dobry, - 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-79-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem, stan dobry, - 60 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-02-74
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE nowe, 120x80 cm - 90 zł. Szczodre, 
teł. 071/399-85-17,0602/45-07-82 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z szufladą na dole, materac, nowe, • 
180 zł. Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE w formie kołyski, z baldachimem (kosz 
wilkinowy), zestaw kąpielowy z przewijakiem, stan idealny. Wro
cław, tel. 0604/05-55-92
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyjny 
Perfferego, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE dębowe, prod. niemieckiej, ręczna ro
bota, z funkcją kołyski + materacyk, atrakcyjne, - 250 zł. Wro
cław, tel. 324-10-22
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE turystyczne, składane, stan dobry + 
materac, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-00 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE + materacyk, biały becik, podgrzewacz 
butelek. -130 zł. Wrocław, tel. 071/783-50-16 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE regulacja, kpi., materac, - 50 zł. Wro
cław, teL 071/784-48-60
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kojec dla dziecka, firm Chicco - 160 
zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE składane do torby. • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-52-56,0503/94-25-12 
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na po
ściel, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95.0605/23-65-37 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI 2-osobowe, półokrągłe, - 450 zł. Legni
ca, tel. 076/858-21-37,0604/64-32-14 
ŁÓŻKO DREWNIANE nowe, każda szerokość, transport gratis 
- 380 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
ŁÓŻKO DREWNIANE 1-osobowe, sosnowe, wkłady; materac - 
300 zł, 2-osobowe, 2 wkłady, regulowane, 2 materace - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-87-98,0502/34-23-52- 
ŁÓŻKO PIĘTROWE sosnowe, 2 szuflady, 90 x 150 x 200, moż
liwość rozstawienia na dwa, z materacami, - 600zł. Namysłów, 
tel. 077/410-24-00
ŁÓŻKO PIĘTROWE sosnowe - 220 zł. Oława, tel. 
071/313-19-46
ŁÓŻKO SOSNOWE nowe, szer. do 2 m, transport gratis - 400 
zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA wał o szer. 85 cm, stan b. do
bry • 200 zl oraz suszarka elektr. do bielizny - 80 zł. Lubsko, tel. 
068/372-10-52
MANEKINY SKLEPOWE nowe. 5 szt. - 460 zł. Legnica, tel. 
0502/54-30-22
MARKIZA używana, 6x2,5 m+silnik 220 V do markizy, -170 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
MARKIZA wym. 4.5 x 1.2 m, zaokrąglona, stan b. dobry, -1.100 
zł lub zamienię na bramę garażową, kamerę video. Wrocław, 
tel. 071/781-64-79
MARKIZA TARASOWA - BALKONOWA szer. 2 m, rozwijana 
do 2.5 m. na korbę -1000 zł, silnik do markizy - 300 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-20-02
MASZYNA DO PISANIA Adler, elektryczna, z niemiecką czcion
ką stan b. dobry - 50 zł lub zamienię. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, z korektorem, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 0607/14-73-77
MASZYNA DO PISANIA CANON elektryczna, • 380 zł. Wro
cław, tel. 071/321-28-39
MASZYNA DO PISANIA OPTIMUS 24 SP nowa, z polską 
czcionką, walizkowa, elektroniczna, z pamięcią, • 500 zł. Wro
cław, tel. 071/788-48-47
MASZYNA DO PISANIA TRIUMPH mała, walizkowa, z polską 
czcionką, stan idealny, -150 zł. Wrocław, tel. 0606/61-04-50 
MASZYNA DO PISANIA CASIO CW-650 nowa, z polską czcion
ką, wyświetlacz, taśma korekcyjna, pamięć, • 450 zł. Wrocław, 
tel. 0607/78-97-82
MASZYNA DO PISANIA nowa, z niemiecką czcionką. Wrodaw, 
tel. 071/324-27-86
MASZYNA DO PISANIA nowa, elektroniczna, pamięć 35 kB, 
typu Optima SP 24, dużo funkcji, wyświetlacz z polską czcion
ką, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-48-47 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK sprawna technicznie, drew
niany postument, - 80 zł. Jaworzyna, tel. 074/858-80-30 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK 875 wieloczynnościowa, 
mowa, z upustem od ceny sklepowej, • 600 zł. Wrocław, tel. 
357-38-01
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK napęd nożny, mało używa
na, -150 zł. Wrodaw, tel. 348-19-11 po godz. 18 
MASZYNA DO SZYCIA rymarka - słup • 450 zł oraz Minerwa, 
zygzak, przemysłowa - 400 zł, szarfówka-brzegówka do skór 
.Svit’ , model 1209 - 1500 zl. Wrodaw, tel. 302-75-25, 
0601/72-62-68
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK nożna, -150 zł. Wrodaw. teł. 
071/351-24-98 po godz.16
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK 414 zabudowa szlkowa. stan 
b. dobry. -100 zł. Wrocław, tel. 32.1-28-39 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK walizkowa, elektryczna. -130 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
MASZYNA DO SZYCIA VICTORIAelektryczna, walizkowa, wie
loczynnościowa, • 300 zł. Wrodaw, teł. 321-28-39 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK walizkowa, stan idealny, • 
550 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-56 
MASZYNY DO SZYCIA Vidoria, Privifeg, Wieloczynnościowe, 
ponad 20 funkcji, osprzęt, stan b. dobry, gwarancja, cena 
160-250 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54,0604/68-43-49 
MATERAC-2-OSOBOWE prod. Grudziądz, Wrocław, tel. 
071/781-88-73.090/27-74-47
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MATERACE prod. zachodniej, szer. 80, 90,100 i 140 cm, na 
sprężynach i gąbce, stan b. dobry, od 90 zł/szt. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782*29-22 po godz. 20,075/782*43-16 do godz. 17 
MEBLE8IUROWE biurko pod komputer* 100 z), regał biurowy 
czamy - 50 zł, szafka 3-szufiadowa - 50 Zł. Strzegom, tel. 
074/855-46*23 po godz. 20
MEBLE BIUROWE od 1.700 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/342-22-84 
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy na akta - 490 zł, 
duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele obrotowe - 
199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE BIUROWE biurka 80x160.cm od 200 zł, krzesła obro
towe z oparciami i bez od 120 zł, szafy! szafki od 250 zł. Wro
cław, tel. 071/782-05-90,0605/83-38-20 
MEBLE DO KUCHNI szafka pod zlewozmywak, 80 cm, nowa, 
jasna bukowa -100 zł, ciemna grusza • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-42-54,0604/51-39-66
MEBLE DO KUCHNI kredens biały - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/351-24-98 po godz.16
MEBLE DO SYPIALNI kpł., okleina bukowa, łóżko o wym. 
1,80x2 m, materac wzmacniany + szafa „Komandor”, drzwi za
suwane, z lustrami, kupione w .Mercusie’ , -1.500 zł. Lubin, tel. 
0603/61-48-00
MEBLE DO SYPIALNI łóżko i szafki. - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-76-05,0602/58-28-20
MEBLE DO SYPIALNI komplet 270 x 210 x 60 cm, toaletka z 
oświetleniem, 2 szafy, łóżko 140x200 cm, z bocznymi szafka
mi i półką z oświetleniem, kolor mahoń, stan b. dobry, - 700 zl. 
Wrocław, tel. 071/322-59-87
MEBLE DO SYPIALNI jasne, stan dobry -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej, kolor drzewa natural
nego, szafa dł. 3 m, łóżko 2-osobowe, regulowane wkłady, 
materace, z półką i oświetleniem, 2 szafki nocne, razem lub 
osobno. -1.850 zi. Wrocław, tel. 071/788-67-98.0502/34-23-52 
MEBLE DZIECIĘCE, z czerwonymi wykończeniami, nie seg
menty, szafa, biurko, 3 różne szalki, stan b. dobry, - 600 zł. Wro
cław, tel. 354-24-87
MEBLE KUCHENNE wbudowana lodówka Siemens i okap ku
chenny tej samej firmy, - 800 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
MEBLE KUCHENNE prod. niemieckiej, z zabudowanym sprzę
tem: zmywarka, kuchenka elektryczna, blat ceramiczny, okap, 
lodówka, zlewozmywak + bateria, w kształcie litery L, dębowe i 
beżowo-dębowe, ceny 4.800 - 5.600 zł. Wrocław, tel. 
071/788-87-98,0502/34-23-52
MEBLE MŁODZIEŻOWE stan dobry, czarno-białe - 250 zl. Lu
bin, lei. 076/846-39-94,0600/38-27-96 
MEBLE MŁODZIEŻOWE szafa 50 x 175 x 55 an, regal 50 * 
175 x 30, biurko 93 x 175 x 30 cm, - 450 zł. Wrocław, teł. 
071/357-54-28
MEBLE POKOJOWE: komplet wypoczynkowy, ława, segment, 
od 70 zł. Legnica, tel. 076/846-58-76,0601/87-29-31 
MEBLE POKOJOWE młodzieżowe, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-17-57
MEBLE POKOJOWE drewnopodobne, podświetlane, b. ładne, 
stan idealny - 550 zł, mogą być z narożnikiem - 450 zł. Polkowi
ce. tel. 0603/92-76-18,0607/27-69-00 
MEBLE POKOJOWE JANINA nowe, matowe, 5-segmentowe,
- 550 zł. Strzelin, tel. 071/392-20-77 w godz. 8-16, Adam 
MEBLE POKOJOWE 4 segmenty, - 550 zł. Wińsko, tel. 
071/389-88-38
MEBLE POKOJOWE .SUDETY* brązowe, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-23-34
MEBLE POKOJOWE .ŁASK’  meblośdanka, ciemne, na wyso
ki połysk, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/348-5(W)6, 
0601/76-37-32
MEBLE POKOJOWE czarno-białe, 4 elementy, komoda na po
ściel, szafa na garderobę, regał z półkami, szafki, stan b. dobry, 
• 350 zł. Wrocław, tel. 071/330-04-58,0503/83-47-84 
MEBLE POKOJOWE nowe, 5-częściowe, komoda oszklona, 
komoda, witryna oszklona, 2 szafki boczne, - 600 zł. Wrocław, 
teł. 071/327-70-90
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. Wrocław, 
teł. 071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE, 5 segmentów - 300 zł. ława rozkładana - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 po godz.16 
MEBLE POKOJOWE 4-segmentowe + stół. ciemne, • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/362-27-09
MEBLE POKOJOWE kolor jasnobrązowy, 5-częściowe, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0608/74-92-96 
MEBLE POKOJOWE segment z szafą, jasny orzech, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0501/2301-04
MEBLE POKOJOWE kolor mahoniowy, 4 segmenty po 90 cm, 
w tym szafa i oszklona witryna, stan idealny - 600 zł. Wrocław, 
teł. 071/350-00-42
MEBLE POKOJOWE 3 komplety, biało-czerwone, dziecięce, 
segment drewniany, czamo-grafitowy, z witryną podświetlaną -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/328-33-68
MEBLE POKOJOWE krzesło obrotowe do biurka, nowe - 220 
zł, ławostół -150 zł, szafa 2-drzwiowa -150 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
MEBLE SKLEPOWE podstawa drewniana, półki szklane, -
3.500 zł. Wrocław, teł. 071/368-15-05 
MEBLE SKLEPOWE kompl.: 6 regałów drewnianych (po 8 pó
łek), wys. 2 m + lada, oszklona, z lustrami, dł. 5 m, w kształcie 
litery L, bardzo atrakcyjny wygląd. Wrodaw, teł. 071/329-62-28 
NAROŻNIK prawy, rozkładany, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16
NAROŻNIK zielony, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-96
NAROŻNIK KUCHENNY, -100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-06 
NAROŻNIK KUCHENNY z rozkładanym stołem+dwa krzesła,
- 600 zł. Legnica, tel. 076/858-21-37,0604/64-32-14 
NAROŻNIK KUCHENNY nowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-36-02
NAROŻNIK POKOJOWY 3-częśdowy, ze zmienną stroną, 
nowy, zapakowany, - 910 zł do 30 km transport gratis. Gryfów 
Śl, tel. 0603/56-83-13
NAROŻNIK POKOJOWY stan b. dobry, • 550 zł. Legnica, tel. 
076/858-21-37,0604/64-32-14
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany + fotel, w drewnie, nowy, -
3.400 zł. Lubsko, tel. 068/477-57-15,0608/88-84-99 
NAROŻNIK POKOJOWY, duży, rozkładany, b. ładny - 450 zł. 
może być z kompl. mebli podświetlanych - 550 zł. Polkowice, 
tel. 0603/92-76-18,0607/27-69-00
NAROŻNIK POKOJOWY z czarnej skóry, rozkładany do spa
nia, z pojemnikiem na pośdel, prod. zachodniej, - 1.600 zł. 
Wrodaw. teł. 071/354-20-76
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany, z pojemnikami na pościel,
- 450 zł. Wrocław, tel. 0501/23-01-04
NEON „APTEKA" dł. 4 m, wys. 60 cm - 900 zł ♦ montaż i inne 
litery, neony i kasetony reklamowe. Bielawa, tel. 074/833-48-36, 
0601/55-22-52
ODDAM LODÓWKĘ I PRALKĘ POLAR sL modele, sprawne, 
możliwy transport. Opole, tel. 0607/84-80-03 
ODKURZACZ na gwarancji, z praniem, • 2.100 zł. Wrodaw, tel. 
0502/21-62-72
ODKURZACZ stan dobry - 25 zł. Wrocław, tel. 0501/46-83-61 
ODKURZACZ na parę, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/353-02-49, 
0606/12-12-56
ODKURZACZ KIRBY G6 pełny osprzęL na gwarancji, - 8.000 
zł. Opole. tel. 077/45WJ6-23 _
ODKURZACZ R Al N bo w 4 szt.Steri b. dobry, dokumentacja •
2.400-4.600 zł. Wrodaw. tel. 0608/30-37-66 
ODKURZACZ VORWERK z funkcją prania na sucho, - 2.050 
zł. Wrodaw, tel. 0605/24-22-88
ODKURZACZ ZELMER WODNIK TRIO 5 SYSTEMS filtr wod
ny (dla alergików), odkurza na sucho i mokro, pierze, kpi. 
osprzęt, nie używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/321-96-25 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 
0601/71-57;78 .

O  PALNIK CO OLEJOWY prod. zachodniej, małe I duże 
moce grzewcze, regulacja i dopasowanie mocy na 

. miejscu, części, naprawy, montowane do pieców wę
glowych, ogrzewają domkf, hale, garaże. Ceny od 300 
zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 02026881 

PALNIK CO OLEJOWY GAZOWY firm; Giersch, Brotje, Kor- 
ting, Elco, Klokner, o mocy od 11-60 kW, ceny' od 250-400 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PALNIK CO OLEJOWY 15-40 kW, używany, prod. niemieckiej, 
- 300 zł. Lubań, tel. 075/721 -63-62 po godz. 18 
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna, 12 kW, z atestem, 
• 1.200 zł. Mirków, tel. 071/315-10-31 
PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna, przenośna, 380V, 
reg. temperatury, używana, - 450 zł. Paszowice, tel. 
076/870-11-75
PIEC DO PIZZY 2-komorowy, prod. włoskiej, z osprzętem, -
3.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-96-77,074/844-92-83

PIEC DO PIZZY prod. włoskiej, 2-komorowy z osprzętem, - 3.000
zł. Świebodzice, teł. 074/854-26-27
PIEC DO PIZZY 1-komorowy. • 2.000 zł. Żagań, tel.
068/377-03-77
PIEC C015 m, po I sezonie grzewczym, - 2.200 zł. Bralin, tel. 
0503/65-43-30,0603/23-50-65, woj. kaliskie 
PIEC CO 2-futikcyjny, pow. grzewcza 150 m, używany przez 1 
rok, stan b. dobry, • 1.500 zł. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 
071/311-49-40,0601/70-54-05
PIEC CO VAILLANT 2-funkcyjny, elektronik, 18 kW - 850 zł, oraz
1-funkcyjny Świebodzicki + naczynie przepływowe i regulator, 
używany 2 sezony • 650 zł. Piława Dolna, teł. 074/831*47*35, 
0602/57-90-92
PIEC CO DRZEWNY ATMOS18-22 kW. ekonomiczny, • 3.000 
zł. Jelenia Góra. tei. 075/751-58-00,0601/56-62-98 
PIEC CO ELEKTRYCZNY z pompą oryginalny, • 900 zł. Wro
cław. tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
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 ŚWIEBODZICKI 1-funkcyjny. 22 kW, wi
szący, z pompą, z 88r., stan b. dobry, po regeneracji i przeglą
dzie. - 500 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN zasobnik Rudocel, sterownik 
Unomak, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/20-41-81 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS11, kuchenny, wolno stoją
cy,-1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, nowy, • 2.300 zł. Lubin, tel. 
0502/63-02-21
PIEC CO GAZOWY moc deplna 65-75 kW,1993 r, - 500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-60 
PIEC CO GAZOWY NEKTRA 2-funkcyjny. 23 kW, nowy, uży
wany jeden sezon, wiszący, elektroniczny zapłon, oszczędny + 
sterownik, - 3.000 zł. Niedźwiedź, tel. 074/819-40-42 
PIEC CO GAZOWY JUNKERS 1-funkcyjny, - 400 zł. Niemcza, 
teł. 074/837-88-39
PIEC CO GAZOWY VAILLANT, JUNKERS. - 500 zł. Raciboro
wice, woj. legnickie, tel. 0503/58-20-74 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 2-funkcyjny, elektronie, - 550 zł. 
Radborowice, tel. 0503/58-20-74, woj. legnickie 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, na gwarancji, - 2.500 zł. So
bótka. tel. 071/391-04-05
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, 23-33 kW, z bojlerem, na cie
płą wodę, stojący, - 2.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91. 
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy. 2-funkcyjny, 22-33 
kW, stojący, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY GHP 30 2-funkcyjny, nowy, - 700 zl. Śmi- 
giel, tel. 065/518-00-69 po godz. 16 
PIEC CO GAZOWY TE RM ET wiszący, 1-funkcyjny, używany, - 
500 zł. Wrocław, tei. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, - 650.zł. Wrocław, tel. 

. 071/357-89-52 
PIEC CO GAZOWY CREDAN 24 kW, pow. grzewcza 220 m2. 
nie używany, - 600 zł. Wrocław, tel. 343-76-17 
PIEC CO GAZOWY CREDAN stojący,25 kW, sten b. dobry, • 
200 zł. Wrocław, tel. 071/373-02-51 
PIEC CO GAZOWY wiszący, 1-funkcyjny, - 230 zł. Wrocław, 
teł. 071/325-11-09
PIEC CO GAZOWY GEUMATEX, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-17-00 po godz. 16
PIEC CO GAZOWY GLUMATEX stojący, 29 kW, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/325-47-63 po godz. 16,0503/03-46-24 
PIEC CO GAZOWY, 1989 r. sprowadzony z Niemiec, sprawny, 
bojler, naczynie wyrównawcze, stan dobry, - 400 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-90-26,0604/83-78-72 
PIEC CO GAZOWY CREDAN, 1989 r. moc 24 kW, ogrzewana 
pow. do 240 m2, nie używany, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/343-76-17.
PIEC CO GAZOWY VAILLANT, 1990 r. 18 kW, piec + bojler na 
wodę, 130 l,4>ardzo mało używany, sprowadzony z Niemiec, - 
800 zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-26,0604/83-78-72 _
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN ATOLA, 1993 n 2-funkcyjny, 
zasobnik 3001, regulator pogodowy, pilnie, możl. montażu, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 071/315-38-46 
O PIEC CO GAZOWY VAILUNTVCW18-24-28,1996 r. 

nowy model, pełny, elektronik, wbudowana pompa, 
naczynie wyrównawcze, ekonomiczny, z pełnym ste
rowaniem pogodowym lub pokojowym. Instrukcja 
obsługi, gwarancja, uruchomienie, możliwy dowóz. 
Zaświadczenie sprawności kotła, gaz G2 35.50 lub 
propan, • 1.600 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02026861

PIEC CO KOKSOWO-ÓLEJOWY prod. niemieckiej, kompl., za
budowany, -1.100 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-56 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS 21 kW, z regulatorem pogodo
wym, najnowszy model, oryg. zapakowany - 4.800 zł, piec c.o. 
olejowy Ulrich, 2000 r., prod. japońskiej, 2-funkcyjny, ze stali 
nierdzewnej, ekonomiczny - 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/363-40-69,0602/79-79-03
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY prod. Nowa Sól, pow. grzew
cza do 150 m2, mato używany, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-28-54
PIEC CO ŻELIWNY CAMINO 2.5 kW, - 200 zł. Wrodaw, tel.
071/349-17-00 po godz. 16  ,__    —

-JHECE CO^AZOWESUDERUS z  zasobnikiem, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0504/90*14-59
O PIECE CO GAZOWE „VA1LLANT” na gwarancji, nie

mieckie, wiszące • od 800 zł, dwufunkcyjny -1.100 zł, 
dwufunkcyjny elektronik • 1.600 zł, gazowy zasobnik 
wody, 1301 -1.400 zł, elektryczny przepływowy pod
grzewacz wody, 380 V - 300 zł. Fachowe doradztwo, 
montaż pieców, instalacji c.o. i  gazowych. SERWIS 
„YAILLANT", Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01 oraz 

-  Legnica, 076/850-63-92 01029661

O  PIECE CO • PRODUCENT: stalowe, ekonomiczne, na 
węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50-2000 m2, 
ruszt wodny. Gwarancja, faktury. Transport do 30 km 
gratis. Również zbiorniki na paliwo, szambo. Krze* 
czyn Wielki 42, k. Lubina, tel. 078/840-87-50  ̂
076/841-53-33,0603/12-68-96 84017581 

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne od 1.200 
zł, z pełną elektroniką od 1.500 zł. Karta gwarancyj
na, zaświadczenie o sprawności, pierwsze urucho
mienie gratis. Fachowe doradztwo i sprawdzenie pra
cy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. SERWIS 1 NA
PRAWY PIECÓW GAZOWYCH. Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02026841 

PODGRZEWACZ WODY nowy, przepływowy, 220 V, 6 kW, do

łazienki z natryskiem -100 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 
0605/34-85-69
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS gazowy, sprawny. * 190 zł. 
Syców. tel. 062/785*29*14.0607/30-88-08 
PODGRZEWACZ WODY przepływowy, kuchenny, 3.5 kW oraz 
łazienkowy, 6 kW, nowe, z wylew kami, -100 zł. Wrocław, teł. 
0602/65-51-89
PODGRZEWACZ WODY gazowy, prod. niemieckiej, - 500 zł. 
Wrocław, tei. 071/357-89-52
PODGRZEWACZ WODY PG-11-B gazowy, przypływowy - 300 
zł oraz drugi.G 8.7-12 • 300 zł. Wrodaw, tel. 071/368-17*45 
PODGRZEWACZ WODY przepływowy, wężownica miedziana, 
poj. 2001, • 130 zł. Wrodaw, tel. 071/373-02-51 
PODGRZEWACZE WODY VAILLANT przepływowe, gazowe - 
300 zł oraz elektr.: Vaillant, Bosch, Siemens, AEG, Stiebel, El- 
tron; 220V: 2 KW -120 zł, 3 kW -150 zł; 380V: 12,18,21,24,27 
kW, ceny od 250-350 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PODGRZEWACZE WODY gazowe i elektryczne, od 8 do 24 
kW - 200 zł/szt. Radborowice, woj. legnickie, tel. 0503/58-20-74 
PODGRZEWACZE WODY elektr. i gazowy, 8*24 kW. cena 200 
zl. Radborowice, tei. 0503/58-20-74, woj. legnickie 
POMPA CO .WICCT, -120 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
POMPA CO GRUNDFOS, VAILLANT, VILO obiegowe, 1 i 3-bie-

| PHU *FIRN*s.c. oferuje l
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOMICZNE, I 
KLIMATYZACJA i

a także:
- wagi, krajalnice, 
meble sklepowe

- meble
dla gastronomii 

CEN Y  FABRYCZNE 
RATY

Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodna) 
t»IJta» 071/369-37-10, czynna pon.-pt. 9.00-17.00

gowe, ceny od 110-150 zł. Bielawa, tei. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
POMPA CO VAILLANT 40-180 W, cena: 80-150 zł. Prochowi
ce, tel. 076/858-47-34
POMPY CO GRUNDFOS, VAILLANT, VILLO moc 40-185 W, 
ceny 80-150 zł. Prochowice, tel. 076/858-47-34 
PÓŁKI na płyty CD, 8 szt., kolor surowego drewna - 25 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 0602/18-32-32
O PRALKA prod. zach., gwarancja 3 mies. • 400 zł, tele

wizor kolorowy z pilotem, prod. zach., gwarancja 3 
mies. - 400 zł, lodówka z oddzielnym zamrażalnlkiem, 
prod. zach., gwarancja 3 mies. - 420 zł, magiel eletr., 
składany, dł. wałka 85 cm, prod. zach. • 200 zł kuchen
ka mikrofalowa, prod. zach., gwar. 3 mies. • 170 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-20-76 84019361 

PRALKA prod. niemieckiej, technicznie sprawna, • 120 zł. Świd
nica. tel. 074/853-20-41
O PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY otwierana z góry, 

szer. 40 cm, nowy model, reg. obrotów (do 1000 
obr^min), energooszczędna - 600 zł, pralka automat. 
Bauknecht, otwierana z przodu, elektronik, 600,800 
11000 obrJmin (wirowanie), wyświetlanie funkcji, 12 
miesięcy gwarancji, • 600 zł. Lubin, tel. 076/842-17-78 
84019171

PRALKA AUTOMATYCZNA Wiatka (nowszy typ), mało uży
wana, możliwość transportu, stan b. dobry, - 300 zł. Głuszyca, 
tel. 0607/48-18-42 jub 074/880-81-50 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 60 cm. wkład z przodu, 
1300 obr/min., szer. 45 cm, załadunek z góry, 1000 obr/min,

KSEROKOPIARKI 
KOSflHB TOSHIBA HRWK1II 
UŻYWANE:

J U Ż  O D  1200.- ZŁ  
»  DWA LATA GWARANCJI 
►► PO REGENERACJI 
►► Z  MAŁYMI PRZEBIEGAMI 
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»  RATY, LEASING

NOWE: OP010921

C E N Y  P R O M O C Y JN E

PO TIS-SERW IS
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071) 372 16 40,781 86 40
e-mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

wsad 5 kg, nowsze systemy i programy, stan idealny, gwaran
cja, transport gratis, - 590 zł. Lubin, tel. 076/842-58*86, 
0602(1748-60 „ ,*
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH stan idealny, wąska, otwie
rana z góry, na gwarancji,650 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE stan idealny, wąska, otwie
rana z góry, 1200 obr./min., na gwarancji, - 900 zł. Oborniki Ślą* 
skie, tel. 071/310-24-62 do godz.14.0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH otwierana z góry, stan do
bry, - 400 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
PRALKA AUTOMATYCZNA stan idealny, - 420 zł. Środa Ślą
ska, tel. 0603/68-45-40
PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA sprawna, deknący bęben, 
- 50 zł. Wołów, tel. 0605/74-76-28 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 663 BIO sprawna ♦ dużo 
nowych częśd, • 280 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
PRALKA AUTOMATYCZNA ZEROWAT CLASSIC nowa, na 
gwarancji, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0503/03-46-21 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG wąska, wsad od góry, - 350 
zł. Wrocław, tel. 365-92-76
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS po remonde, nowa 
obudowa, stan idealny, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/72-70-66 
PRALKA AUTOMATYCZNA, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR Gracja, 1994 r.. mało uży
wany, stan b. dobry, - 360 zł. Wrodaw, tel. 071/372-94-63 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 663 P nowa obudowa, stan 
b. dobry, - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/321-65-87 
PRALKA AUTOMATYCZNA ZEROWATT Lady Zero LX 625 
Aquastop, wąska, wysokoobrotowa, stan idealny, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
PRALKA AUTOMATYCZNA ARDO. - 450 zł. Wrocław, teł. 
0501/23-01-04
PRALKA WIRNIKOWA SLOTINKAK-022 wym. 40x40x69 cm, 
na kółkach, stan idealny, -110 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA osobno mała wirówka, trans
port gratis, -120 zł. Wrodaw, teł. 071/327-86-92 
PRALKA WIRNIKOWA z podgrzewaczem • 70 zł, lodówka - 
120 zł. zamrażarka Mors 122 -150 zł. Wrodaw, teł. 322-20-38 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA. - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/327-87-28
O PRALKI AUTOMATYCZNE zmywarki do naczyń, prał- 

kosuszarkl: AEG, Bosch, Miele i inne, 45 i 60 cm, 
wolno stojące i do zabudowy, gwarancja! Możliwy 
dowóz • od 320 zł. Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 84019291 

O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niemieckie prał- 
ko-suszarki, suszarki, lodówki - od 170 zł, niemiec
kie lodówko-zamrażarki. Gwarancja 6-12 miesięcy, 
transport w granicach miasta 40 zł. 0602/89-12-81, 
Wanda Nowicka. Wrocław-Karłowice, ul. Bończyka 
32/17 tel. 071/325-37-88. Dobroszyce, Sadków 42 - 
serwis pogwar.., renowacja, zamiana, Sadków, tel. 
0602/89-12-81 8001430 21

PRALKI AUTOMATYCZNE wąskie i szerokie, na gwarancji, 
stan idealny • 400-1.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
PRALKI AUTOMATYCZNE różne • 100 zł/szt Zduny, woj. kali
skie, tel. 0603/93-59-06
PRALKOSUSZARKA AEG 1100 obr., gwarancja, - 560 zł. Lu
bin, tel. 076/846-76-02
PRALKOSUSZARKA MATURA wąska, otwierana do góry, dużo 
funkcji, - 520 zł. Rośdsławice, teł. 071/310-21-97 
PRALKOSUSZARKA PRIYILEG używana 1.5 roku, stan ide-. 
alny, • 620 zł. Środa Śląska, tel. 0603/68-45-40 
PRALKOSUSZARKA SIEMENS stan idealny, wyświetlacz. 
1300 obrVmin., nowy model, na gwarancji, • 800 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
PRALKOSUSZARKI SIEMENS, PRMLEG wąska i szeroka, 
po przeglądzie serwisowym, na gwarancji, - 600 zł. Lwówek Ślą
ski. teł. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 do godz. 17 
PRASOWALNICA dł. wałka 60 cm, stan b. dobry. -150 zł. Ole
śnica. tel. 071/314-98-47
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3.2 m. połysk. -120 zł. Wro
cław, tei. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ CHŁODNICZY 1-fazowy, szer. 160 cm, wys. 180 cm, 
gł. 70 cm, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -1.400 zł lub za
mienię na mniejszy, szer. do 1 m, 1-fazowy. Kamienna Góra, 
teł. 075/744-75-32
REGAŁ CHŁODNICZY COSTAN, 2000 r. dł. 3,70 m. atrakcyjny 
wygląd, pasuje do sklepu mięsnego i spożywczego, żaluzje 
opuszczane elektr, - 6.800 zł. Jawor, tel. 0503/02-06-40 
O REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartoteko
we, stoły warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi drew
niane i metalowe - produkuje „Krzyś” , 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, tel. 
071/357-38-80 (oraz fax), 0501/47-96-46 01029681 

REGAŁY CHŁODNICZE różnej wielkośd, • 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86
REGAŁY CHROMOWANE do sklepu i magazynu • 35 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/342-22-84
REGAŁY MAGAZYNOWE pod europalety, prod. niemieckiej, 
wysokiego składowania, -180 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
REGAŁY POKOJOWE IKEA2 sztuki, białe, wys. 210cm, szer. 
80 cm - 250 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-46 
REGAŁY SKLEPOWE płyta biało-czarna, mało używane, 8 szt. 
-180 zł/szt.+VAT. Wołczyn, tel. 077/418-92-81 
REGAŁY SKLEPOWE metalowe, skręcane, 5 szt. -150 zł, 3 
lady sklepowe - 600 zł. Wrocławytel. 071/329-62-28 
REGAŁY SKLEPOWE 7-elementowe, z narożnikiem, 
220x70x40 cm, czerwone, z półkami, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
321-28-39
REGAŁY SOSNOWE wys. 170 cm, szer. 80 cm, gł. 30 cm - 20 
zł/szL Wrodaw, tel. 0501/23-01-04 
ROLLBAR DO PIWA kolumna chromoniklowa, schładzarka, re
duktor, głowica, butla z C02, stan b. dobry, -1.100 zł. Wrodaw, 
tel. 071/339-05-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 16 kurczaków. - 1.250 zł. Wał
brzych, tel. 0605/36-17-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY domowy, stan idealny, -130 zł. Wro
cław, tel. 071/362-27-09
ROŻEN GAZOWO-ELEKTRYCZNY, 2000 r. na 15 kurczaków, 
nowy, -1.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-26-05 
ROŻEN GAZOWY nowy, wsad 18 kurczaków, • 2400 zł + VAT. 
Łagiewniki, tel. 071/393-94-28
ROŻEN GAZOWY wsad na 30 kurczaków, stan b. dobry, • 8.500 
zł. Przeworno, tel. 074/810-21-64 
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, 6-66 szt. wsadu, 
zasilanie 12 V, ze znakiem B, - 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40
O ROŻNY NA KURCZAKI gazowe, ceramiczne, od 6 do 

66 szŁ wsadu • 1.900 zł, grille, gyrosy, bemary, fryt
kownice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie beztłusz
czowe, linie gastronomiczne, do przyczep i lokali, 
produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 zł. tel. 
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, bemary, fryt
kownice, opiekacze, naleśnikarki, patelnie beztłusz
czowe, linie gastronomiczne, do przyczep i lokali, 
produkcja i sprzedaż, od 1.300 zł.., tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40 01032671 

SATURATOR Ml 500, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-86 
SEJF, wys. 120 cm, szer. 80 cm, gł. 70 cm, zamek elektronicz
ny, 6-pozycyjny, dężarok. 350 kg. Trzebnica, tel. 071/312-04-49 
SEJF na broń myśliwską, • 300 zł. Wrocław, tel. 365-36-33, 
0605/25-83-16
SILNIK DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ typ PS 663s Bio, pro-

Jeśli nie stać Cię na 
KRED YT ~ ! 
w banku I

Zadzwoń do nas już dziś!. 
Wykorzystaj promocję!

075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/523-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
k 032/777-53-17,022/520-52-42,693-79-61,876̂ 66-04-26 ^

gramator, pompka wodna, kondensator - 30 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
SOFA IKEA4-osobowa, nierozkładana, beżowa we wzoty kwia
towe, kolorowe, stan b. dobry, - 350 zł. Oborniki SL, tel. 
071/310-26-75
SOFA 2-osobowa, rozkładana, kolorowa, - 300 zł.Wrodaw, teł. 
071/349-30-51.071/349-22-47
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
SOKOWIRÓWKA MESCO stan idealny - 45 zl. Pełczyn, gm. 
Wołów, woj. wrodawskie, teł. 0606/70-79-37 po godz. 16 
SOKOWNIK 11 litrów, prod. niemieckiej, stan dobry, - 70 zł. 
Wrodaw, teł. 071/354-00-15
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej I 

holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, ławy, 
sekretarzykl, cena od 150  zł, transport gratis. Kobie
rzyce, tel. 0 6 0 8 /8 4 ^ 7 0 -8 3 , tel. 0 7 1 / 3 1 1 -1 8 -0 2 ,  
0 71 /311 -17 -93 ,0607 /18 -50 -38  82001211  

STOJAK SKLEPOWY biały, duży, do sprzedaży koszul lub 
pośdełi (na 21 kompletów), - 100 zł. Wrodaw, teł. 071/350-81-25, 
0608/35-90-43

STÓŁ szklany blat, nogi czamo-złote * 4 krzesła, - 9 00  zł. Wro
cław, tel. 071/321-65-87
SZAFA CHŁODNICZA 2-komorowa, 4-drzwiowa, poj. 1.4001, 
220 V, - 1.500 zł. KorzeAsko, woj. wrocławskie, tel. 
0601/79-47-23
SZAFA CHŁODNICZA HUSQVARNA oszklona, regały sklepo
we, dł. 4fn. wys. 2 m + lada sklepowa, • 800 zł. Krzemieniewo, 
tel. 065/536-02*32
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa, • 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-42-50,0609/51-30-50
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa, 220 V, - 500 zł. Wrodaw,
tel. 071/398-42-50,0609/51-30-50
SZAFA PANCERNA na 2 zamki, - 1.000 zł. Wrocław, tel.
0603/60-40-07
SZAFA PANCERNA z dwoma sejfami, wymiary 96 x 185 x 48 
cm, stan b. dobry, -1.000 zł (możl. wyst fakt. VAT). Wrodaw, 
tel. 0602/63-39-83
SZAFA POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sy
pialni, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31 -95, 
0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi harmo
nijkowe, z lustrami, szer. 110 cm, • 350 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, * 110 Zł. Wrocław, tel. 
071/352-90*79
SZAFA POKOJOWA prod. niemieckiej, drzwi przesuwane, dł.
3 m, wys. 2.2 m • 800 zł, dł. 1.8 m, wys. 2.2 m - 600 zł. Wrodaw,
tel. 071/788-87-98.0502/34-23-52
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, nowa, do wieszania ubrań,
wym.150x1.20 m. - 150 zł. Wrodaw, teł. 071/793-45-12 do
godz.12
SZAFA POKOJOWA na garderobę, z przesuwanymi drzwiami, 
2 lustra, czamo-grafitowa, pakowna, półki i część na wieszaki, 
stan b. dobry; - 350 zł. Wrocław, tel. 071/330-04-58, 
0503/83-47-84
SZAFA STALOWA wym. 201x95x41 cm, z zamkiem - 300 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/99-96-77
SZAFKA ŁAZIENKOWA, • 20 zł. Wrocław, tel. 071/373-55-13 
SZAFKA RTV nowa, kolor czamy, -150 zł. Wrodaw, tel. 
0608/76-28-06
SZAFY CHŁODNICZE na zaplecze, duże, 2 szŁ, cena - 800 
zł/szL Bolesławiec, tel. 076/818-98-24,0605/35-72-94 
SZATKOWNICA DO KAPUSTY na gwarancji, -1.800 zł lub 
zamienię na samochód. Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17, 
0608/52-43-06
SZEZLONG SKÓRZANY ciemnobrązowy, nowoczesny, nie uży
wany, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-27-44 .
SZTUĆCE SREBRNE komplet, nie używane, na 6 osób, 32 
szt. -1.500 zł. Wrocław, tel. 360-11-08 
TABORET ELEKTRYCZNY nowy, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31 po godz. 16.0600/80-22-55 
TABORET GAZOWY nowy, prod. niemieckiej, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0607/48-04-24
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZAN HOTELOWY nowy • 230 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/315-90-50
TERMOMIX TM-21 najmniejsza kuchnia świata, na gwaranqi, -
2.500 zł. Kożuchów, tel. 0605/46-61-17, woj. zielonogórskie 
TERMOMIX mieli, miksuje, gotuje, wyrabia dasto, - 2.500 zł. 
Leszno, tel. 065/533-82-79,0607/43-01-85 
O TOALETY PLASTIKOWE kabiny, 2 szŁ -1.500 zł, ka

biny, 2 szt. -1.000 zł, meble kuchenne, meble baro
we, lodówki, zamrażarki, frytkownica, waga uchylna, 
zlewozmywaki, umywalki nowe, 4 stoły, 16 krzeseł, 
kolor czarny, typ rurowy. Budziszów Wielki, tel. 
076/855-30-50 84017521 

UMYWALKA z otworem 46x35 +. bateria Jolly -120 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98*77
WAGA: metalowa, 300 kg - 400 zł, dziesiętna -150 zł, uchylna 
-150 zł. Sobótka, tel. 0605/82-59-60 
WAGA ELEKTRONICZNA jubilerska, kieszonkowa; - 500 zł. 
Lubin. tel. 0600/83-62-79
WAGA ELEKTRONICZNA mała. z możliwością połączenia z 
kasą fiskalną, 1.5-roczna. -1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
WAGA ELEKTRONICZNA kalkulacyjna Basic AK-10, • 1.050 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL. • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/33244-34
WAGA ELEKTRONICZNA AP-1.1999 r. po legalizacji, do 15 
kg,-900 zł. Wrocław, tel. 0604/77-09-82 \
WAGA MAGAZYNOWA do 1.000 kg, -1.000 zł. Sokolniki, gm. 
Łagiewniki, tel, 071/393-95-36
WAGA SUWAKOWA do 500 kg, ważna legalizacja przez 2 lata, 
-1.000 zł. Niwnik, gm. Oława, tel. 0601/43-06-52 .
WAGA SZALKOWA 0-25 kg, dokładność 5 gram, zliczająca, 
do drobnicy, • 300 zł. Oleśnica, tel. 0608/24-73-41 
WANNA 170 cm, nowa -100 zł. Wrocław, teł. 071/338-00-03, 
0606/51*90-42
WANNA produkcji niemieckiej, 170 cm, beżowa - 85 zł, brodzi
ki nowe - 75 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
WANNA z hydromasażem i dezynfekcją Amanda (z Saniformu), 
nowa, z dużym (33%) upustem cenowym (w sklepie 9.000 zł), -
6.000 zł. Wrocław, tel. 357-38-01 
WANNY metalowe i PCV, prod. niemieckiej, 170 cm - 85 zł/szt., 
brodzik, metalowy, nowy - 75 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-23-10. 
0601/70-33-89
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 V,
2.700 obr./min, stan b. dobry, • 270 zł. Wrocław, tel. 
071/781-64-79

KUPIMY
używane wyposażenie sklepu 
z częściami motoryzacyjnymi

lady, regały, stojaki, itp.
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WENTYLATORY pokojowe, fi 25 cm, 220 V, nowe - 20 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
WERSALKA ♦ 2 fotele, używane, po renowacji, - 400 zł do 30 
km transport gratis. Gryfów śl, tel. 0603/56-83-13 
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, ja
sne, - 600 zł. Wrocław, teł. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA stan b. dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
WERSALKA ładna tapicerka, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, 
tel.373-95-88
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/315-90-50
WIESZAKI OBROTOWE 2 szL, kolor srebmy, • 550 zł. Legni
ca, tel. 0502/54-30-22
WITRYNA SZKLANA kolor jasno brązowy, - 500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/12-58-54
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt, -1.200 zł /szL. 
Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WKŁAD KOMINKOWY kwasoodpomy, kompletny, - 500 zł. Gro
madka, tel. 076/817-24-42
WKŁAD KOMINKOWY firmy Supra, różne modele, ceny od 
1.543 zł/szt. Wrocław, tel. 0600/88-57-41 

.WYPOSAŻENIE BARU okap gastronomiczny, 240 x 90 cm, stół,
3 stoliki, bojler elektryczny, 60 I, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/347-89-10,0501/80-46-25
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI: wanna o dł. 1.7 m, 2 umywalki, 
kompakt, brodzik, lustra, kinkiety, baterie w kolorze beżowym, - 
800 zł. Świerzawa, tel. 075/713-51-49 
WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ zabudowa wnęki, garderoby, 
kuchnie, od 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-49-13 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zł. Wro
cław, tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO zamrażarki 4001,
2 szt. • 500 zł/szt., lady i regały sklepowe -100 zł/szL Biała 
Prudnicka, gm. Prudnik, tel. 0502/56-27-69 
WYPOSAŻENIE SKLEPU: lada chłodnicza, wym. 19P/80/130 
cm • 1.500 zł, szafa chłodnicza, poj. 5001 -1.000 zł, zamrażar
ka skrzyniowa, poj. 5001, wym. 160/70/90 cm - 700 zł, regały 
sklepowe, wym. 80/200,12 szt - po 100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-76-06
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO wieszaki stojące
3 szL - 500 zł, namiot handlowy -150 zł, stoły handlowe, nowe, 
2 szt. (2 m i 2,5 m) -160 zł, wieszak na odzież (składany) • 100 
zł, meble sklepowe czarne z białymi wykończeniami - lada, 5 
regałów, 1 narożny, stan idealny - 1800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/649-30-56 po godz. 20
WYPOSAŻENIE SKLEPU : lady, regały (można oglądać od 
godz. 10-18, Bulwar Ikara 15, Wrocław) - całość 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/329-62-28 .
WYPOSAŻENIE SKLEPU: lady, 2 szt. -110 zł/szt., półki siat
kowe, 2 szL -110 zł/szL, regały oszklone, 5 szt. -110 zł/szL, 
stojak siatkowy, obrotowy - 210 zł. Złotoryja, tel. 076/878-50-91 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozycję 
towaru lub do galerii, okazja, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZAMIENIĘ KSEROKOPIARKĘ SANYO Z-65 nowy model, funk
cja zoom, podajnik, po przeglądzie, atrakcyjny wygląd, format 
A4, na zestaw sat .Cyfra+", z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 
0602/38-72-71
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 430 litrów, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
ZAMRAŻARKA 140 I, sprawna, - 200 zł. Lubin, tel. 
076/846-08-84
ZAMRAŻARKA poj. 2201, • 300 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
ZAMRAŻARKA 1501,4 szuflady, produkcji niemieckiej, stan 
dobry, - 200 zł. Twardogóra, tel. 071/315-13-70 
ZAMRAŻARKA 3-szufladowa, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-07
ZAMRAŻARKA H116TK, 1990 r„ - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/322-22-02
ZAMRAŻARKA AEG wys. 2 m, szufladowa, - 600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-76-05
ZAMRAŻARKA MORS 222 poj. 220 litrów, wsad od góry, • 180 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-51-57 
ZAMRAŻARKA MORS 221 otwierana do góry, nie używana, - 
400 zł. Wrocław, tel. 337-19-56 w godz. 8-16, 368-78-85 po 
godz. 16
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szufladowa, stan dobry, tech
nicznie sprawna, - 200 zł- Głogów, tel. 0605/38-20-40 
ZAMRAŻARKA POLAR ZS100,3 szuflady, wys. 65 cm, szer. 
60 cm, zużycie energii 0.89 kW/24 h, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/351-67-01
ZAMRAŻARKA POLAR TZ 222 skrzyniowa, stan dobry - 250 
zł + agregat nowy, na wymianę -100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-30-91
ZAMRAŻARKA RONDO poj. 325 litrów, - 600 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-79
ZAMRAŻARKI BONETY do lodów i mrożonek, używane, poj. 
250 litrów - 350 zł/szt. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY gazowy, poj. 1601, nowy, - 800 
zł. Niemcza, tel. 074/837-88-39 
ZASTAWA STOŁOWA ok. 200 elementów, na 36 osób + sztuć
ce, 3 komplety, -1.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-96-77, 
074/844-92-83
ZBIORNIK DO PODGRZEWANIA WODYzwężownicą do cen
tralnego ogrzewania, poj. 1201, stan b. dobry, -100 zł. Krzydlh 
na Mała, tel. 071/389-02-27
ZBIORNIK HYDROFOROWY 300 litrów, ocynkowany, nie uży
wany, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
ZBIORNIK HYDROFOROWY 300 I, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/325-47-63 po godz. 16,0503/03-46-24 
ZBIORNIKI HYDROFOROWE poj. 3001, nowy - 350 zł, 2001, 
używany -150 zł. Iłowa Żagańska, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/88-39-85
ZEGAR STERUJĄCY produkcji niemieckiej, nowy, wiele opcji 
przełączeń - 90 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
ZESTAW DO FONDUE nowy, -190 zł. Wrocław, tel. 357-38-01 
ZLEWOZMYWAK niklowany, 2-komorowy, narożny, - 480 zł. 
Legnica, tel. 0602/60-5147
ZLEWOZMYWAK ze stali nierdzewnej, jednokomorowe - 60 
zł/szt. Prochowice, tel. 076/85847-34 
ZLEWOZMYWAK narożny, 2-komorowy, firmy Dominox, uży
wany 2 mies., metalowy, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/82-68-39 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, • 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ‘ARD0,60 cm, fabrycznie nowa, na 
gwarancji, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
ZMYWARKA DO NACZYŃ WHIRLPOOLADP 2550WH, nowa, 
na gwarancji, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/723-06-74 
ZMYWARKA DO NACZYŃ AVISTON 60 cm, gwarancja, - 500 
zł. Lubin, tel. 076/846-76-02
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH 60 cm, do zabudowy, pa
nel biały - 450 zł, szer. 45 cm, wolno stojąca, biała, stan ideal
ny, gwarancja, transport gratis, • 590 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0602/1748-60
ZMYWARKA DO NACZYŃ BAUKNECHT Electronic, do zabu
dowy, szer. 60 cm, nowy model, stan idealny - 700 zł oraz druga 
marki Gorenje, do zabudowy, szer. 45 cm, nowy model, na gwa
rancji - 600 zł, transport do 70 km gratis. Lubin, tel. 
076/842-17-78
ZMYWARKA DO NACZYŃ AEG biała, stan idealny, wolno sto
jąca, 60 cm, na gwarancji, - 550 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH biała, stan idealny, wolno 
stojąca, 45 cm, na gwarancji, - 700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH srebrna, stan idealny, do 
zabudowy. 60 cm, na gwarancji, • 800 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ MIELE biała, stan idealny, wolno

stojąca, 60 cm, nowy model, na gwarancji, - 900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ PHILIPS automat, do zabudowy, 
stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
ZMYWARKA DO NACZYŃ SIEMENS, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-17-70
ZMYWARKA DO NACZYŃ prod. niemieckiej, - 800 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/32043-29
O ZMYWARKI wąskie i szerokie, pralki, pralkosuszarki, 

lodówki, zamrażarki, kuchnie z gwarancją I serwis, 
możliwy transport • od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/78243-16,075/782-29-22 84017741 

ZMYWARKI DO NACZYŃ BOSCH do zabudowy, szerokie i 
wąskie, również wolno stojące, na gwarancji, od 400 zł/szt. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
dogodź. 17
ZMYWARKI DO NACZYŃ do zabudowy oraz wolno stojące, ha 
gwarancji, stan idealny * 400-1.200 żl. Oboraiki-śląskie: teT. 
071/310-24-62,0604/87-56-94---- —

BIZNES
O „AUTO - HANDEL „PALCARS” : sprzedaż, skup aut 

powypadkowych, uszkodzonych I całych. W ofercie 
na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzonych. CENY 
KONKURENCYJNEIII Kupujący nie płaci podatku od 
kupna. Zapewniamy tani transport na terenie całego 
kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ i 
SKUP AUT,, czynne 8-17.30, Wrocław, kier. Jelcz, 500 
m za CPN, ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 
0601/21-7542,0601/70-17-36 (non-stop) 81012251 

O „SUMATOR" - BIURO RACHUNKOWE (licencja MF), 
ul. Tęczowa 57, pok. 108 - pełna księgowość KPIR, 
ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wyprowadzanie 
zaległości, rozliczenia roczne - tanio. Telefon 
071/342-7041 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Telefon 
domowy 071/341-20-38. Główny księgowy 
071/351-77-95. 01030941

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 OOQ ZŁ
I zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

- na życie kredytobiorcy opokwis 
t e l .  0 6 0 1  9 8 9  6 7 8

AKCJE DCHR-SA we Wrocławiu wraz z przydziałem miejsca 
na hali warzywnej, 70 akcji x 120 zł. Wrocław, tel. 372-89-38 
O ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do

30.000 zł oraz profesjonalne doradztwo finansowe. 
Tel. 0606/33-26-92 01031661

O ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI, kre
dyty hipoteczne od 35.000 zł, pożyczki hipoteczne od
60.000 zł. „MEGA”, Wrocław, ul. Jagiellończyka 7/1, 
tel. 071/322-16-61 80012211

O ATRAKCYJNE USŁUGI FINANSOWE. Otwarty Fun
dusz Emerytalny. Karty kredytowe bez poręczycieli I 
inne usługi bankowe. Współpraca z renomowanym 
bankiem, tel. 0608/5943-81 01033831 

O BIURO RACHUNKOWE z uprawnieniami świadczy 
kompleksowe usługi księgowe. Wrocław, ul. Purky- 
niego 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 zł + rata. Hipoteczny • do 
28 lat, do 100% wartości, bez wyceny nieruchomo
ści, 7.5% w EUR. Zamieniamy kredyty złotówkowe na

łatwo dostępny

KREDYT
OPO12483 gotówkowy______

BIELAWA, Wolności 109  
tel. C074) 8 3-3 9 9 -8 3  
LEGNICA, Reymonte 18 
tel. C076) 85-25 -8 05

O ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 
procedurze uproszczonej, nawet do 100% wartości 
pojazdu. Bez zaświadczeń i zbędnych formalności. 
Już od 4,1% procent w skali roku. Sprzedaż, kupno, 
zamiana, samochody osobowe, ciężarowe, dostaw
cze i motocykle. Możliwość zostawienia auta w rozli
czeniu. To co dla innych niemożliwe dla nas wyko
nalne. AUTO-KOMIS „AUTO-BIT", Jelenia Góra, ul. 
Lubańska 18a, tel. 075/764-79-50, 0607/15-30-04, 
0600/21-55-74 01030331 

O ABY KREDYT GOTÓWKOWY, bez poręczycieli, miesz- 
kaniowy otrzymać - zadzwoń! Błyskawiczne kredyty 
na 14 tygodni do 3.000 zł. „WISTA”, Wrocław, ul. Oł- 
bińska 19,1 piętro, tel. 071/329-31-58 01030321

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALŃ IA 

SAMOCHODÓW 
OSOBOW YCH^
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AUT0-TRANSP0RP
kraj, zagranica - KONCESJA §
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 |

pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 95 16 78

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 zł

z  ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli

tel. 0-501 233 035 qpoh963

KREDYT ODNAWIALNY  
DO 30.000 ZŁ

[u b e z p i e c z e n i e m ]

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493
O P 0 1 1 1 1 8

K R E D Y T Y
GOTÓWKOWE

do 20.000  
S A M O C H O D O W E  
M I E S Z K A N I O W E

krótkie term iny 
uproszczone procedury  

Wrocław, ul. Więckowskiego 16 
tel. 342-54-57. 342-61-73

0/504 961 561 OP012800
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----------------------R E N T A  CAR  OP006129

W YPOŻYCZALNIA
SA M O C H O D Ó W

LUBIN ul. Paderewskiego 20/1 oraz stacja paliw DEA

K R E D Y T Y
BANKOWE, ODSETKI OD 4,2%

[ N A  M IE S Z K A N IA , D O M Y  I 
zakup, remont, budow a [ 
do 100%, do 25 lat 

I K R E D Y T Y  H IP O T E C Z N E  I 
pod zastaw domu, mieszkania 
powyżej 50.000 zł, do 20 lat 
Zdolność kredytowa - wymagana j 
Możliwość spłaty innego kredytuj

Kredyt odnaw ialny  
do 3 0 .0 0 0  zł

ubezpieczenia na życie bez poręczycieli 
toL 0-601 45 00 15 OP012608

PRODUCENT

OKNAPCY
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE jlg N A

ZWRACAMY RÓŻNICĘ
W ro c ła w  „  079 M  0 9
Grabiszyńska 55 ^  ——

W ro c ła w  _  4 4 C  4 0  l i i
Gajowa 38 ®  O O O  «

M A S Z  P R O B L E M  
2 WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII E U R O P E J S K IE J ?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

U K W I 7 0 1

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

EUR. Zapraszamy do współpracy: developerów, spół
dzielnie mieszkaniowe inwestorów budowlanych, biu
ra obrotu nieuchomoiciami i In. osoby fizyczne i 
prawne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
tel. 074/851-35-46 /fax, 0605/57-98-28 01031301 

O DAM KOSZTY dobrze i tanio, tel. 0608/60-54-61 
02027141

O DAM KOSZTY, FAKTURY VAT • szybko, tanio, solid
nie., tel. 0501/64-00-82 81012971 

O  DO WYDZIERŻAWIENIA SAMOCHÓD POLONEZ 
TRUCK 2,5 m, inst. gazowa, opłata miesięczna 1.000 
zł, moiiiwość wynajęcia na krótszy okres (stawka 
dzienna 80 zł lub z kierowcą 150 zł), jednorazowy 
transport w granicach miasta • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/362-69-13 02027771 

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28 FURGON, 1995 r., 2400 
ccm, turbo D, zielony, ład. 1200 kg, skrzynia ład. dł. 3 
m, szer. 1.8 m, wys. 1.4 m -150 zł/doba lub 2.000 
zł/mies., tel. 0607/62-80-53 80014501 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej, • 
10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
FIRMA POSZUKUJE biur kredytowych do współpracy w za
kresie udzielania kredytów gotówkowych bez poręczycieli. Ole
śnica, tel. 071/314-40-77 w godz. 10-17 
O  IMPORTER RAJSTOP poszukuje producentów lub 

hurtowni, cena od 0.50 zł. Lubin, tel. 0600/31-73-84 
84019161

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU nasza (inna 
pomoże Ci w znalezieniu nowych partnerów za granicą. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-20
O KORZYSTNE KREDYTY do 3.000 zł bez poręczycieli, 

bez zgody współmałżonka w 3 dni (do 3.000 zł, 14-ty- 
godniowe). Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02028241 

KREDYT GOTÓWKOWY bez poręczycieli, żyrantów i zabez
pieczeń, od 3.000 do 200.000 zł, minimum formalności, decy
zja w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku., tel. 0602/35-61-25 
KREDYT GOTÓWKOWY bez żyrantów, do 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/01-48-43
KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, z ubezpieczeniem kre
dytobiorcy, dyskretnie, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0603/94-95-42
KREDYT ODNIAWIALNY do 30.000 zł, bez poręczycieli, z 
ubezpieczeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
O KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, powyżej 

z poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, wiek do 75 
lat, dochód minimalnie 250 zł, bezpłatne otwieranie 
kont osobistych i lokacyjnych. Wrocław, Hotel Mo
nopol, p. 416, tel. 071/343-79-20, 0601/22-95-06 
01031751

KREDYTY samochodowe i na nieruchomości, bez pręczycieli i 
bez zaświadczeń o dochodach. Leszno, tel. 060Q/52-44-01 
KREDYTY atrakcyjne, na zakup samochodów i mieszkań, opro-

ZAPRASZAMY PO KREDYT G0T0WK0WY
do 10.000 zl bez poręczycieli. Opo12278

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i Pożyczki Hipoteczne
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I WYPOŻYCZALNIA
samochodów 

osobowych i dostawczych 
Mercedes 207, 208

te l. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

KREDYT,,4%™
termoizolacyjny na:

O G R Z E W A N I E  opomi°
O K N A  I D O C I E P L E N I A  

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
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Okazyjnie sprzedam  
dochodow ą m arkową firmę
TEKSTYLIA DLA HOTELI 
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TR A N SPO R T
pojazdów i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69. 782 84 68

rjj] WYNAJĘCIA- TANIO

centowanie roczne 4.4%, możliwość współpracy, dla aktywnych 
90% ulgi przy zakupie kredytu. Wrocław, tel. 071/784-44-57 
O KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Wrocław, tel.

071/37M1-68 01033181 
KREDYTY GOTÓWKOWE do 30.000 zł. bez poręczycieli, w 
razie śmierci umarzane, tel. 0600/30-99-56 
KREDYTY GOTÓWKOWE z limitem do 30.000 zł, z zabezpie
czeniem w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.., tel. 
0603/70-80-07
KREDYTY GOTÓWKOWE od 500-20.000 zł, Wałbrzych i oko
lice. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86 
KREDYTY GOTÓWKOWE samochodowe, hipoteczne. Woł
czyn, tel. 077/414-51-98,0501/74-33-38 
KREDYTY GOTÓWKOWE do 3.000 zł bez poręczyciela. Wro
cław, tel. 071/788-78-35
KREDYTY ODNAWIALNE dla osób prowadzących własną dzia
łalność gosp. lub prywatnych, do 30.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-71-88
KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną na Czechy, tel. 
0601/79-66-78
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym eksport, 
bardzo szeroki zakres robót, możliwości przerobowe • 60 osób. 
Nysa, tel. 077/433-76-07
KUPIĘ TOWAR każdy, z likwidacji sklepu, hurtowni, w atrak
cyjnej cenie. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
O NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścielaml ośrodków wcza

sowych, hoteli itp. osobami rozpoczynającymi po
dobną działalność. Wrocław, tel. 0607/43-23-55 
02027631

NAWIĄŻĘ KONTAKT z odbiorcą runa leśnego: jagoda czarna, 
borówka, jerzyna, jarzębina, czarny bez oraz grzybów leśnych. 
Przemków, tel. 0600/47-53-34
NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobą posiadającą podwójne obywa
telstwo, pozwolenie na pracę w Niemczech, w wieku 35-45 lat 
(mężczyzna). Trzebień, tel. 075/736-55-13 
NAWIĄŻĘ KONTAKT z hurtownią ceramiczną, na temat cera
micznych dekoracji mozaikowych. Złotoryja, tel. 076/878-16-28, 
0608/28-95-04
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami używanego sprzętu 
AGD, RTV, rowerów itp. Leszno, tel. 065/538-03-27 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z fryzjerką chcącą prowadzić wła
sny salon. 56-411 Mirków Stary, woj. wrocławskie, ul. Jaśmino- 
wa 7
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam lokal 50 m2 na cichą pro
dukcję, telefon, ksero, lokal przy głównej trasie Wrocław - Opo
le. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0601/42-61-14 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą, która chciałaby się podjąć 
prowadzenia salonu fryzjerskiego, środa Śląska, tel. 
0607/82-7447
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za za
opatrzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrocław, tel. 
0608/55-33-10
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ poprowadzę przedstawicielstwo, 
działalność gospodarcza, atrakcyjny lokal, telefaks, komputer, 
doświadczenie. Wrocław, tel. 361-4)5-25,0603/20-42-30 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą) posiadającą maszy
ny drogowe (równiarka, walec itp.), do okresowego poprawia
nia drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. Wrodaw, tel. 
071/316-18-08
O NOWO URUCHAMIANA DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA 

ODZIEŻOWA w centrum Wrocławia posiada wolne po
wierzchnie do wynajęcia, dla producentów odzieży, 
galanterii itp. ilość miejsc ograniczona. Wrocław, tei. 
071/359-46-41,071/356-2442 80011451 

ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie hi- 
permarketów. Szczecin, tel. 0501/63-63-22 
ODSTĄPIĘ KREDYT bez prowizji, wartości 37.000 zł na zakup 

' samochodu, mieszkania lub materiałów budowlanych, wpłaco
nych 26 rat (18.000 zł), reszta na 34 lub 49 miesięcy (AUTO- 
SYSTEM CLARION), VAT do odpisu, -17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-43-31,0602/47-72-87
ODSTĄPIĘ SKLEP w Lubinie, przy Ul. Miedzianej, 28 m2, WC, 
z kserokopiarką, meblami. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
ODSTĄPIĘ TOWAR po likwidacji sklepu (części do samocho
dów japońskich). Lubin, tel. 0601/70-55-12 
PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ PRZEDSTAWICIELSKĄ z legał- 
ną i uczciwą firmą, która zleci pracę chałupniczą, z dostawą i 
odbiorem towaru z domu chałupnika. Wrocław, tel. 
071/788-8439
POPROWADZĘ PUNKT SKUPU jagód i runa leśnego, dla po
ważnej firmy, wymagana zaliczka i odbiór. Międzylesie, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/41-78-38
POSIADAM BUDYNEK PRZEMYSŁOWY 2 hale 200 m2, za
plecze socjalno-biurowe 100 m2, media, własne ujęcie wody, 
nawiążę współpracę lub wydzierżawię. Ziębice, tel. 
074/819-31-50
POSIADAM HALĘ 1400 m2, woda, siła, telefon, plac manew-

MERCEDES 407 D BLASZAK, DUŻA ŁADOWNOŚĆ 
NA KAT. B, PRZY STAŁEJ WSPÓŁPRACY 

STAW KA DOBO W A N IŻSZA 100 %
[OP012609 Ś W I A D C Z Y M Y  R Ó W N I E Ż

T A N IE  U S ŁU G I T R A N S P O R T O W E
tel. 071/348 45 39, kom. 0 603 604 684

rowy, garaże, magazyny, 15 km od Zgorzelca, oczekuję propo
zycji., tel. 0602/53-44-03
POSIADAM HALĘ 250 m2, wiatę 200 m2, sam. dostawczy, w 
małej miejscowości, zorganizuję punkt skupu, ziemniaków, wa
rzyw. Kępno, tel. 062/781-55-47 wieczorem 
POSIADAM LOKAL 48 m2 w centrum Świdnicy - przyjmę przed
stawicielstwo. Świdnica, tel. 074/851-47-08,0603/08-81-85 
POSIADAM LOKAL 30 m2, podejmę się małej i cichej produk
cji. Święta Katarzyna, tel. 071/311-37-45 
POSIADAM LOKAL przy przystanku, z 2 liniami tel/i dostę
pem do intemetu, działalność gospodarczą, samochód osobo
wy i busa, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 071/346-42-14, 
0600/61-03-58
POSIADAM LOKALE o pow. 300 m2 każdy, jeden z lokalizacją 
w Rynku, na przychodnię, aptekę lub motel, oczekuję propozy
cji. Wrocław, tel. 0601/77-4490 
POSIADAM POMIESZCZENIA wszystkie media, magazyny sto
larskie, samochód osobowy, dostawczy, oczekuję propozycji, 
możliwość wynajęcia. Wrocław, tel. 071/372-95-28 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod 
stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę miesz- 
kalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włą
czone do światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes' - ocze
kuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne do 
samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) wraz z wy
posażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
POSIADAMY HALĘ z płyty obornickiej, o pow. 250 m2, c.o. 
gazowe, klimatyzacja, oraz biurowiec 240 m2, wszystkie media 
- przyjmiemy przedstawicielstwo lub inne propozycje. Leszno, 
tel. 065/529-99-60
POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania sta- 
cji LPG. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA BUSA przewóz towaru o ład. 
1500 kg, przebieg 120 km/dziennie, stała współpraca. Oborniki 
Śląskie, tel. 0600/29-73-08
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMKU lub pokoju 4,5-oso- 
bowego, nad morzem, w cenie do 20 zł/osoba, Ijpiec, sierpień. 
Wrocław, tel. 0603/29-30-90
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW odzieży damskiej i młodzieżowej, 
do sklepu odzieżowego. Sklep .SCORPIO*, 58-100 Świdnica, 
ul. Pułaskiego 51
POSZUKUJĘ FIRM wykonujących palety, potrzebna paleta 
1340 x 920 mm, duże ilości. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
POSZUKUJĘ IMPORTERÓW używanych art. z wystawek, tj. 
meble, sprzęt AGD, RTV, rowery, kosiarki, dywany, lampy, itp. 
Trzebnica, tel. 071/387-09-28
POSZUKUJĘ ODBIORCÓW grzybów' Wrocław, tel. 
0501/98-75-99
POSZUKUJĘ ODBIORCY używanych podzespołów elektro
nicznych produkcji zachodniej, oferty tylko listowne. Bogdan Wy
socki, 55-140 Radziądz 17, gm. Żmigród 
POSZUKUJĘ PARTNERA do prowadzenia warsztatu samocho
dowego (pojazdy specjalne oraz wszystkie samochody). Wro
cław, tel. 0502/98-65-97
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką, do prowadzenia b. do
chodowej firmy. Legnica, tel. 0604/47-10-69 
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW ogrodowych wyrobów z drew
na. Holandia, tel. 0031/618-58-29-70 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do lombardu. Wrocław, tel. 
341-76-30,0607/83-66-24
POSZUKUJĘ ŻYRANTA odpłatnie. Wrocław, tel. 0603/85-2446 
PRZEJMĘ ZADŁUŻENIE BANKOWE na auto osobowe lub bus, 
wartość 10 -15 tys. zł, lub przyjmę leasing, warunki do uzgod
nienia. Przemków,.tel. 076/831-97-36,0602/87-62-90 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 150.000 zł, na okres 1 
roku. Opole, tel. 0606/46-89-10 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 4 mies., oddam 
60% więcej, umowa notarialna + weksel, ewentualnie posia-
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dam dom, nowy, stan surowy, pilne. Trzebnica, tel. 
071/312-94-84
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 zł, umowa notarialna + 
weksel, na 12 mies., na każdych warunkach, pilne. Wrocław, 
tel. 0608/16-25-78
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 30.000 zł, na pół roku, na bardzo wy
soki procent, umowa notarialna + weksel lub przyjmę wspólni
ka. Wrocław, tel. 0501/80-64-74 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę o pow. 
250 m2 + biura, w Legnicy lub inne propozycje. Legnica, tel. 
076/854-27-33,0601/73-42-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę produk
cyjną o pow. 150 m2, wszystkie media, w Oleśnicy. Oleśnica, 
tel. 071/314-98-51
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO handlowe lub inne, po
siadam wolne 80 m2 w domku jednorodzinnym, oczekuję pro
pozycji współpracy, poprowadzęf lię. Oława, tel. 0603/23-32-76 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 
076/831-10-16,0606/44-30-90
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO, poprowadzę filię, oddział 
firmy, posiadam biuro, we Wrocławiu, wszystkie media. Wro
cław, tel. 071/336-10-41.071/336-25-34.0607/60-84-84 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub pomogę przy zaku
pie towaru, Niemcy - Holandia, posiadam obywatelstwo holen
derskie. Wrocław, tel. 071/321-52-77,0603/29-93-37 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO materiały budowlane, 
kredyty, rozsyłanie reklam i inne. Wrocław, tel. 0501/07-48-58 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam pomieszcze
nia, część hotelowa, biurowa, gastronomiczna i sklepowa, dział
ka gospodarcza. Żary, tel. 068/374-39-32 
PRZYJMĘ W KOMIS lub podejmę się pośrednictwa sprzedaży 
opon używanych i nowych. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
O PZU ŻYCIE SA • NASZA POLISA zapewni bezpieczeń- 

stwo finansowe Twoje I Twojej rodziny w pracy, na 
urlopie, za granicą przez 24 godziny na dobę, zabe- 
pieczy Twój kredyt, pomoże w otrzymaniu kredytu. 
Zadzwoń i umów się z naszym agentem. Wrocław, tel. 
0501/48-35-56 02025611 

SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana. - 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/44-97-75
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana w 1997 r., nie rozpoczęta dzia
łalność, bez zadłużenia, • 15.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-21-37,0606/60-93-07
SPÓŁKA Z O.O. z kapitałem zakładowym, • 60.000 zł. Wro
cław, tel. 071/327-49-58 w godz. 9-13 
SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-21-05
SPÓŁKA Z O.O. z kapitałem zagranicznym, bez zadłużenia, -
10.000 zł lub inne propozycje. Zielona Góra, tel. 068/320-43-29 
SPRZEDAM KOSZTY. Szczecin, tel. 0604/55-71-33 
STANOWISKO HANDLOWE (stolik) na giełdzie komputerowej 
przy ulicy Wyspiańskiego we Wrocławiu, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0501/96-97-75
O SUPERKREDYT bez poręczycieli i analizy rodziny.

. Wrocław, tel. 071/343-44-67,0502/41-11-60 01030691 
O UBEZPIECZYŁEŚ SAMOCHÓD, mieszkanie, dom. 

Zapomniałeś o najważniejszym - o ubezpieczeniu 
własnego życial., tel. 0608/59-43-81 01033831

UDOSTĘPNIĘ ADRESY HANDLOWE producentów z dowol
nej branży na całym świecie. Kluczbork, tel. 077/418-42-93 
UDZIELĘ KREDYTU osobom prowadzącym działalność gospo
darczą oraz rolnikom - do 30.000 zł, bez poręczycieli. Legnica, 
tel. 0600/88-35-60
UDZIELĘ KREDYTU karta kredytowa z limitem do 30.000 zł, z 
ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy. Wrocław, tel. 
0607/05-05-89
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrocław, tel. 0501/34-49-63 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Zielona Góra, tel. 
0607/20-31-90
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU. Kłodzko, tel. 0607/40-77-23 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU za 70% wartości. Łagiewniki, 
tel. 071/393-94-28
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU bez zaliczek, na podstawie wy
roku sądowego lub sprzedam. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej ok. 1500 
m2, o szer. 5.5 m, grubość 6-8 cm, mile widziana metoda go
spodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ PRAWNIKOWI odzyskanie sądowne części ułamkowej 
działki 28 arów, będącej współwłasnością ze Skarbem Państwa 
(obecnie gminą) od 55 lat, zachodzi prawo zasiedzenia, zapła
cę po sprzedaży działki. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/41-78-38

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia 
płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia • 
240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*

O CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA., tel.
0501/01-17-80 01033381 

O  RENOWACJA MEBLI - solidnie, konkurencyjne ceny, 
własny transport. Strzelin, tel. 0602/57-24-04 
80011241

O ZESPÓŁ MUZYCZNY „GAMMA” z praktyką, organy, 
saksofon, gitara, śpiew - zagra promocyjnie na we
selu, zabawie., tel. 071/316-62-40 wieczorem, 
0504/90-63-85 02027951

FOTOGRAFIA
REKLAMOWA
T E L . 0-601 18 58 88

OP012606

OP002900

STUDNIE.
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

LAKIERNIA PROSZKOWA
DUŻE ELEMENTY do 2,5 m 
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
_________tel. 071/372-55-78 OP012471I

Nowoczesne systemy | 
grzewcze i sanitarne i  

w domkach jednorodzinnych0 
sprzedaż - montaż - serwis 

tel. 071/793-56-18, 0-605 277 348

U S Ł U G I M O T O R Y Z A C Y JN E
O AUTO-SPAW-PLAST Spawanie i naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych czę
ści samochodów osobowych i ciężarowych, usuwa
nie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, atrap, 
lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, pompek, 
poduszek pow., osłon, lusterek i innych części. Wro
cław, ul. Hubska 52-54, tel. 0605/69-23-81 02027981 

O AUTO-USŁUGI „DOMAS” • blacharstwo, lakiernlctwo, 
mechanika, wymiana oleju „Mobil”, smarowanie, spa
wanie. Wrocław, ul. Nowodworska 19, tei. 
0502/98-65-97 80001461 

O  AUTOCZYSZCZENIE • solidnie i tanio, sprzęt firmy 
Karcher, pranie tapicerki kompleksowo, szykowanie 
do sprzedaży. Wrocław, ul. Wysockiego 35, tel. 
071/328-04-93, 071/348-66-26, 0607/66-05-04 
02027211.

U S Ł U G I  S P R Z Ę T O W O - 
T R A N S P O R T O W E

O *ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKOWE 
: wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie placów, 
podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, załadunek gra
tis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 0608/36-41-02 (24 
godz.) 02026571 

O „ADAMS" • TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 do 
15 europalet, auta z windami samozaładowczyml. 
Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81012671

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
tel./fax (071) 35-35-948 

*010626 ^ 0 7 1 ^ 3 5 ^ 3 0 ^ 3 1 1 ^

TRANSPORT CIĘŻAROWY
11 i 23 PALETY 

PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ
tel. 0*502 376-386; 071/310-64-33

KOSZOUIY 2 2  m
[CENY PROMOCYJNE]
[tel. 071/391-95-41, 0-606187 60ll

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45zł/godz. 0P0119 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787

O A TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie prze- 
wozu 8 osób ♦ kierowca, kraj i zagranica, przewóz 
towaru (do 11 + przyczepka), faktury VAT, usługę wy
konujemy szybko, tanio, solidnie i profesjonalnie. 
Mile widziana stała- współpraca. Oława, tel. 
071/302-81-84,0607/18-86-05 02027901 

O A.B A  Bus VW T4,1998 r. - przewóz osób (8+1) lub 
towaru (do 1.2 tony), trasy krajowe i zagraniczne, 
całodobowo. Faktury VAT, rachunki, ceny do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02028081 

O  DO WYNAJĘCIA AVIAA31,1987 r. kontener, ład. 3,11 
oraz Polonez Truck o ład. 600 kg, cena 1.200 zł/mie
siąc. Wrocław, tel. 071/317-76-52 02027701 

O PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU, WYWÓZ ZIEMI, GRUZU, 
ŚMIECI, nieczystości pobudowlanych, przewóz (pia
sku tańszego), przywóz ziemi ogrodowej, rozbiórki 
strych budynków i inne. Wykopy pod budynki, szam
ba. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Posiadam 
koparkoładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz samo
chody skrzyniowe - wywrotki, ład. od 6-12 ton. Wro
cław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 81013911 

O ROBOTY ZIEMNE: wykopy pod budynki i domki jed
norodzinne, rozbiórkf starych budynków, niwelacje 
terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzaj
nej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ładowarki, koparki, 
Kamazy wywrotki. Wrocław, tel. 0502/58-46-83, 
0606/42-87-63 01031541 

O  ROBOTY ZIEMNE Koparkoładowarki (wykopy, niwe
lacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi, gruzu, 
przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi urodzajnej do 
ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 02028031 

P  SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 1995/96 r. ład. 3-3.5 eu
ropalet, kubatura 33 m3, wym. 5.5x2.25x2.65 m, moż
liwy przewóz samochodów osobowych, holowanie, 
przeprowadzki. Całodobowo, faktury VAT. Wrocław, 

x 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. Wrocław, 
tel. 071/353-16-22,0502/85-23-94 02027231 

O TANI TRANSPORT TOWAROWY w kierunku Warsza
wy, samochody o ładowności od 1.5-30 ton. Wrocław, 
tel. 071/788-89-47,0502/45-12-47 81013921 

O  TRANSPORT • Mercedes 207 D, 1.5 E, podwyższony, 
cena od 70 gr/km, faktury VAT, również wyjazdy z 
przyczepą. Nawiążę współpracę., tel. 071/313-83-99, 
0601/97-48-27 02027281 

O  TRANSPORT • RENAULT TRAFIĆ 4-letnl, ład. 1 t ♦ 
przyczepa, wym. 5 x 2 x 2.2 m - od 0.75 zł/km, nawią
żę stałą współpracę, możliwość umieszczenia rekla

my na samochodzie. Wrocław, tel. 071/339-90-16, 
0503/83-75-63 81013231 

O TRANSPORT BUS 8 osób lub 1.51, wyjazdy okolic* 
nościowe, faktury VAT.;* tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81013691 

O TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy+przyczepa, kraj 
i zagranica, przeprowadzki całodobowo, nawiążę sta
łą współpracę z firmami kurierskimi i nie tylkol Fak
tury VAT • taniol. Wrocław, tel. 071/789-67-95, 
0601/89-28-71 81013931

O TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawianie 
kontenerów na place budów, wywóz odpadów, gru
zu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wrocław, tel. 
071/368-17-62,0601/79-25-59 01029831 

O TRANSPORT SAMOCHODOWY • Mercedes Sprinter 
maxi, trasy krajowe i zagraniczne, OC przewoźnika, 
przyczepa lub laweta, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 
071/364-10-67,0605/05-95-13 01034001 

O TRANSPORT • MERCEDES SPRINTER MAXI ład. 1,5 
t, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, konte
ner, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konkurencyjne, 
faktura VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311 

O TRANSPORT - USŁUGI - PRZEPROWADZKI! Samo
chód Daf, b. przestrzenny, kubatura 49 m3, dług. 
skrzyni 720 cm, wys. 280 cm, szer. 245 cm, winda o 
udźwigu 1500 kg, możliwość załadunku 17 europalet 
z towarem. Przeprowadzki biur, mieszkań, przewóz 
ładunków przestrzennych. Możliwość stałej współ
pracy, tel. 0604/66-44-17 01031651 

O TRANSPORT, PRZEPROWADZKI przewóz osób, Fiat 
Ducato Maxi, 1,80 x 1,80 x 3,35 m, przyczepa 5,0 x
2,20 x 2,0 m, ceny: towar od 80 gr/km, osoby od 50 
gr/km, przeprowadzki na terenie Wrocławia od 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-92-14, 0607/09-38-10 
81012651

O USŁUGI TRANSPORTOWE - Mercedes 410, ład. 2.5 
tony, dyspozycyjność 24 godz. na dobę., tel. 
0609/20-08-46 01033131 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE Ford Transit, ład. 1.5 tony, 
cena - 0.80 zł/km, możliwość stałej współpracy. Lu
bin, tel. 0604/70-15-68 84019371 

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • Mercedes bus, ład. 1.5 
tony. Tanio, szybko i solidnie, 6 lat doświadczenia. 
Możliwość stałej współpracy, faktury VAT lub rachun
ki. DAM KOSZTY. Wrocław, tel. 071/785-07-94, 
0601/53-58-28 01034021

U S Ł U G I B U D O W LA N O - 
_________M O N T A Ż O W E _________
O A-1 BALUSTRADY, ogrodzenia, bramy, kraty • tanio i 

solidnie. Spawalnictwo. Wrocław, tel. 071/322-80-95, 
071/322-61-60 02027751 

O ADAPTACJE STRYCHÓW, sufity podwieszane, Ścian- 
ki działowe, gipsogładzie, malowanie, tel. 
071/781-86-95,0502/44-16-97 80015001 

O BEZPŁATNY DEMONTAŻ SZKLARNI, KOTŁOWNI, 
wiat stalowych, ogrodzeń metalowych, pleców c.o. 
oraz skup domu, własny transport, załadunek. Oła
wa, tel. 071/313-68-78,0600/38-30-72 81013791 

O DACHY. Wykonujemy pokrycia z dachówki, blachy, 
drobne remonty obróbek blacharskich, rynien, mon
taż okien połaciowych I podbitek. Wrocław, tel. 
071/368-18-37,0600/27-82-15 02027511 

O DEKARSKO - BUDOWLANA FIRMA WYKONA: ociepl, 
zewn., dociepl. wewn., regipsy, sufity podwieszane, 
malowanie, panele zewn. i wewn., wykonujemy 
wszystkie pokrycia dachowe, blacharka, wykonuje
my prace awaryjne, podejmę podwykonawstwo lub 
współpracę z hurtownią na prace dekarskie. Wrocław, 
tel. 0608/40-09-71 02026421

O DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, mlne- 
■ ralne, akrylowe, własne rusztowania. Solidnie i tanio. 
Faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 81013871 

O  FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA na wykończenia 
wnętrz (kafle, technologie regipsowe, panele ścien
ne i podłogowe), specjalizacja - łazienki, adaptacje 
poddaszy. Przy większych zleceniach negocjacja cen. 
Zniżki na materiał budowlany w hurtowni. Wrocław, 
tel. 071/341-34-14 po godz. 16 02027361 

O  FIRMA WITRATEL podejmie się każdego remontu 
kompleksowego, wykończenia wnętrz, solidność 
gwarantowana, wykonywane obiekty we Wrocławiu: 
Studio Projektów Wnętrz, róg ul. Stawowej i Ko
ściuszki oraz prywatna klinika stomatologiczna „Li- 
ve-Dent’\ przy ul. Inowrocławskiej oraz wiele innych, 
tel. 0502/30-01-13 01033901 

O FIRMA „SOLBRUK” • wykonujemy solidnie usługi 
brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) oraz 
budowlane (glazura, wykończenia łazienek, kuchni) 
itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 0601/77-82-87 
01026591

O GLAZURA sufity podwieszane, ścianki działowe, pa
nele podłogowe i ścienne, gładzie gipsowe, malowa
nie, kompleksowe wykonywanie remontów mieszkań, 
biur i sklepów, gwarancja solidnego wykonania, kon
kurencyjne ceny., tel. 071/783-08-02, 0501/80-63-94 
81013731

O G LAZU RA-TERAKOTA tanio, fugowanie i silikon gra
tis, panele ścienne i podłogowe, tanio I Montaż listew 
wykończeniowych gratis. Malowanie, tapetowanie,, 
tanio I Przygotowanie ścian gratis., tel. 793-54-21 po 
godz. 19 81013721 

O  INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprzedaż 
i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, ogrze
wania podłogowego i kominków z płaszczem wod
nym do inst. CO (tylko 7% VAT). Fachowe doradztwo, 
konkurencyjne ceny i rabaty. Wrocław, tel. 
071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301 

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW - izolacje poziome i piono
we, usługi ogólnobudowlane - tanio i solidnie. Środa 
Śląska, tel. 071/317-52-14,0601/79-29-17 01034291 

O  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW także 
dla domków letniskowych. Już od 2.500 zł + 7% VAT. 
Zadzwoń - przyjadziemy i doradzimy. Wrocław, tel. 
0602/64-12-52 01034211 

O TYNKI tradycyjne agregatem, docieplenla budynków, 
tynki strukturalne, renowacja elewacji. Tanie mate
riały, profesjonalizm, czystość wykonanych usług. 
Niskie ceny., tel. 071/311-22-20, 0502/33-49-83 
01033441

O TYNKI GIPSOWE gładkie, tynki zewnętrzne agrega-

TYNKI GIPSOWE MASZYNOWO
solidnie, referencje

T A N I O  OP012512 

Opole, 0-605 722 095 
Wrocław. 0-503 862 850

USŁUGI STUDNIARSKIE
P o r a d a  i k o m p le t n a  u s ł u g a .  

G w a r a n c j a  d o b r e g o  w y k o n a n ia .  
D o b ó r ,  m o n t a ż ,  s e r w i s  p o m p .  

P r z y ł ą c z a  d o  b u d y n k ó w .
tel. 071/357-62-51,0-605 208 567

OPO12209

D O C I E  P L A N I E  
BUD)STYROPIANEM  

-W IL N A  M IN ERA LN Ą  
-TERM OPIAN EM  
•TYNKI STRUKTURALNE

Dachy, docieplenla dachów płaskich,i

obróbki blacharskie, nowe technologie. 
Tanio i solidnie

ZBU DAWBUD Świdnica tel. 0-503 016 784
tem, elewacje, zabudowa poddaszy, regipsy. Wro
cław, tel. 071/317-36-13,0603/25-39-22 01033341 

O USŁUGI BUDOWLANO - MONTAŻOWE „ARBUD” 
OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI remontowo-bu- 
dowlane: glazura, gładzie, malowanie, panele, regip
sy, sufity podwieszane. Wrocław, tel. 071/315-24-06, 
0602/79-77-22 81013671 

O  ZAKŁAD STOLARSKI wykonuje z materiałów wła
snych oraz powierzonych, parapety, listwy przypo
dłogowe, podsufitkl, nietypowe ościeżnice, nietypo
we zabudowy wnętrz, meble ogrodowe., tel. 
071/311-54-85 81013711 

O ZAREMBA • posadzki, podłoża betonowe • maszyno
wo. Świdnica, tel. 074/858-07-94, 074/853-75-96, 
0603/78-94-49 80012011

M ASZYN Y  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 2 kpi., pompa głębino
wa, nowa, wyd. 20 m3/h, wciągarka elektryczna 1,51, -1.900 
zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93 
AGREGAT CHŁODNICZY ze skraplaczem i parownikiem, do 
18 m3, - 800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-31-00 
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND z chłodnicą, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Namysłów, tel. 077/419-45-46,0608/29-44-57 
AGREGAT CHŁODNICZY, 1997 r. z oprzyrządowaniem, kom
pletny, prod. niemieckiej, temp. 0-20 C, stan idealny, -1.500 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-26-05 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ENDRESS ESE-20001.8 kW, 
230/12 V, silnik Hondy (4-suw), - 800 zł. Chojnów, woj. legnic
kie, tel. 0600/41-01-95
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik 6-cy- 
lindrowy Leyland + prądnica prod. niemieckiej oraz szafo ste
rownicza, • 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, automat, bezobsługo- 
wy, 38 kVA, 3 lata gwarancji, od 8.000 zł. Opole, tel. 
077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1.8 KVA, cichy Silnik Robin, sta- 
bilizator napięcia, 220/12 V, - 2.600 zł. Pleszew, tel. 
0604/88-93-06
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. niemieckiej. 2 kW. 12 V 
(doładowania akumulatorów), wyciszony (60 dB), na benzynę 
bezoł., nowy, na gwarancji, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/24-32-88
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, benzyna Pb/.

S U S Z A R N IE ,  S IL O S Y
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

4-suw, nowy model, fabrycznie nowy, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4.5 kW, 220/380 V, benzyna, 
fabrycznie nowy - 3.700 zł, 2.8 kW, 2 x 220 V, diesel, fabrycznie 
nowy - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 220 V, cichy, przeznaczony na 
kempingi, fabrycznie nowy, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/399-09-28,0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, benzyna wojskowy. 4 kW, 2 x 
220 V, wyjście na spawarkę, waga 60 kg, - 700 zł. Zawada, ul. 
a, tel. 062/785-01-28
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, 1998 r. 2-suw, moc maksymal
na 2 kW, 1-fazowy, 2 gniazdka, stan b. dobry, nie używany -
1.400 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HOtyDA, 1998 r. + spawarka, 
220 i 380 V, cena nowego - 11.500 zł, - 6.500 zł. Pokój, tel. 
077/469-80-95,0601/88-50-19
AGREGAT SPRĘŻARKOWY stacjonarny, 3-tłokowy, mało uży
wany, - 3.600 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY elektryczny, wyd. 40 m3/h, • 3.200 
zł. Wołów, tel. 071/389-31-59,0602/33-58-92 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER MOBILAR 75 maks. 
ciśn. 18 atm, wyd. 10 m3/min., silnik Deutz 4-cylindrowy (die
sel) 49 kW, b. ekonomiczny, sterowany komputerowo, możli
wość podłączenia 5 urządzeń jednocześnie, całość na podwo
ziu 2-kołowym z hamulcami, - 30.000 zł lub zamienię na auto
mat polerski do granitu. Wrocław, tel. 0601/87-33-30 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY A50-380-400 wyd. 50 m3/h, 1 
MPa, silnik 7.5 kW, zbiornik 4001, -15.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-15
AGREGATY CHŁODNICZE z parownikami - od 1.000 zł do
2.000 zł/szt. Nieszkowice, gm. Wołów, tel. 0600/42-48-67 
AUTOMAT DO PRODUKCJI ŻALUZJI, oprzyrządowanie, ma
teriały, komplet, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-73-13 
AUTOMAT SPAWALNICZY TIP Tronic Mig 160A-1000 zł, wier
tarka stołowa WIS + stolik - 800 zł, obrzynarka do metalu - 500 
zł, stół ślusarski z imadłem • 200 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Prochowice, tel. 076/858-42-11
AUTOMAT TOKARSKI DRT 32/40A, 1971 r. stan dobry, - 2.000 
zł. Żmigród, tel. 071/385-30-65 £
AUTOTRANSFORMATORY • płynna regulacja napięcia 0-250 
V lub 0-380 V, różnej mocy, od 100 zł. Wrocław, tel. 
071/34647-80
BRUZDO WNIC A BOSCH GNF-20,220V, w komplecie z orygi
nalnym kufrem, sprzęt instalatorski do wycinania bruzd w ścia
nach pod kable, stan b. dobry, • 520 zł. Głogów, tel. 
076/833-48-00,0605/43-32-91
BRYKIECIARKA BT 85/W, 1991 r. wydajność 300 kg/h, do pro
dukcji brykietów z trocin, cała linia produkcyjna, - 7.500 zł. Gło
gów. tel. 0502/62-85-70
BUTLA z podtlenkiem azotu, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0503/30-42-07

BUTLA z tlenem medycznym, z reduktorem, nawilżaczem i od- 
sysaczem, podwójny, nowy, - 400 zł; Wrocław, tel. 784-45-10 
BUTLA C02, -100 zł.Grodków, tel. 0603/36-51-55 
BUTLA C02, - 17Ó zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34 
BUTLA C02 6 kg i 30 kg - 100 i 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/75-71-57
BUTLA TLENOWA -150 zł, acetylenowa - 350 zł, argon - 250 
zł. Brzeg, tel. 077/416-64-83
BUTLA TLENOWA reduktor, wytwornice, palniki, węże 15 m - 
300 zł. Brzeg, tel. 0502/92-68-10 
BUTLA TLENOWA pełna, + reduktor, -160 zł. Grodków, tel. 
0603/36-51-55 '
BUTLA TLENOWA, - 150 zł /szt. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-27-09
BUTLA TLENOWA, -150 zł lub zamienię na małą butlę C02. 
Prudnik, tel. 077/436-72-89
BUTLA TLENOWA pełna, legalizacja do 12.2005 r.-180 zł, re
duktor tlenowy, nowy-140 zł, reduktor acetylenowy, nowy-100 
zł, kpi. palników do cięcia i spawania gazowego, nowe, w skrzyn
ce- 380 zł (faktura VAT). Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 
godz.20
BUTLA TLENOWA 6 szt. oraz butle na gaz propan butan, 111, 
2 szt, węże spawalnicze, 2 kpi., kpi. palników, 3 kpi. palników 
do cięcia, • 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-15-97, 
0608/06-15-04
BUTLE ACETYLENOWE oraz tlenowe (pełne), reduktory, węże, 
painiki, razem lub osobno, - 450 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0600/31-28-45
BUTLE C02, ARGON, ARGOMIX do automatu spawalnicze
go, legalizowane - od 100 do 200 zł/szt. Oleśnica, ul. a, tel. 
071/314-20-26
BUTLE GAZOWE C02, 50 kg, cena 90 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
BUTLE TLENOWE 2 szt.. z wężami o dł. 25 m, - 320 zł. Iłowa
Żagańska, woj. zielonogórskie, tel. 0604/88-39-85
CHŁODNIA 60 m3, składana, do głębokiego mrożenia, - 9.000
zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93
CHŁODNIA poj. 8 m3, - 2.800 zł. Legnica, tel. 076/721-50-47,
0605/12-79-97
CHŁODNIA z agregatem, wym. 4,5 x 2,35 x 2,05 m, stan dobry, 
ład. 3,51, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/390-97-03 
CHŁODNIA TIR, 1980 r. 13x2x2 m, temp. chłodzenia do -30 
stopni C, -13.000 zł, Grębocice, tel. 076/835-51-19 
CHŁODNICE PRZEMYSŁOWE 840 x 720 x 100, cena 300 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
CYKLINIARKA do podłóg, stan b. dobry, -1.200 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-85-21
CYKLINIARKA 220 V, 2,2 kW, silnik na gwarancji, -1.950 zł. 
Opole, tel. 077/455-06-23
CYKLINIARKA 1-fazowa, 1.5 kW, po remoncie kapitalnym, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 
CYKLINIARKA bezpyłowa, prod. zachodniej, 220 V, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 336-74-74 po godz. 18 
CYKLINIARKA, 1981 r. bębnowa, 3 2  kW, 380 V, 2860 obr/min, 
technicznie sprawna, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-19-30 
wieczorem
CZOPIARKA HELMAobwiedniowa, • 11.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10
O  DESZCZOWNIA, 1985 r. 250 m, średnica zraszania 100 

m, • 14.500 zł. Grębocice, tel. 076/835-51-19 
03003501

DIODY DO SPAWAREK 300 A - 15 zł/szt. Wołów, tel. 
071/389-37-50
DIODY PROSTOWNICZE z radiatorami, 200 A- 25 zł/szt. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45
DŁUTOWNICA POZIOMA .SAM*, -1.000 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-28-86
DWUPIŁA DO DREWNA używana, silnik 17 KW, 3 prędkości 
posuwu, stan b. dobry, - 4.000 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-11-44.0607/51-83-83
DYSTRYBUTOR GAZOWY elektroniczny, agregat pompowy, 
pełna dokumentacja, stan idealny, -12.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10
DYSTRYBUTOR PALIWA prod. polskiej, po przeglądzie, kom
pletny, z wężem + pistolet, - 1.600 zł. Złotoryja, tel. 
0605/27-23-51
DZIELARKA- ZAOKRĄGLARKA FORTUNA pełna automaty
ka, • 5.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-42-93 
DŹWIG towarowo-osobowy, - 4.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10
DŹWIG BRAMOWY - 500 zł. Szewce, woj. wrocławskie, tel. 
0605/36-30-47
DŹWIG HDS FURO, 1990 r. wysięg do 13 m, udźwig 500 kg/13 
m, 4 1/3 m, teleskopowy, montaż za kabiną lub z tyłu skrzyni, -
18.000 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
ELEKTRODY EB 150 4* - 20 zł/paczka. Wrocław, tel. 
071/355-12-84 w godz 16-22
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy, nowy, • 
250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FILTR - ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA WAN, • 
25 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FORMIERKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa, • 15.000 zł. Beł
chatów, tel. 044/632-21-56
FORMY DO WTRYSKARKI - od 500 zł. Nowa Ruda. tel. 
074/872-44-42 wewn. 20
FREZARKA HOFFMAN FW fabryczna, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89
FREZARKA pionowa, pneumatyczna, + frezy do profili okien
nych, system Kumerling, - 6.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-11-35.0607/42-67-68
FREZARKA BOSCH do wykonywania bruzd pod kable, w ku
frze. 220 V - 580 zł. Głogów, tel. 076/83348-00,0605/43-32-91 
FREZARKA SWC-25, - 2.500 zł. Lubań, tel. 075/646-29-04, 
0609/53-39-72
FREZARKA dolnowrzecionowa, z wózkiem, - 6.000 zł. Oborni
ki Śląskie, tel. 0608/84-00-61.071/310-15-87 
FREZARKA dolnowrzecionowa, wózek boczny, posuw, - 6 800 
zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
FREZARKA z wózkiem oraz posuwem, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89
FREZARKA HOFFMAN typ FW, fabryczna, - 2.900 zł. Wrocław,
tel. 071/346:23-10,0601/70-33-89
FREZARKA MOD 6P 81,1976 r. pozioma, prod. radzieckiej, -
5.000 zł+VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07
FREZARKA DO DREWNA .SAM*, • 1.500 zł. Wołów. tel. 
071/389-37-50
FREZARKA DO METALU stołowa, uniwersalna, pozioma i pio
nowa, stan idealny, - 5.500 zł. Gliwice, tel. 032/232-19-17 
FREZARKA DO METALU VF-222 duża, prod. węgierskiej, •
5.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28
FREZARKA DO METALU 2FW uniwersalna + dodatkowe wy
posażenie, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34 
FREZARKA UNIWERSALNA 2FW, 1979 r. stół 1320x320 mm, 
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59,0604/45-96-09 
GIĘTARKA dł. 2.56 m, do obróbek blacharsko-dekarskich lub 
do profili aluminiowych, - 4.000 zł (możliwość wyst tektury VAT). 
Oleśnica, tel. 071/398-9648,0605/1245-50,0607/74-04-52 
GIĘTARKA DO BLACH 1 m, fabryczna, - 550 zł. Bukowina Sy- 
cowska, tel. 062/785-65-62
GIĘTARKA DO BLACH 1 m, .samoróbka', - 200 zl. Bukowina 
Sycowska, tel. 062/785-65-62
GIĘTARKA DO BLACHY ręczna, żeliwna, ciężka (1800 kg), 2 
m x 3 mm - 2.800 zl oraz spawarka Migo-Mag (OZAS Opole), 
nowa, 380 V, 160 A • 2.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-25-74
GIĘTARKA DO BLACHY fabryczna, dł. 1 m, - 600 zł. Syców, 
tel. 062/785-65-62
GIĘTARKA DO RUR 5", • 3.000 zł. Pleszew, tel. 0604/88-93-06 
GIĘTARKA DO RUR hydrauliczno-elektryczna. stan idealny, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89
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GIĘTARKA DO RUR I PRĘTÓW hydrauliczno-elektryczna, stan
idealny, -1.200 zł.Wrodaw. tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89
GIĘTARKA DO RUREK PRECYZYJNYCH fi 20-i fi 22 -1000
zł. Siechnice, tel. 071/789-17-87 po godz.20
GIĘTARKA DO STALI do robót dekarskich. 2,5 mb̂ -1.900 zł. -
Sędziejowice, tel. 043/677-18-55
GILOTYflA do cięda kostki brukowej, typu puzzle - 600 zł+22
% vat Kiełczów, tel. 071/399-07-11
GILOTYNA gr. cięcia 5.12,16 mm, cena 14.000-32.000 zł.
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44
GILOTYNA DO BLACHY NG3 długość dęda, technicznie
sprawna, -10.000 zł. Oława, tel. 071/313-89-05
GILOTYNA DO BLACHY 2,5 mb. - 2.950 zł. Sędziejowice, tel.
043/677-18-55
GILOTYNA DO PAPIERU K-65. introligatorska, dł. dęda 65 
cm. docisk mechaniczny, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/872-32-66
GILOTYNA INTROLIGATORSKA długość noża 107 cm, - 3.500 
zł. Wrodaw. tel. 071/346-65-94
GŁOWICA POLERSKA do frezarki do drewna, nie używana, 
16 par frezów, różne wzory - 320 zł ♦ druga głowica -180 zł. 
Lwówek śląski, tef. 075/782-35-11 prosić Jacka 
GRUBOŚCIÓWKA 50 FOO-HENG, - 2.800 zł. Prudnik, tel. 
0602/68-53-51,0604/48-53-06
GRUBOŚCIÓWKA - WYRÓWNIARKA czopiarka Jaroma’
DYKB-6, - 6.750 zł., tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89
GRUBOŚCIÓWKA - WYRÓWNIARKA JAROMA, - 6.750 zł.
Wrodaw. tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89
GRZAŁKI dł. 1 m, 3 kW i 4 kW, do nagrzewnic, bojlerów - 25
zł/szt. Wieruszów, tel. 0608/52-71-99
GWINTOWNICA GT-01 stołowa. - 18.000 zł. Brzeg. tel.
0600/42-63-28
GWINTOWNICA DO RUR do dwóch cali. -1.000 zł. Pleszew, 
teł. 0604/88-93-06
GWINTOWNICA DO RUR calowych, elektryczna, -1.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-41-51 
GWOŹDZIE DO BETONU ISTAU do osadzaka Hilti oraz na
boje czerwone - od 20 gr/szŁ Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
HONOWNICA DO CYLINDRÓW prod. polskiej, stan b. dobry. -
4.200 zł. Nowa Ruda, tel. 0601/82-11-89 
HONOWNICA DO CYLINDRÓW prod. polskiej, stan b. dobry, -
4.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-45-05
IMADŁA MASZYNOWE pneumatyczno-hydrauliczne PJPc 125 
i 160, nowe, od 600 zł do 700 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
IMADŁO MASZYNOWE L-160 obrotowo-uchyine, - 300 zł. Jor
danów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
IMADŁO MASZYNOWE i ślusarskie, różne typy i wielkośri, spe
cjalistyczne, żeliwne i stalowe, cena 200-500 zł. Wrodaw, tel. 
071/372-9548
KAMIENIE DO CYKUNIARKI tzw. .nerki', 20 szt, -15 zł /szL 
Wrodaw, tel. 071/311-77-48,0603/54-37-38 
KARCHER do mycia samochodów, - 2.200 zł. Wałbrzych, teł. 
074/847-11-63 grzeczn. po 15,0603/11-18-22 
KARCHER 720 MX, myjka ciśnieniowa (prawie nowa)+dodat
kowo lanca rotacyjna -1800 zł. Wrodaw, tel. 0603/99-98-77 
KARCHER: węże, dysze zwykłe i rotacyjne, - 70 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/71-59-58
KARCHER HDS na gorącą wodę, stan idealny, - 2.600 zł. Wro
daw, tel. 0608/13-40-96
KARCHER HDS 895 380 V, 180 bar, ciepła woda, 1996 r. z 
defektem - 2.400 zł i inne. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY RWD od M-6 do M-24, -100 
zł. Lubin. tel. 076/74945-90.0606/81-83-72 
KLUCZ M30 FEIN 850 W, 200 Hz, 265 V, 3 fazy, do pracy z 
falownicą, -1.000 zł. Pleszew, tel. 0604/88-93-06 
KOPIORAMA BLACHARSKA OUPLOMAT format B3, - 2.500 
zł. Legnica, tel. 0601/73-42-70
KOŚCIARKA 4015,4015R częśd: szczęki stałe i ruchome po
1.500 zł, wał mimośrodowy, nowy - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-11-63,075/641-9840 /fax
KOWADŁO KOWALSKIE 200 kg, nowe. - 500 zł. Wrodaw. tel. 
071/372-9548
KRUSZARKA DO KAMIENIA LUB GRUZU z przesiewaczem,
- 15.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po godz. 18. 
0602/24-82-22
KUPIĘ AGREGAT DO PIASKOWANIA METALU. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-19-90
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. Legnica, tel. 
0609/23-90-10
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY powyżej 4 kW. 380V. 
Lubin, tel. 076/842-70-11
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 
071/785-55-15,0602/57-90-30
KUPIĘ CYKUNIARKĘ może być do remontu. Wrodaw, tel. 
071/348-59-19
KUPIĘ FILTR DO WODY (odżelaziacz), o poj. 200-2501. Wro
daw, tel. 071/368-12-46,0601/88-39-34 
KUPIĘ FREZARKĘ DO METALU tanio. Strąkowa, tel. 
074/816-88-27 po godz. 18
KUPIĘ FREZY do gniazd zaworowych, tanio. Strąkowa, tel. 
074/816-88-27 po godz. 18
KUPIĘ GIĘTARKĘ DO PŁASKOWNIKÓW do robienia luków. 
Dzierżoniów, tel. 0605/85-19-30 
KUPIĘ GŁOWICĘ DO FREZARKI uniwersalną, FZZ, FWB, 
prod. Jarodn. Wrodaw, tel. 071/357-53-15 
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ, WYRÓWNIARKĘ oraz inne maszy
ny stolarskie, fabryczne. Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ KOLBY KSENONOWE 1600 lub 2500 W oraz zapłon
niki i częśd zamienne do projektorów kinowych. Wrodaw, tel. 
071/78567-32
KUPIĘ ŁUSZCZARKĘ DO OBŁOGÓW szer. od 50 do 100 cm. 
Ziębice, tel. 074/819-12-86,0604/92-53-66 
KUPIĘ MASZYNĘ KRAWIECKĄ z potrójnym transportem, fir
my Juki DNU 241 lub Minerwa 111, może być bez stołu. Ple
szew, tel. 0603/30-90-22
KUPIĘ MASZYNĘ ŚLUSARSKĄ prostownicę do drutu (fi 1-16 
mm). Piotrowice, tel. 071/390-57-17,0606/59-51-97 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: grubościówkę, wyrówniar- 
kę, piłę taśmową, piłę tarczową, szlifierkę taśmową, wyciąg tro- 
dn. Wrodaw, tel. 071/346-40-43 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: grubośdówkę, szlifierkę ta
śmową, wyrówniarkę. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MYJKĘ komorową, do myda częśd samochodowych, 
ze stołem obrotowym. Wrodaw, tel. 071/349-40-98 
KUPIĘ NAGRZEWNICĘ OLEJOWĄ. Wrocław, tel. 
0504/96-28-04
KUPIĘ NARZĘDZIA KOWALSKIE kowadło, kuźnię połową, gię
tarkę kowalską. Syców, tel. 0601/08-70:26 
KUPIĘ PIŁĘ łańcuchową, spalinową, 3-5 kW, najlepiej Husqvar- 
na. Kłodzko, tel. 0607/12-78-03
KUPIĘ PIŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ spalinową oraz maszyny stolar
skie: grubościówkę, piłę, frezarkę, szlifierkę, tokarkę, wiertar
kę. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ PIŁĘ PÓŁFORMATOWĄ do płyt laminowanych, mała. 
tanio. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-95 
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY sprężarka oraz stół 
warsztatowy. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ POLERKĘ do lakieru samochodowego. Świdnica, tel. 
074/853-48-91
KUPIĘ POMPĘ od 1,5 do 2 tys. l/min., 4-8 kW. Wrodaw, tel. 
071/328-08-49
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 30 kW. 37 kW. 45 kW. pompy 
PJM z silnikami 3 kW, 4 kW, 2800 obr/min. Świdnica, tel. 
074/858-85-04,0605/60-93-15
KUPIĘ SILNIK PRĄDU STAŁEG0110 V. 0.8 kW, 2500 obrJmin 
• 350 zł, z zasilaczem - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SILNIK SPAUNOWY ANDRYCHÓW, diesel 1-cylindro
wy, chłodzony wodą. Domaniów, tei. 0602/53-76-92 
KUPIĘ SILNIK SPAUNOWY Andoria 1CA90lub2CA90, może

być dó remontu. Oleśnica, tel. 071/398-51-46~po godz. 20; ■ 
0601/75-21-15
KUPIĘ SILNIK SPALINOWY S-15 na wózku, w dobrym stanie, 
oferty z ceną. Widełka, gm. Kolbuszowa, tel. 017/744-1245̂  
wieczorem
KUPIĘ SILNIKI PRĄDU STAŁEGO. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER prostownikową, 400 A, w cenie 
do 600 zł. Wrodaw, tel. 0604/77-03-57 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225, 
STA-250. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ 3JW60 lub WAN, 2-tłokową, do remontu 
kapitalnego, mogą być niekompletne. Grabowno Wielkie, gm. 
Twardogóra, tel. 071̂ 315-77-00 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ 3JW60 stan dobry lub do remontu, w ce
nie do 600 zł. Wrodaw, tel. 071/392-31-91,0601/55-30-45 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, nie
kompletna, częśd do sprężarek. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ do drewna, fabryczną, prze
mysłową., teł. 0603/92-82-62
KUPIĘ TOKARKĘ STOŁOWĄ TSB-16 lub TSB-20. Wrodaw. 
teł. 071/34647-80
KUPIĘ URZĄDZENIA DO NAPRAW BLACHARSKICH: ramę
do naciągania pojazdów, inne. Wrocław, tel. 0501/98-75-85
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz poziomą, do
drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ WSD-16. Wrocław, tel.
071/34647-80
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY170/55, stan dobry. Wrodaw, 
teł. 0603/29-36-03
KUPIĘ WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY do sprężarki, typ LCA-2
lub LCA-3. Wrodaw, tel. 071/34647-80
KUPIĘ ZAWÓR DO BUTLI GAZOWEJ o poj. 601.. prod. poł-
skiej i inne częśd insi gazowej. Gryfów Śl., tel. 062/781-44-74
KUPIĘ ZGRZEWARKĘ DO DRUTU gr. 24 mm, 1-punktową.
Kostomłoty, tei. 071/390-57-17.0606/59-51-97
KUŹNIA POLOWA z zestawem narzędzi i przyrządem do gię-
da - 350 zł. Żórawina, tel. 071/3164842
UNIA PIEKARNICZA kompletna. - 80.000 zł. Oleśnica, tel.
071/314-98-51
UNIA DO PRODUKCJI NAKRĘTEK 2 automaty i 2 gwintowni
ce. wydajność 120 szL/min.. stan b. dobry, -14.000 zł. Bogu- 
szyce, gm. Oleśnica, tel. 071/314-9341 
UNIA DO PRODUKCJI PALET trak + wielopiła + formatówka + 
wydąg trocin, - 35.000 zł + VAT. Legnica, teł. 076/749-39-20 
wieczorem, 0601/70-92-37
O UNIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I paleto- 

wych, 2 automaty + komplety noży i szczęk, odwijar- 
ki do drutu, przeciągarka, - 39.000 zł., tel. 
075/736-9840,0604/50-83-75 01028151 

ŁOŻYSKA 22234, cena 100 zł. Nowa Sól, tel. 0605/24-58-22 ' 
ŁOŻYSKA różne wielkośd, prod. zachodniej, nowe, 35 sztuk, - 
300 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
ŁOŻYSKA KULKOWE 6204, zamknięte - 4 zł/szt., przekładnia 
ślimakowa na korbę, nowa - 200 zł. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
ŁOŻYSKA KULKOWE i rolkowe stożkowe, różne, ok. 200 szL 
Zielona Góra, teł. 0603/28-37-82 
MAGIEL GAZOWY dł. wałka 2 m, - 1.950 zł. Wrodaw, tel. 
071/373-03-98
MAGIEL PRZEMYSŁOWY dł. wałka 180 cm, -1.100 zł. Wro
daw, tel. 0603/52-76-38
MASOWNICA PRÓŻNIOWA 3001, dowolne ustawianie czasu
pracy, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02
MASZYNA CUKIERNICZA: trójwalcówka granitowa, prażak,
bęben drażetkarski, uchylny i inne, cena od 1.000 zł. Wrodaw,
tel. 071/32749-58 w godz. 9-13
MASZYNA DO CIĘCIA BLACHY .skoczek’ , oryginalna, prod.
polskiej, stół, silnik 3-fazowy, 380 V, 2800 obrotów, - 400 zł.
Piława Górna, tel. 0602/60-1947
MASZYNA DO FOLIOWANIA PAPIERU na gorąco, format
A4-B1, prod. angielskiej, -11.500 zł lub zamienię na samochód.
Wrodaw, tel. 0501/60-85-06
MASZYNA DO GRAWEROWANIA 3 kpi. wzorów pisma, -4.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/32043-29 
MASZYNA DO NADRUKU na materiałach, koszulkach, itp., ko
piarka Canon CLC-200, laserowa, -10.000 zł. Zielona Góra, 
teł. 068/32043-29
MASZYNA DO NAKŁADANIA KLEJU 4-walcowa, - 6.000 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
MASZYNA DO PRODUCKJI LODÓW na patyku, prod. włoskiej,
3 rodzaje form, nowa, nie używana, + urządzenie do polewania 
czekoladą i pakowania, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 071/316-85-03, 
0608/39-97-85
MASZYNA DO PRODUKCJI GWOŹDZI 2 automaty. - 26.000 
zł lub zamienię na ciągnik siodłowy. Bolesławiec, tel. 
062/784-82-10,0603/84-72-36
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW STOŻKOWYCH na 
lody, 60 szŁ w jednym cyklu, stan dobry, krajalnica 1-nożowa 
do chleba, bułkodzielarka automatyczna, cena od 1.200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/390-97-03
MASZYNA DO PRODUKCJI MEBLI JAROMA formatyzerka 
dwustronna - czopiarka, - 32.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-53-20 
po godz. 15
MASZYNA DO PRODUKCJI PŁYTEK ELEWACYJNYCH ze 
sztucznego piaskowca oraz urządzenia i technologia, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 341-31-05 po godz. 16,0607/85-66-84 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI, -1.800 zł. Domanowice, 
woj. wrodawskie, tel. 0606/82-08-35 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ stan 
b. dobry, - 3.800 zł. Leszno, tel. 0603/46-80-33 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ nowa, 
wydajność ok. 300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-78-93
MASZYNA DO PRODUKCJI SKARPET, - 8.000 zł. Żagań, tel. 
071/377-67-78
MASZYNA DO SZYCIA SKÓR szyje zygzakiem - szpulowacz, 
stan dobry, • 1.000 zł. Luczyna, gm. Dobroszyce, tel. 
071/314-84-64
MASZYNA DO SZYCIA SKÓR. - 550 zł. Platerówka, tel. 
075/722-16-89,0601/38-79-27 '
MASZYNA DO ZAMYKANIA PUSZEK ręczna, - 500 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
MASZYNY DRUKARSKIE: Heidelberg, Roland, Polar, Perfec
ta - Seypa, Stahl (likwidacja drukami) • od 10.000 DEM. Opole, 
tel. 077/451-7040
MASZYNA DRUKARSKA GRAFOPRES GPE, - 2.500 zł. Wro
daw, tel. 071/346-65-94
MASZYNA DRUKARSKA ROMAYOR 313 stan dobry, nowe 
wałki, -14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/73241-14 
MASZYNA DZIEWIARSKA MODA-MD 23 nie używana, do dzia
nin, • 300 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
MASZYNA DZIEWIARSKA do wyczesywania włosa, nowa, •
1.000 zł. Żary, tel. 068/37440-13 
MASZYNA KRAWIECKA overfock 3-nitkowy, domowa, stan b. 
dobry, - 400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0606/70-15-56 
MASZYNA KRAWIECKA DURKOPP napęd nożny, podstawa 
metalowa (ażurowa ze znakiem firmy), obudowa drewniana, 
technicznie sprawna - 250 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Suli
ków, woj. jeleniogórskie, ul. Zgorzelecka 13 
MASZYNA KRAWIECKA ŁUCZNIK wieloczynnościowa. Wro
daw, tel. 071/349-32-68,0501/80-164)8 
MASZYNA KRAWIECKA SINGER 31 stebnówka, płaski, ze sto
łem i napędem elektr, -100 zł. Wrodaw, tel. 0504/82-70-68 
MASZYNA MASARSKA krajalnica do dęda mięsa i wędlin w 
plastry, BERKEL180,380 V, 1.2 Amph, aparat produkcyjny z 
taśmą do odbierania plastrów, pakowania i ważenia, technicz
nie sprawna, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-11-63, 
075/641-9840/fax
MASZYNA MASARSKA WILK M-70 do mielenia i nadziewania 
mięsa, stan b. dobry, możliwość wykorzystania do mielenia
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maku, sera itp, - 650 zł. Wrodaw, tel. 071/393-91-31 po godz. 16, 
0600/80-22-55
MASZYNA PRÓŻNIOWA 1-komorowa, - 4.000 zł. Św. Katarzy
na, tel. 071/31141-53
MASZYNA ROZLEWNICZA do napojów gazowanych lub in
nych płynów, -1.200 zł. Lubań, tel. 0602/25-38-73 
MASZYNA STOLARSKA uniwersalna, obrabiarka do drewna 
250 mm, grubościówka, strugarka, pilarka, frezarka, tokarka, 
silnik na 220 V, fabryczna, • 1.900 zł. Prochowice, tel. 
076/85849-10
MASZYNA STOLARSKA wieloczynnościowa, grubościówka, 
frezarka, wyrówniarka, piła, wiertarka, - 2.300 zł. Świdnica, tel. 
074/853-7045 wieczorem
MASZYNA STOLARSKA heblarkogrubośdówka (nowe - 3.200 
DEM) - 2.500 zł. Zielona Góra. tel. 068/32043-29 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson. zasi
lanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumulatoro
we • 2.500 zł, Gutbrod - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 369-52-81 w 
godz. 8-14
MASZYNY DO PRODUKCJI MEBU z rurek mosiężnych, z bla
tem szklanym, wraz z technologią i materiałem, • 6.900 zł. Oła
wa, tel. 071/302-74-30
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwarancji - 
3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewanych -
4.200 zł/kpi. „METALPLAST”, Wisznia Mała, tel. 
071/312-74-92,0603/88-26-10 82001171 

MASZYNY: pompka chłodziwa • 250 zł, imadło maszynowe, 
obrotowo-uchyine, L=160-300 zł, sprężarka mała, bez silnika - 
300 zł, uchwyt tokarski, o średnicy 160 mm - 300 zł oraz RWDP 
M8 - M18, - 200 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
MASZYNY DO PRODUKCJI WAZONÓW nowe. - 7.000 zł. Pi
ława Górna, tei. 074/837-17-95 
MASZYNY DO ROBÓT ZBROJARSKICH prośdarka, nożyce, 
giętarka, sprzedam całość za - 7.500 zł. Opole, tel. 
0601/47-58-71
MASZYNY DRUKARSKIE: stół do sitodruku, naświetlarka do 
sit, suszarka tunelowa i inne. • 3.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/373-39-55,0607/07-65-62
MASZYNY I URZĄDZENIA : wentylatory, różne rodzaje - od 
100 zł; imadła, różne • od 100 zł; motoreduktory, różne - 300 
zł/szt.; stoły aluminiowe -150 złfezL; silniki, różne - od 100 zł/szŁ, 
wałki do pił, duże - 200 zł/szt. Bolesławiec, tei. 075/732-13-57 
MASZYNY KRAWIECKIE 1-igłowe. 2-igłowe, typ 72122-101 Mh 
nerwa, nowe. technicznie sprawne, 6 sztuk - 600 zł/szL Oleśni
ca, tel. 0608/24-7341
MASZYNY KRAWIECKIE i wyposażenie zakładu, cena: 
200-300 zł (możliwe raty). Świdnica, tel. 074/851-38-38 
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki, over1ocki, dziurkarki, gu
zika rki, ryglówki, podszywarki, dwuigłówki oraz urządzenia pra
sowalnicze, noże krojcze, stół do krojenia - 2503.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-05-90,074/852-69-55,0601/79-6840 
MASZYNY KRAWIECKIE przemysłowe, Minerwa, 1 i 2-igłowe, 
ze stołami, - 500 zł. Wrodaw, teł. 071/364-25-80,0606/40-34-24 
MASZYNY KRAWIECKIE stębnówki, dwuigłówki, oweriocki, ry
glówki - od 300 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/34845-39 
MASZYNY KRAWIECKIE: stebnówki, overtocki, dziurkarki, gu- 
ziarki i inne, od 500 zł. Wrodaw, tel. 071/315-2070 po godz. 16, 
0604/54-05-61
MASZYNY MASARSKIE: piec Atmos • 4.800 zł, piec taśmowy 
- 4.500 zł, piekarnik - 2.000 zł, kuter - 3.800 zł. Janików, gm. 
Oława, tel. 071/313-03-90
MASZYNY MASARSKIE różne - od 1.000 zł do 4.000 zł/szL 
Nieszkowice, gm. Wołów. tel. 0600/42-48-67 
O  MASZYNY STOLARSKIE: grubościówko-wyrówniar

ka 40, z czopiarką, 1989 r.; strugarka 3-stronna Ko
ronowo, 1991 r.; wy równi arki 50 i 40; piła Reszel 
DMMA 40 i 35; czopiarka łańcuszkowa; piła taśmowa 
50,1996 r.; wyciąg trocin 2-workowy, nowy; frezarka 
Gomat, 4 szybkości, posuw; szlifierka taśmowa 
Słupsk 2.50 i 3 m, frezarka, dolnowrz., piła taśmowa, 
mała - 28.000 zł. Wrodaw, tel. 071/34640-43 
02028041

MASZYNY STOLARSKIE grubościówka .60’ . 3-stronna, Jaro
ma - 5.500 żł. wyrówniarka .50" -1.500 zł, wiertarka pozioma •
1.800 zł. Kamienna Góra, tel. 0503/93-58-96 
MASZYNY STOLARSKIE piła tarczowa Rema - 3.000 zł. piła 
poprzeczna - 3.000 zł, wyrówniarka -1.500 zł, frezarka -1.500 
zł, frezarko-pilarka - 2.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
074/845-04-81,0503/93-58-96
MASZYNY STOLARSKIE piła tarczowa, wyrówniarka 4-nożo- 
wa, wał do piły, - 1.100 zł. Lubin, tel. 076/74945-90, 
0606/81-83-72
MASZYNY STOLARSKIE: piła tarczowa z wiertarką- 2.300 zł. 
wyrówniarka. 50 cm - 2.600 zł, szlifierka taśmowa, nowa - 4.900 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/31017-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE: wiertarka pozioma -1.200 zł, wy
równiarka .40* -1.300 zł, piła taśmowa fi 70 -1.300 zł. Szczyt
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/16-55-95 
MASZYNY STOLARSKIE 6 szl - od 1.500 zl. Świdnica. Id. 
0607/17-32-54
MASZYNY STOLARSKIE wielopiła. szer. 55 cm, 30 kW-13.000 
zł, ostrzałka, rok prod. 1989, piły trakowe, widiowe i inne -11.000 
zł, pistolet .Kremlin’  - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/3464043 
MASZYNY STOLARSKIE: wielopiła - 6.000 zł. pompy do ma
lowania okien - 5.000 zł i inne maszyny do produkcji okien. Si
any, tel. 065/543-52-57
MASZYNY SZWALNICZE od 150 zł. Wrocław, tel. 
0504/82-7068
MASZYNY WARSZTATOWE: młotowiertarka Hliti TE 76 z wa
lizką- 1.900 zł oraz Wiertarka Hilti Te 5 z walizką- 700 zł. Sobót
ka, tel. 0604/4019-54
O MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe, używane, de- 

montażownice opon, wyważarki, sprężarki, przyrzą
dy diagnostyczne do geometrii kół. Lubin, tel. 
076/844-36-64,076/844-23-84 84018641 

MASZYNY WULKANIZACYJNE wyważarki, montażownice, 
podnośniki, używane i nowe, gwarancja, serwis, dokumentacja 
zgodnośd - od 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt., cena • 2.000 zł/szt Wro
daw, tel. 0602/8001-02
MŁOT KOWALSKI elektryczny, resorowy, sprawny technicznie 
+ kowadło, palenisko i nadmuch, - 4.800 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
MŁOT KOWALSKI M-S-250 sprężarkowy, 101, stan b. dobry, -
8.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-25-81
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szl. od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT PNEUMATYCZNY mało używany, • 500 zł. Legnica, tei.
076/855-21-72 po godz. 20,0603/85-5245
MŁOT PNEUMATYCZNY DEMAG prawie nowy, bez grota, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29
MŁOT SPALINOWY profesjonalny, .Kobra', prod. szwedzkiej,

wiercąco-kujący, cena - 2.700 zł. Głogów, tel. 076/83446-34 
po godz. 16 .
MŁOT SPALINOWY WACKER1.8 kW. stan b. dobry. -1.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/38-58-81
MŁOT UDAROWY CELMAstan idealny, - 700 zł. Wrodaw. teł. 
0601/71-64-63

PIŁA DO KAMIENIA DIAKERS 3000 nowy, - 500 zł. Piława 
1 Górna, tek074/837-17-95
PIŁA DO KAMIENIA średn. tarczy 350 mm, posuw hydraulicz
ny, -1.500 zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-10 wieczorem 
PIŁA DO METALU ramowa, 400 mm, - 700 zł. Krotoszyn, tel. 
062/721-5063

MŁOT WYBURZENIOWY HILTI TE-805 stan b. dobry, -1.500
zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
MŁOT WYBURZENIOWY HILTI 804,1996 r. walizka, osprzęt,
6 miesięcy gwarancji, - 2.600 zł. Ratowice, tel. 071/318-92-75 
MŁOTOWIERTARKA BTI - sprzęt profesjonalny, SDS-PLUS, 
udarowa, stan idealny, - 260 zł. Głogów, tel. 076/83348-00, 
0605/43-32-91
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-504, - 750 zł. Wrodaw, tel. 
0502/99-19-29
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-75,1998 r. w pudełku, stan b. 
dobry. -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH Alpine, 17.5 kW, wydaj
ność 400 kg/godz., na gwarancji, -14.000 zł. Oleśnica, teł. 
071/314-22-39,314-95-17.0502/56-92-30 
MŁYN DO TWORZYW SZTUCZNYCH duży, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/18-05-93
MŁYNEK DO TWORZYW SZTUCZNYCH prod. niemieckiej, 
mały. silnik 7,5 kW na trójkąde, - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 
0602/62-85-18
MOTOREDUKTOR 0.8 kW, mocowanie kołnierzowe -150 zł. 
Legnica, tel. 0609/274840
MOTOREDUKTOR 380 V, OJ kW. 24 obr/min, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/34647-80
MOTOREDUKTORY 63 obr/min.. 1.5 kW, 28.7 obr/min., 0.95 
kW, 38 obr/min.. 0.37 kW, 111 obr/min., 0.37 kW, 12.5 obr/min,
0.37 kW, 7.62 obr/min.. 0.37 kW, 148 obr/min., 025 kW, 1400 
obr./min., 0.37 kW, cena 400 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/854-32-29
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP150 bar, 150 stopni C, - 2.500 zł. 
Niemstów, tel. 076/749-71-01
MYJNIA SAMOCHODOWA .CALFORNIA 38’  8 programów, 
sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 DEM. Legnica, 
teł. 0603/53-2642
MYJNIA SAMOCHODOWA ekologiczna - 6.500 DEM. Zielona 
Góra. teł. 0607/19-13-15
NACINARKA DO OPON samochodów osobowych i ciężaro
wych, • 300 zł. Świdnica, tel. 074/853-48-91 
NAGRZEWNICA GAZOWA REMKO 47 kW. regulacja mocy. -
1.000 zł. Niemcza, teł. 074/837-88-39 
NAGRZEWNICA GAZOWA EINHELL HGG 170.5kW-590zł. 
Wrodaw, tel. 0603/99-98-77
NAKRĘTKI NIKLOWANE fi 10,70 kg, cena-6 zł/kg. Modte 58, 
tel. 076/817-28-55
NAPOWNICA, -100 zł. Wrodaw, teł. 0504/82-7068 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW MICAFIL prod. 
szwajcarskiej, automatyczna, 0.02 - 2 mm, stan b. dobry, - 4.500 
zł. Warszawa, tel. 022/6254447 
NAWUARKA DO TRANSFORMATORÓW prod. polskiej, stan 
idealny, - 2.300 zł. Warszawa, tel. 022/6254447 
NIWELATOR laserowy, pełny automat pilot, statyw, - 2.400 zł. 
Warkocz, teł. 071/796-11-86.0601/78-39-70 
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwajcar
skiej. - 7.000zt Jelenia Góra, teł. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NOŻE DO GILOTYNY długość 640 mm -100 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/354-3640 po godz. 16
NOŻYCE DO BLACHY prod. polskiej, stan b. dobry, - 350 zł. 
Lubin, lei. 076/847-2086
NOŻYCE DO BLACHY dł. noża 350 mm. - 400 zł. Niemcza, teł. 
074/837-88-39
NOŻYCE DO BLACHY skokowe. 380 V. do 3.5 mm. stan b.
dobry, - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/34647-80
NOŻYCE DO PRĘTÓW sprawne, - 800 zł. Wrocław, teł.
071/327-66-56
NOŻYCE GILOTYNOWE NU-13 uniwersalne, do blachy, prę
tów, kątowników, - 5.000 zł. Opole, teł. 0601/47-58-71 
NOŻYCE GILOTYNOWE MG-13 bramowe, blacha 13x3150 

' mm. - 29.000 zł. Opole, teł. 0602/26-7547 
NOŻYCE MECHANICZNE do stali zbrojeniowej - 2.000 zł, gię
tarka - 2.000 zł. Wrodaw, teł. 0605/11-65-64 
NOŻYCE MECHANICZNE do cięcia prętów i płaskowników, stan 
idealny. - 3.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/372-6245. 
071/318-0343
NOŻYCE UNIWERSALNE NU 13 Aa. - 4.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-32-34
OBRABIARKA KP-321 wieloczynnościowa: grubośdów- 
ko-wyrówniarko-czopiarko-pilarka, - 6.500 zł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-7092
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY spalinowy, na kołach. -1.000 
zł. Oleśnica, teł. 071/398-51-61 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, - 800 zł. Sobótka, 
teł. 0605/82-59-60
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER. -1.500 zl. Wro
daw, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
ODKURZACZ SPAWALNICZY 3 kW, nowy. - 550 zł. Wrodaw. 
teł. 071/34944-19.786-95-86
OSADZAK DO GWOŹDZI HILTI DX A41 stal. drewno, beton, 
prawie nowy, - 800 zł. Wrodaw, teł. 0502/99-19-29 
O  OSTRZAŁKA DO FREZÓW I NOŻY stolarska; dłutow

nica łańcuszkowa, stolarska; nagrzewnica elektrycz
na, 380 V. Wrocław, teł. 071/354-25-88 02028011 

OSTRZAŁKA DO NOŻY STRUGARSKiCH, - 2.500 zł. Opató
wek. teł. 062/761-81-40.0605/31-89-10 
OSTRZAŁKA DO PIŁ TAŚMOWYCH kpi. - 800 zł. Zielona Góra. 
tel. 0604/83-14-92
PALNIKI + reduktory do spawania gazem + palnik do cięcia lub 
zamienię na silnflc (Terra) do dągnika Dzik, - 400 zł. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-8016 >
PIASKARKA, -1.500 zł. Iłowa, tel. 068/377-01-48 
PIEC CO, na pow. 80 m2, - 3.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140.0605/31-89-10
O PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obrotowy, 

mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kajzeikówka 
Kenig, ubijarka, stoły i inne. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/3546-37 84017091 

PIEC PIEKARNICZY MIWE 8 m2,2 wózki wjezdne. palnik ga
zowy i olejowy, -15.000 zł. Kluczbork, tel. 077/41842-93 
PIEC TERMO-OLEJOWY DOUB WINKLER pow. wypiekowa 18 
m2, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 0502/44-16-96 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy. obudowa 
żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O PIECE PIEKARNICZE MATADOR, WINKLER 8-20 m2, 

piec piekarniczy „Matador”, obrotowy, piec konwek
cyjny (5 blach), mieszałki spiralne i łapowe „Drasną”, 
„Kemper”, wagodzielarka do chleba, dziełarkozaokrą- 
glarka do bułek „WP”, „Fortuna”, stoły z „kwasiaka”, 
patelnia do pączków (z wywrotnicą) silos na mąkę, 3 
x 51 walcarki, ubijaczki cukiernicze. (16-301) i inne, 
Legnica, tel. 076/85440-71,0601/93-6945 84010 
5451

PILARKOCZOPIARKA, -1.700 zł. Prudnik, tel. 0602/68-53-51, 
0604/48-5306
PILARKOPILNIKARKA HK-35 L stół 400x400 mm, - 5.200 zł. 
Brzeg, tel 077/404-5540,0600/42-63-28 
PIŁA DO DREWNA stołowa, silnik 11 kW. osłona, stan b. do
bry, - 800 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-1144. 
0607/51-83-83
PIŁA DO DREWNA z wałkiem na 2 noże, tarcza fi 280, długość 
wałka 250, silnik 22 kW, 2900 obr/min, - 800 zł. Sobótka, tel. 
0605/82-59-60
PIŁA DO DREWNA UNIRO/2 ze strugarką, - 500 zł. Wrodaw. 
tel. 071/368-1745
PIŁA DO DREWNA tarczowa, technicznie sprawna, 3 kW. 380 
V, 1400 obr/min, - 800 zł. Wrodaw, tei. 071/318-58-96

PIŁA DO METALU ramowa, L=600 mm, sprawna, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/327-66-71
PIŁA DO METALU : hydrauliczna, tarczowa - 2 000 zł. Wro
daw, tel. 071/363-61-56
PIŁA DO METALU uchylna, fi tarczy400 mm, silnik 4 kW. - 900 
zł. Zawada, ul. a, teł. 062/785-01-28 
PIŁA DO PAN EU I BOAZERII stołowa, prod. niemieckiej, nowa, 
220 W. - 250 zł. Ratowice, tel. 071/318-92-75 
PIŁA FORMATOWA JAROMA’ bez poddnaczy, z opuszcza
nymi tarczami, - 2.400 zt, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
PIŁA FORMATOWA DPEB RESZEL, - 4.500 zł. Jordanów Ślą
ski, teł. 0603/24-7092
PIŁA FORMATOWA REMA DGHA 35, - 3.000 zl. Prudnik, teł. 
0602/68-53-51,0604/48-5306
PIŁA FORMATOWA z poddnakiem DMMA 40, wózek 150 cm.
- 5.500 zł. Syców. tel. 0602/46-06-64
PIŁA FORMATOWA JAROMA bez poddnaczy, z opuszczany
mi tarczami, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/7033-89
PIŁA ŁAŃCUCHOWA Stihl 023, prod. niemieckiej. - 750 zł. Wro
daw, tel. 0608/30-37-66
PIŁA SPAUNOWA ŁAŃCUCHOWA CASTOR 1.7 kW, prowad
nica 40 cm, mała, lekka, stan b. dobry, - 400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-1540,0606/66-92-29
PIŁA SPAUNOWA STIHL-029 mało używana, -1.600 zł. Kąty
Wrocławskie, tel. 071/316-74-21
PILA SPAUNOWA STIHL 026 stan b. dobry. - 900 zł. Lipno. tel.
065/534-07-83
PIŁA SPAUNOWA STH. 023-084 +częśd.-650 zł. Nowa Sól, 
tel. 0609/27-11-65
PIŁA SPAUNOWA tzw. .gałęziówka’ , -200 zł lub zamienię na 
kosiarkę żyfcową. Ratowice, tel. 071/318-92-75 
PIŁA SPAUNOWA PARTNER 386, nowy łańcuch i prowadni
ca. Syców. teł. 062/785-26-38
PIŁA SPAUNOWA DOLPIMA PS-280 4.6 KM. długość prowad
nicy 40 cm, zapasowy łańcuch, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/58-32-29
PIŁA SPALINOWA - 270 zł. Wrodaw. teł. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
PIŁA SPAUNOWA PIONIEER duża, stan idealny- 400 zł. Wro
daw. tel 071/387-86-26
PIŁA SPAUNOWA SOLO 636,2000 r. na gwarancp, 2 KM. pro
wadnica 35 cm. - 900 zł. Wrodaw. tel. 071/33241-03 
PIŁA STOŁOWA do wydnania kątów. 220 V, - 400 zł. Oleśnica, 
teł. 071/398-51-61
PIŁA SZABLASTA - 350 zł. Hilti 72 - 800 zł. Hilti 74 -1.000 zl. 
Brzeg. teL 0502/92-68-10
PIŁA TARCZOWA silnik 3.3 kW. duży stół roboczy, - 600 zł. 
Jaroszów, gm. Morawa, tel. 0605/38-82-82 
PIŁA TARCZOWA, blat i konstn*qa metalowe-1.200 zł. Klucz
bork. tei. 077/41848-94
PIŁA TAŚMOWA. - 2.700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0608/84-0061.071/3101547 
PIŁA TAŚMOWA, -1.500 zł. Pieńsk, tel. 0604/4349-71 
PIŁA TAŚMOWA z czopiarką i frezarką -1.100 zł, piła tarczowa
- 350 zł. Wołów, teł. 071/389-29-79
PIŁY stołowa, tarczowa, 2.5 kW, 220 V - 550 zł, łańcuchowa, 
tartaczna, 2-2 kW - 400 zł, tarczowa, ciesielska, 15 kW, 380 V
- 400 zł. Oleśnica, tei. 071/398-51-61
PIŁY DO TRAKÓW taśmowe oraz stolarskie, ceny od 28 zł/szt 
Jelenia Góra, tel. 075/713-23-79,075/753-12-82 
PIŁA DO DREWNA Doi mar, elektryczna -150 zł. Śdnawka 
Średnia, tel. 074/871-54-00
PISTOLET DO GWOŹDZI pneumatyczny do małej naprawy, na 
gwoździe do 90 mm - 200 zł. Szprotawa, teł. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29
PISTOLET DO GWOŹDZI STANLEY N80 CB 45-80 mm. uży
wany -1.500 zł. mały N57C, 25-55 mm, nowy -1.500 zł. Wro
daw. tel. 071/339-1002
PŁYTA TRASERSKA żeliwna, wym. 1.100 x 700 mm, spraw
dzona, stan dobry. - 400 zł. Strąkowa, teł. 074/816-88-27 po 
godz. 18
PODAJNIK MASZYNOWY rolkowy - 500 zł. rolki do podajni
ków - 30 zł/szL Wrodaw. tel. 071/372-6245.071/3184343 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY po remon
cie, - 2.600 zł. Kamienna Góra, tei. 075/744-53-00 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY nośność 8 
t  linowy, regulowana szerokość najazdów, - 3.000 zł. Św. Kata
rzyna, teL 0602/22-99-02
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY .Gabiga". 2-kolumnowy. hy- 
draułiczny, udźwig 2.5 tony, 2-letni, stan b. dobry, - 7.000 zł. 
Świdnica, teł. 074/6406347.0601/71-05-50 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kanałowy, pneumatyczny, 
udźwig 101-1.280 zł. Wrodaw. teł. 0603/99-98-77 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY SDO-2 prod. 
Ostrów Wlkp., po remoncie kapitalnym, - 3.000 zl. Wrodaw. teł. 
0608/55-54-12
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY prod. Ostrów 
Wlkp., po remoncie kapitalnym - 3.000 zł; wytaczarka do bęb
nów i tarcz hamulcowych, stan b. dobry -1.800 zł; szlifierka do 
grzybków zaworowych, stan dobry, -1.300 zł. Wrodaw, tei. 
071/31148-37 po godz. 16
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY, 1990 r. hydra uliczno-pneuma
tyczny, kanałowy, udźwig 63 KN, mało używany, - 850 zł.., teł. 
0604/30-59-54
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY SDO-2.1991 r. 4-kolumnowy, 
wyprod. w Ostrowie Wlkp., udźwig 21, stan b. dobry, częśd za
mienne, - 3.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-77-93 
POMPA typ .Bibo', 3-fazowa, - 750 zł. Śdnawka Dolna, teł. 
074/87360-30
POMPA DO CIECZY agresywnych, wyd. 6.000 l/h, 36 mH, sil
nik 4 kW. 2950 obr, -1200 zL Puszczykowo, teł. 061/813-35-39 
POMPA DO GAZU PŁYNNEGO LPG HYDRON/ACUM Gru
dziądz, - 3.500 zł. Wrodaw. tel. 071/396-35-79.0601/71-37-75 
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY do szamba - 500 zł, oraz pom
pa ogrodowa, ręczna, nowa - 150 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-13-57
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY na podstawce, silnik 0,8 kW, 
1400 obr., do gnojowicy, - 220 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY na wózku, rolnicza, do szam
ba, wydajność od 3 do 30 m3, stan b. dobry, - 500 zł. Łubków, 
teł. 076/818-94-89
POMPA DO NIECZYSTOŚCI na podstawie, z silnikiem, mało 
używana, - 220 zł. Kłodzko, teł. 0601/62-91-17 .
POMPA DO NIECZYSTOŚCI 220/380 V. - 350 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
POMPA DO PALIWA 24 V, nowa, nie używana, czołgowa, - 450 
zL Głogów, teł. 0502/65-70-87
POMPA DO SZAMBA zatapialna, 380 V. nowa. • 300 zł. Kę
dzierzyn-Koźle. tel. 077/483-25-74 
POMPA DO SZAMBA. - 200 zL Wrocław, tel. 351-1029 
POMPA DO SZUFIERKISPC-20 hydrauliczna - 250 zl, PZ-63 
• 200 zł. Wrodaw. tei. 071/354-3640 po godz. 16 
POMPA DO WODY PJM nowa. wydajność 150400 l/min, - 800 
zł. Bolesławiec, teł. 075/732-77-54 
POMPA DO WODY ręczna, ogrodowa, -150 zł. Iłowa Żagań
ska, woj. zielonogórskie, teł. 0604/88-39-85 
POMPA DO WODY hydroforowa, na podstawie, z silnikiem. - 
450 zł. Nowa Sól. tel. 0601/96-08-52 
POMPA DO WODY ręczna, ogrodowa, duża, -150 zł. Strzelin, 
tel. 071/796-12-77 po godz. 16
POMPA DO WODY PJM-2001.5 kW. 1400 obr/min, - 270 zł. 
Świdnica, teł. 074/852-2845
POMPA DO WODY AL-KO KOBER z pływakiem, 230 V, 0.9 A,
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W I E L K A  P R O M O C J A !  !  !  R A T Y  B E Z  O D 3 E T E K ! ! !
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ ŻADNYCH ODSETEK!!! ILOŚĆ TOWARU W PROMOCJI OGRANICZONA!!! ŚPIESZ SIĘ!!!

# 3 •  § CN

SPRĘŻARKI MIGOMATY KARCHERYi
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 251, cena 565 zł (rata już od 95 zl) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 1, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 z i (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE «7VWA7APlfT MfilUTA7fi\FTMTrjr RATY W DOMU KLIENTA!!!
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW W I  W/l£uuVIVl) lYlvll iA u U n lU V U  Dowóz, szkolenie gratis!!! CENT NETTO

KŁODZKO, ul Zamiejska 18,  tel 074/867-87-54,867-88-03 [wyjazd w kierunku Wrocławia)
200 W, nowa, wydajność 6500 i/godz, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0502/50-38-29
POMPA DO WODY SIGMA UNV-1 -6 głębinowa, wydajność 6 
m3/godz. 2.2 kW, 6 atm, nowa, nie używana, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 071/393-91-31 po godz. 16,0604/77-03-57 
POMPA DO WODY, diesel spalinowa, szlamowa, - 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 0602/22-18-33
POMPA GŁĘBINOWA BIBO 3-fazowa • 750 zł. Ścinawka Dol
na. tel. 074/873-60-30
POMPKA DO CHŁODZIWA, - 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
POMPY DO WODY hydrauliczne, zębate, prod. polskiej, typu 
PZ oraz bułgarskie, od 70 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/484-57-35
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB-LAG 400 kpi. wyposa
żony, chłodnica płynu, uchwyt Euro chłodzony, butle, monometr, 
podgrzewacz gazu, - 3.600 zł. Opole, tel. 077/455-27-45 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY elektryczny, 220 V, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-43-73 po godz. 19 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MAGSTER 315,2000 r. 4x4, 
na gwarancji, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59, 
0604/45-96-09
PRALNICA PRZEMYSŁOWA EFFMA, 199-1 r. wsad 40 kg + 
magiel, szer. wałka 250 cm, zasilanie elektryczne, • 40.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/18-33-80
PRASA BALANSOWA, • 500 zł. Oława, tel. 071/301-82-17 
PRASA BALANSOWA nacisk 25 ton • 1000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz.20
PRASA CIERNA PC-63, nacisk 631, stan idealny, - 4.200 zł. 
Zawada, ul. a, tel. 062/785-01-28 
PRASA DO KABLI PH-4, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-40 
po godz. 16
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, prod. Sopot, -10.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0608/84-00-61,071/310-15-87 
PRASA HYDRAULICZNA ramowa, nacisk 801, - 3.400 zł. Oła
wa, tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, sopocka, - 20.000 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA DOHB 550 SOPMASZ 6-półkowa, 
do okleinowania płyt wiórowych, stan techn. b. dobry, mało uży
wany, - 60.000 zł + walce i piec parowy gratis. Twaidogóra, tel. 
071/315-82-33
PRASA HYDRAULICZNA 3 szt., nacisk od 100-5001, do pro
dukcji elementów blacharskich, cena od 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/31-30-13
PRASA HYDRAULICZNA stołowa, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-21-54
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W, 90 ton, stan dobry, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56
PRASA HYDRAULICZNA, 1988 r. 121, stan dobry, - 2.900 zł. 
Milicz, tel. 071/384-08-59
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 100 t, • 10.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-25-45
PRASA MIMOŚRODOWA 251, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/328-84-86
PRASA MIMOŚRODOWA KALETNICZA nacisk 1500 kg, - 600 
zł. Wrocław, tel. 302-75-25,0601Z72-62-68 
PRASA MIMOŚRODOWA, 1976 r. nacisk 63 tony, - 6.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-27-09 
PRASY MIMOŚRODOWE od 10 do 1001, od 2.500 zł. Kroto
szyn, tel. 0602/13-94-73
PRASA PC-150 - 5.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-44-30 
PRĄDNICA prądu zmiennego, 220/380 V, nadająca się do tur
bin wodnych, • 1.500 zł. Pisarzowice, gm. Kamienna Góra, tel. 
075/742-86-08
PROSTOWNIK BESTER duży, nie używany- 600 zł. Puszczy
kowo, tel. 061/813-35-39
PROSTOWNIK BESTER 6-12-24 V, 2 regulacje prądu i napię
cia, - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
PRZEBIJACZ DO OTWORÓW DROGOWYCH pneumatycz
ny, średnica fi 80, dł. 1,60 m, cena 2.000 DEM. Iłowa, tel. 
068/377-45-29
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr/min., 0.25 kW, 
od 23-137 obr./min., 0.37 kW, cena 450 zł/śżt. Świebodzice, tel. 
074/854-32*39
PRZEKŁADNIA z silnikiem 380 V, 0.18 kW, 2 obr./min, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1,2/1, cena 200 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ZĘBATA 24-1 obr.nowa, cena 120 zł, 2-1 obr, 
cena 45 zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40 
PRZEKŁADNIE WALCOWE WT-400 - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-0343
PRZYBIJARKA OBCASÓW do obuwia. - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-25-80,0606/40-34-24 
O PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY VAG1552 do korekty 

liczników elektronicznych, do VW, Audi, Seata, Sko
dy, - 4.900 zł., tel. 071/303-31-90, 071/313-55-08, 
0502/86-18-08 , 0603/44-75-89 81013891 

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY zestaw do regulacji kąta wtry
sku i zapłonu silnika naftowego i benzynowego, lampa strobo
skopowa z poruszającym się zerem - digitalny kąt i obrót, nie 
używany, z gwarancją i dokumentacją, sonda piezo, - 400 zł. 
Czechy, tel. 0042/06-03-36-99-02 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY Bosch, starszy typ, z 1982 r., 
tester silników, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY diagnoskop z wózkiem, kom
puterem i oprogramowaniem, do nowoczesnych samochodów, 
♦ instrukcja i podnośnik 2-kolumnowy, do 2.51. Wrocław, tel. 
0600/11-26-29
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. uniwersalny, do ba
dania układu hamulcowego, nie używany, - 8.000 zł. Leszno, 
tel. 0608/82-80-90
PRZYRZĄD DOCIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do li 20 mm, 
na krótkie odcinki, do zamontowania na prasie, technologia dę
cia, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
PRZYRZĄD KŁOWY z rozstawem kłów 800 mm. - 350 zł. Strze
lin, tel. 071/392-35-39
SILNIK ELEKTRYCZNY 75 V, do wózków widłowych. - 700 zł. 
Bielany Wrodawskie, tel. 071/311-06-93 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW. 1.420 obr., 380 V, - 500 zł. 
Bielany Wrodawskie, tel. 071/311-06-93 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW, 2900 obr/min, - 500 zł. Grod
ków, tel. 077/415-13-44
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, - 500 zł. Jordanów Śl., tel. 
0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obrimin. Jordanów Ślą
ski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 1430 obr, • 220 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17

SILNIKI ELEKTRYCZNYE180 W, 1350 obrimin, 220/380 V - 
50 zł, 1.1 kW, 2900 obrimin, 380 V -150 zł, 3.5 kW, 2900 
obrimin. 380 V -180 zł. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy. 22 kW, 380 V. nowy. nie 
używany, -160 zł. Lasocin, gm. Kożuchów, tel. 068/388-81-14 
SILNIK ELEKTRYCZNY od 160 W do 4 kW, różne obroty. Le
gnica, tel. 0609/27-48-40
SILNIK ELEKTRYCZNY 7,5 kW, 740 obr., motoreduktory i prze
kładnie ślimakowe, • 350 zł. Oława, tel. 071/313-68-78, 
0610/38-30-72
SILNIK ELEKTRYCZNY 75 kW, 980 obr./min, -1.800 zł. Oła
wa, tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 1,1 kW, • 400 zł. Piła
wa Górna, tel. 074/837-17-95
SILNIK ELEKTRYCZNY 10,18.5 kW - 400 zł/szt. Platerówka, 
tel. 075/722-16-89,0601/38-79-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY 30 kW, 1440 obrimin, - 800 zł. Sobót
ka, tel. 0605/82-59-60
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 1420 obrimin, - 320 zł. So
bótka, tel. 0605/82-59-60
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.7 kW, 2900 obrimin. - 200 zł. So
bótka, tel. 0605/82-59-60
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowy, 22 kW, 2900 obr. SG180M2, 
380 V - 800 zł, 11 kW, 2900 obr. SG 160M2A, 380V, 2 szt • 500 
zł/szt., 7.5 kW - 400 zł. Świdnica, tel. 074/858-85-04, 
0605/60-93-15
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, • 150 zł. Trzebień, tel. 
075/736-55-47
SILNIK ELEKTRYCZNY + pompa, 3 kW, 1430 obr/min., praca 
gwiazda-trójkąt, możl. faktura VAT, - 250 zł. Trzebnica, tel. 
0501/62-36-54
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.31 kW, 1400 obr./min, 220 V, -110 
zł. Wołów, tel. 071/389-36-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 22 kW, 1400 obn/min, 380 V, -150 zł. 
Wołów, tel. 071/389-36-03
SILNIK ELEKTRYCZNY 37 kW, 2900 obr/min, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 1.5 kW, 1430 obrimin, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1,1 kW, 220 V, 1400 obr. - 70 zł. Wro
daw, tel. 071/373-01-52 wieczorem 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 1.400 obrimin, - 250 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-80-19

SILNIK ELEKTRYCZNY 16 lub 18 kW, 1470 obr/min, • 500 zł.
Zebrzydowa, tel. 075/736-32-26
SILNIK HYDRAULICZNY f-my .Herson" + osprzęt, ręczny, •
500 zł. Ziębice, tel. 074/819-0̂ -90 wieczorem
SILNIK LOTNICZY AJ-14 R gwiazdowy, 9-cylindrowy, 300 KM,
z resursem, - 9.000 zł. Iłowa Żagańska, woj. zielonogórskie, tel.
0604/88-39-85
SILNIK SPALINOWY, benzyna do motopompy, 2-cyiindrowy, • 
200 zł., tel. 076/831-66-44
SILNIK SPALINOWY BH 173 nowy, z elektronicznym zapło
nem, z uszkodzonym korbowodem, do agregatu prądotwórcze
go, - 320 zł. Iłowa Żagańska, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/88-39-85
SILNIK SPALINOWY ANDRYCHÓW 1HC102R1, diesel 1-cy- 
lindrowy, 11 KM, 2.200 obr., chłodzony wodą, na kor
bę/rozrusznik, technicznie sprawny, -1.500 zł. Nowa Sól, ul. a, 
tel. 068/388-67-49
SILNIK SPALINOWY DUTZ 4-cylindrowy, chłodzony powie
trzem, -1.000 zł. Wołów, tel. 071/389-98-62 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 17 KW. 925 obr./min. na łapach - 500 
zł, 7,5 KW, 1445 obrimin, na łapach - 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800obr/min., 1.1 kW, 1390obr/min.,
1.1 kW, 1385 obrimin., 0.37 kW, 1310obrimin., 0.22 kW, 2900 
obr./min., 4 kW, 1420 obrimin., 4 kW - 300 zł/szt. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-29
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowe, nie używane, 10 kW, 15 kW, 
20 kW - 500 zł/szt Wołów, woj. wrodawskie, tel. 0602/33-58-92 
SILNIKI ELEKTRYCZNE : 7.5 kW, 1400 obrimin - 400 zł. 4 
kW, 900 obrimin - 350 zł, 4 kW, 700 obrimin - 350 zł, 5.5 kW, 
700 obrimin - 400 zł, 2.2 kW, 1400 obrimin - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
SILNIKI ELEKTRYCZNE: 0.8 kW, 950 obrimin - 80 zł; 1.5 kW, 
1400 obrimin -160 zł, 2.2 kW, 710 obrimin - 230 zł. 2.2 kW, 
950 obrimin - 230 zł; 3 kW, 940 obrimin - 260 zł; 7.5 kW, 2900 
obrimin • 370 zł; 15 kW, 710 obr./mirv - 630 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
SILNIKI ELEKTRYCZNE o różnej mocy i obrotach, przekład
nie, motoreduktory, cena od 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/327-49-58 w godz. 9-13
SILNIKI ELEKTRYCZNE 13 kW, 2800 obrimin, 2 szt. • 400 
zł/szt Żagań, tel. 068/377-30-17,0605/26-04-75 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 160x600, z .uchem*, stopa, - 
700 zł. Ziębice, tel. 074/819-03-90 wieczorem 
SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE różne długośd, ceny 80-200 
zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA Radiotechnika - 500 zł, kobył
ka do pracy z podnośnikiem -150 zł, odkurzacz przemysłowy 
(zbiera wodę) -180 zł. Wrodaw, tel. 0607/05-67-01,786-87-33 
wieczorem '
SPAWARKA przenośna, mała (tlen + propan-butan) + kompl. 
węży. reduktory, palniki lub zamienię na drabinę aluminiową, 3 
x 11 lub dłuższą. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0601/19-89-07 
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 80 A, - 200 zł lub zamie
nię na dysk twardy 3 GB. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
SPAWARKA do plastiku, do spawania chłodnic i zderzaków, •
1.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-07-14 
SPAWARKA elektryczna, prod. zachodniej, 140 A oraz Migo- 
mat 150 A Partner, nowe, od 200 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 
-075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
SPAWARKA transformatorowa, technicznie sprawna, - 550 zł. 
Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48,0603/54-37-38 
SPAWARKA wirowa, 300 A, technicznie sprawna, z kablami, - 
550 zl. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48, 
0603/54-37-38
SPAWARKA 170 A, 220/380 V, do elektrody 4 mm, kompletna, 
fabrycznie nowa, • 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58

SPAWARKA do aluminium, - 2.000 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
SPAWARKA AGA R-302 prostownikowa, 380 V, do 300 A, z 
przewodami, stan b. dobry, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
SPAWARKA BESTER 400A - 800 zł. Brzeg, tel. 077/416-44-30 
SPAWARKA BESTER STA-400 stan b. dobry, -1.200 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/767-87-68
SPAWARKA BESTER SPB-400 z przewodami, stan b. dobry, -
1.000 zł. Jugów, tel. 074/873-30-98 
SPAWARKA BESTER 400 A, z przewodami, - 700 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-42-66,0601/56-53-19 
SPAWARKA BESTER SPB-315 + przystawka BOC prod. an
gielskiej TIG, kompletna, przewody spawalnicze, - 3.000 zi. 
Lubin. tel. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
SPAWARKA BESTER 1989 r., 250 A, stan b. dobry, • 700 zi. 
Milicz, tel. 071/384-08-59
SPAWARKA BESTER 250 stan b. dobry, -1.000 zł. Wrodaw. 
tel. 071/328-84-86
SPAWARKA BESTER SPB-315 400 A. • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/327-60-43 lub, 0601/72-29-54 
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry, •
1.250 zł. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
SPAWARKA MIGOMAT 630 drut 0.8 • 1.4 mm, - 2.900 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
SPAWARKA MIGOMAT BESTER Magster 160, mało używana, 
stan b. dobry, - 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-f6-97, 
0602/60-64-96
SPAWARKA MIGOMAT TIP TRONIC 180 A, 220/380 V, z re
duktorem, fabrycznie nowy, prod. niemieckiej, -1.400 zł. Wro
cław, tel. 071/399-09-28,0601/71-28-17 
SPAWARKA MIGOMAT 150 A  reduktor, drut 0.6 - 0.8 mm, wen
tylator, na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 zł. Wrodaw, tel. 
0601/71-59-58
SPAWARKA MONTIG 201 do aluminium, - 3.000 zł. Żary, tel. 
0602/69-21-86
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA CEN 150 EC 140 A, 
elektrody od 1,6 do 3,2,220 V, nowa, zapakowana, - 250 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
SPRĘŻARKA WAN zbiornik o poj. 4001, po remonde kapital
nym, - 2.500 zł. Grabowno Wielkie, tel. 071/315-77-00 
SPRĘŻARKA 3JW60 po remonde kapitalnym, • 1.000 zł. Gra
bowno Wielkie, tel. 071/315-77-00 
SPRĘŻARKA 380 V, 6 atmosfer, butla 1801, - 700 zł. Grodków, 
tel. 077/415-13-44

SPRĘŻARKA mała, bez silnika, - 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
SPRĘŻARKA typ 3 JC, 3-cylindrowa, stan b. dobry, - 600 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-42-66.0601/56-53-19 
SPRĘŻARKA WAN 3-tłokowa, zbiornik 1801. -1.400 zł. Micha
łowice, tel. 0608/72-38-40
SPRĘŻARKA elektryczna 380 V, 3 kW, samoróbka, komplet
na, sprawna, zbiornik 1201,2 wyjścia powietrza, • 650 zł lub 
zamienię na taczkę i materiały budowlane. Nowa Jabłona, gm. 
Niegosławice, tel. 0600/43-57-13 
SPRĘŻARKA trójfazowa, 1-tłokowa, technicznie sprawna, • 400 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 220/380 V, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SPRĘŻARKA WSUK, - 3.500 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
SPRĘŻARKA do napełniania butli do nurkowania, prod. fran
cuskiej, • 4.000 zł. Opole, tel. 077/464-74-45 
SPRĘŻARKA 1-tłokowa, silnik 1.1 kW, zbiornik 401, stan do
bry, - 280 zł. Opole, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
SPRĘŻARKA zbiornik 5001,16 atm, • 1.100 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0602/13-94-73
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa, wyd. 16 m3/h, zbiornik 1501, 
ciśnienie 10 atm., mało eksploatowany, stan b. dobry • 1.600 zł. 
Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa, wydajność 16 m3/godz., zbior
nik 1501, pełne oprzyrządowanie, technicznie sprawny, -1.200 
zł. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, zbiornik 1351, silnik 1,7 kW, wy
dajność 6,7 m3/h, 380 V, 6 atm.; oraz sprężarka 2-cylindrowa, 
380 V, 8 atm., zbiornik 400 I, - 420 zł /szt. Świebodzice, tel. 
074/850-87-90
SPRĘŻARKA do prób dśnieniowych, legalizacji butli i gaśnic, 
dla serwisu p.poż, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-32-34 
SPRĘŻARKA 3JW60, - 650 zł. Wrocław, tel. 0603/29-50-07 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, euro, regula
cja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowy, • 520 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
SPRĘŻARKA ASPA3JW60 zbiornik 1801,6 atm., 16 m3/godz, 
stan b. dobry • 850 zł, WAN, zbiornik 1501,8 atm., 16 m3/godz., 
po remoncie -1.400 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu:- 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowy zbiornik 400 litrów, 8 atm., 20
m3/godz., po remoncie 2.200 zł lub zamienię na sprężarkę do
remontu. Wrodaw, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA 4 kW. 600 dcm3, - 2.500 zł. Żagań, tel.
071/377-67-78
SPRĘŻARKA ELEKTRYCZNA WE-52,1986 r. szara, wyd. 5 
m3/min, moc silnika 45 kW, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-26-84
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA na kołach, silnik diesel, prod. 
niemieckiej, 6 atm, 340 m3/godz, - 2.500 zł. Modła 75, tei. 
076/817-22-19,0604/91-37-08
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompresory, 
stan idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zł, sprzedam za,
- 7.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA PDK6 + węże, młot pneumatycz
ny, • 7.000 zł. Iłowa, tel. 068/377-01-48 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-52 silnik Deutz, 150 KM, wy
dajność 5 m3/min, - 6.000 zł. Lubin, tel. 076/841-53-65, 
0603/62-07-04
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53 stan techniczny b. dobry, 
wydajność 5.5 m3/min, ciśnienie 8 atm, - 8.800 zł. Wrodaw, tel. 
0601/78-53-92
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA MAHLE silnik el. o mocy 11 kW, wy
dajność 1.48 m3/min, ciśnienie robocze 10 atm, zbiornik pow. o

poj. 5001 + schładzacz powietrza, -12.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-35-78
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA nowa, duża wydajność; prasa hy
drauliczna o docisku 100 ton - cena 9.000 zł. Pleszew, tel. 
062/741-85-17,062/742-45-64
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA INGERSOLL RAND, 1986 r. 2000 
mth, 2-osiowa. sprowadzona z Holandii, b. mało używana, -
16.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-91-18,0601/49-34-96 
SPRĘŻARKI SPALINOWE WD-53 przewoźne, 3 szt., stan b. 
dobry - 8.000-12.000 zł.., tel. 0601/56-65-70 
SPRZĘGŁA ELEKTROMAGNETYCZNE prod. czeskiej i pol
skiej (VBA 20 ETM), 10 sztuk, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-40 po godz. 16
STOŁY DO SITODRUKU z tunelami, - 3.000 zł lub nawiążę 
współpracę. Wrodaw, tel. 071/357-89-85 
STÓŁ OBROTOWY fi 250 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Wrodaw, 
tel. 071/346-47-80
STÓŁ ŚLUSARSKI z imadłem, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0606/74-7247
STÓŁ WARSZTATOWY 65 x 80 cm. stalowy, blat łożyskowany 
kulkowo, regulowana wysokość, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/354-3640 po godz. 16
STRUGARKA ręczna, 220 V, wałek 100 m, 10.000 obrimin, • 
220 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-11 prosić Jacka 
STRUGARKA SP-21 z pełnym wyposażeniem, -1.000 zł. Ol
szyna, tel. 075/721-23-74,075/721-26-91 
STRUGARKA 4-stronna, 5-głowicowa, • 3.800 zł. Syców, tel. 
0602/46-06-64
STRUGARKA DO METALU P-80 prod. polskiej, -1.900 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63-66-22 
STRUGARKA DO METALU AB 40, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel 
074/847-32-34
STRUGARKA • WYRÓWNIARKA DCM 9A-63, -4.500 zł. Opa
tówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
SUSZARNIA, • 12.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-8140, 
0605/31-89-10
SUWNICA prod. Zremb, udźwig 51. -10.000 zł. Oborniki ślą
skie. tel. 0608/84-00-61,071/310-15-87 
SZATKOWNICA DO KAPUSTY silnik 220 V, średnia, stan b. 
dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
O SZCZECINIARKA pakowaczka próżniowa z dogazo- 

waniem, kotły gazowe (200 i 300 I, nierdzewne), łu- 
skarka lodu, 120 kg/godz., 300 kg/godz. i 12 t/godz., 
skraplacze i parowniki, agregaty „Copeland”, -12.000 
zł. Głogów, tel. J)76/833-97-31 84018131 

SZLIFIERKA do szlifowania i polerowania kantów szkła pła
skiego i luster, prod. włoskiej, firmy Baveik>ni, automat, stan 
techn. b. dobry, - 32.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-58-55, 
0601/22-87-74
SZLIFIERKA duża, - 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-50-63 
SZLIFIERKA SDU 300-32 2-tarczowa, - 550 zł. Żórawina, tel. 
071/31648-82
SZLIFIERKA • OSTRZAŁ KA NARZĘDZIOWA BN 102B, obroty 
tarczy 2800 - 3600 obrimin, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/784-61-86 do godz. 14,071/780-85-91 po godz. 16 
SZLIFIERKA DO GRZYBKÓW ZAWOROWYCH, stan dobry, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 071/31148-37 po godz. 16 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA kolankowa, nowa, - 3.500 zł.-Pi
ława Górna, tel. 074/837-17-95 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA 6-głowicowa, posuw regulowany, 
szer. obróbki 30 cm, • 6.000 zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-10 
wieczorem
SZLIFIERKA DO OTWORÓW I CZÓŁ SOH10 prod. polskiej, 
średnica szlifowania 10-100 mm, maksymalna długość szlifo
wania 160 mm, po remonde, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/784-61-86 do godz. 14,071/780-85-91 po godz. 16 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20 Az elektromagnesem, 
wym. 200x500 mm, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60, 
0600/42-63-28
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN JOTES SPC 20 stół 200x500 
- 6.000 zł, frezarka do metalu FXB12, z pełnym wyposażeniem, 
1989 r. ZDZ Słupsk - 6.000 zł, tokarka uniwersalna 16 BOB-5 -
1.900 zł. Wrodaw, tel. 071/354-23-37,0603/76-5542 
SZLIFIERKA DO PODŁÓG tarczowa, 220/380 V, - 700 zl. Ole- 
śnica, tel. 071/398-51-61
SZLIFIERKA DO SZKŁA ZAFERANI, 1997 r. prod? włoskiej, 
do kantów i fazowania luster o kształtach prostokątnych, stan
b. dobry, - 63.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60,076/842-78-67 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW BHLL 32/1000 prod. CSRR, - 8.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW wysokiej klasy, dokładność 
E-2-800, - 2.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-25-81 
O  SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH marki Jotes, 

typ SNN-120, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-84 
81013641

SZLIFIERKA KĄTOWA 6.500 obrotów na minutę, - 350 zł. Lu
bin, tel. 076/847-20-86
SZLIFIERKA KĄTOWA MAK1TA duża, - 400 zł. Sobótka, tel. 
0605/82-59-60
SZLIFIERKA KĄTOWA CELMA, • 270 zł. Sobótka, tel. 
0605/82-59-60
SZLIFIERKA STOŁOWA 750/250 wym. tar. 250 x 25 mm. 1400 
obr., 1 kW, 380 V, waga 43 kg, silnik 380 V, 2.2 kW, 1410 obr, - 
500 zł. Kuropatnik, gm. Strzelin, tel. 0606/85-53-76 
SZLIFIERKA STOŁOWA 220 V, 900 W, • 300 zł. Sobótka, tel. 
0605/82-59-60
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW, 2800 obrimin, - 350 zł. 
Wrodaw, tel. 071/34647-80
SZLIFIERKA TAŚMOWA, - 1.800 zł. Prudnik, tel. 
0602/68-53-51,0604/48-53-06
SZLIFIERKA WARSZTATOWA duża, 380 V, • 600 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/732-13-57
SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN różne wymiary stołu, cena 
5.000-15.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-2545 
ŚREDNICÓWKA zegarowa, 150-300 mm, nowa. Wałbrzych, tel. 
0602/43-03-24
ŚRUBY GŁÓWNE, do podnośnika samochodowego D-8, z na
krętką, nowe. Żagań, tel. 068/477-56-63, 068/478-2940, 
0602/19-79-03
TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU średnica 230 mm - 42 
zł/szt., średnica 110 mm -15 zł, wiertła do metalu, stożkowe z 
płetwą, nowe • 15 zł/szt Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
TAŚMOCIĄG prod. niemieckiej, z elektrobębnem, dł. 12 m + 
wózek - 2.200 zł + VAT oraz taśmociąg o dł. 6 m + wózek, kable 
-1.800 zł + VAT, stan dobry. Wrocław, tel. 0605/10-15-17 ' 
TOKARKA IJ-611P, - 4.500 zł. Lubań, teł. 075/646-29-04, 
0609/53-39-72
TOKARKA TUD-50 toczenie 1.500 mm, • 5.200 zł. Lubin, tel. 
0602/25-38-73

TOKARKA z wyposażeniem, - 2.500 zł. Małomice, tel. 
068/376-99-38,090/37-93-68
TOKARKA REWOLWEROWA 1E 365 prod. rosyjskiej, przelot 
wrzeciona 90 mm,-16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57 
TOKARKA TUC 50x1500 mm. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-79-59,0604/45-96-09
TOKARKA TUB-32 i wytaczarka do bębnów ham., stan dobry,
- 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-93
TOKARKA TUC45 fi wrzeciona 45 mm, dł. łoża 1.500 mm, 
stan b. dobry, - 4.200 zł. Zawada, ul. a, tel. 062/785-01-28 
TOKARKA DO DREWNA. - 200 zł. Prudnik, tel. 077/436-72-89 
TOKARKA DO METALU SM PORĘBATR 45 dł. toczenia 1620 
mm, 4 wałki, 18 biegów, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/755-34-94,0604/68-38-68
TOKARKA DO METALU TUR-50S stan b. dobry, z oprzyrządo
waniem, - 8.500 zł. Opole, tel. 0602/26-7547 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50 50 x 1500 mm, mało uży
wana, stan idealny, wszystkie czynnośd, z osprzętem, możli
wość sprawdzenia, - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/834-87-16 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25 fi wrzeciona 25 mm, dł. 
łoża 1.000 mm, stan b. dobry, - 3.200 żł. Zawada, ul. a, tel. 
062/7854)1-28
TOKARKA UNIWERSALNA, 1989 r. przyśpieszony posuw, -
10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74
TOKARKI UNIWERSALNE TOS 50X1500-SUI, 1991 r. oryg. 
wyposażenie, mało używana - 12.000 zł oraz tokarka TUM 
25Bx750, stan dobry, z 1976 r., oryg. wyposażenie, - 5.000 zł. 
Wrodaw, tel. 341-44-45
TOKARKA - KOPIARKA TGC-8 do metalu, stan b. dobry, - 8.500 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-1549 
TRAK DO DREWNA taśmowy, poziomy, prześwit 120 cm, el. 
ustawiana grubość dęda, posuw płynna regulaqa, piły do 180 
mm, dł. cięcia 12 m, hydrauliczne mocowanie kłody, -14.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/412-66-05
TRAK DO DREWNA z ruchomym wózkiem, na prowadnicach, 
średnica tarczy do 1000 mm, nadaję się do wyrobu palet • 2.900 
zł, piła tarczowa, blat i konstrukcja metalowe • 1.200 zł, wiertar
ka pozioma, stolarska -1.100 zł, frezarka do drewna, blat 100/70 
cm -1.600 zł. Kluczbork, tel. 077/41848-94 
TRAK DO DREWNA wydajność 30 m3/zmianę, dł. dęcia ele
mentów 0.6-5.5 m, gr. dętej kłody do 40 cm, płynna regulacja 
posuwu 0-15 m/min, - 15.000 zł + VAT. Legnica, tel. 
076/749-39-20 wieczorem. 060̂ /70-92-37 
TRAK DO DREWNA taśmowy, nowy, - 7.500 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-72-73
TRAK DO DREWNA 2-piłowy, .0 kW, z posuwem mechanicz
nym, - 4.300 zł. Jedlina Zdrój, tei. 074/880-53-31 
TRAK DO DREWNA na 3 piły oraz wieiopiła, do produkcji eu- 
ropalet. b. pilnie - 5.500 zł/szt Kraszewice, woj. kaliskie, tel. 
0607/57-6343
TRAK DO DREWNA wielopiłowy; wieiopiła do deski paletowej, 
-16.000 zł. Trzebinia, tel. 077/436-16-57 
TRAK DO GRANITU piaskowca, marmuru oraz szlifierka, cyr- 
kularka, hydrofor, -11.000 zł. Legnica, tel. 076/85247-32 wie
czorem
TRAK DO KAMIENIA diamentowy, 3 piły, silnik 10 kW, dęcie 
max. 2,5 x 1,5 m, grubość sztytu 0,5 m, w ciągłej eksploatacji, 
możliwość sprawdzenia, - 19.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-09-50
O TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, le

asing, uproszczona procedura.tel. 032/219-82-52 
03002931

TRANSFORMATOR 250, - 9.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140,0605/31-89-10
TRANSFORMATOR 250 KVA - 3.500 zł, 400 KVA - 7.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
TRANSFORMATOR 500x380V, 30A, waga 50 kg, • 300 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-54-80
UCHWYT SPAWALNICZY chłodzony wodą, - 300 zł. Świdnica, 
tel. 0600/20-24-17
UCHWYT TOKARSKI fi 160 mm - 300 zł. Jordanów Śl.. tel. 
0603/24-70-92 .
UCHWYT TOKARSKI 3-szczękowy, 150, prawe i lewe szczę
ki, wiertła fi 30,35,41,47, - 250 zł. Oława. tel. 071/313-68-78. 
0600/38-30-72
UCHWYT TOKARSKI fi 200,4 szczęki, samocentrujący, nowy
- 450 zł, fi 100, 3 szczęki, nowy/ 250 zł. Wrocław, tel. 
071/34647-80
UCHWYT TOKARSKI fi 400,4 szczęki, - 300 zł. Ziębice, tel. 
074/819-03-90 wieczorem
UCHWYT TOKARSKI fi 125, - 250 zł. Ziębice' tel. 
074/819-03-90 wieczorem
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do urządzeń pneu
matycznych, do 10 atm., nowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/34647-80
URZĄDZENIE DO METALIZACJI NATRYSKOWEJ TOP-JET 
prod. francuskiej SNMI, kompletne, technicznie sprawne, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-53-92
WAGA prod. Lubelskich Fabryk Wag, rok prod. 1990, maks. 
3000 kg, min. 250 kg, • 1.700 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0608/84-00-61,071/310-15-87
WAGA INWENTARZOWA do 500 kg, - 500 zł. Oleśnica Mała. 
gm. Oława, tel. 071/301-50-69 po godz 19 
WAGA SAMOCHODOWA dł. 14 m, 40 lub 501, - 10.000 zł. 
Wieruszów, tel. 0608/52-71-99 _
WAGA ZEGAROWA udźwig 2000 kg, - 2.000 zł. Miękinia, tel. 
0605/36-00-51
WALCARKA do płaskowników, ceowników, kątowników, teow- 
ników i profili zamkniętych, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
WALCARKA DO CIASTA ROLLFIX, -4.300 zł. Kluczbork, tel. 
077/41842-93
WAŁ DO WYRÓWNIARKI cena - 200 zł. Ścinawka Średnia, 
tel. 074/871-54-00
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, nowa, 150-250 kg, wys. 
podnoszenia 12 m, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-98-33, 
076/833-9143,0503/0043-80
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 3,21, linowa, szynowa, 
pełna dokumentacja DTR, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/36-17-09
WCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150 udźwig 150 kg, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/34647-80
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 m, 
udźwig 3 tony, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WCIĄGARKA ŚLIMAKOWA sam., 12 lub 24 V, kpi. ze sterow
nikami + linia fi 10 z hakiem, udźwig 81 - 3.500 zł. Legnica, tei. 
0603/26-94-66
WCIĄGARKA TOWAROWA ZREMB, 1982 r., - 4.000 zł., tel. 
0602/4943-59
WENTYLATOR spalinowy, nie używany, przydatny do prac wy
magających świeżego powietrza (tunele, rurodągi, kopalnie), •
1.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48247-07,0605/25-59-60

REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCZAREK
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WENTYLATOR DACHOWY. 380 V. nowy - 250 zł, ściennym. 
380. V - 200 zł. Wrocław. tel. 071/346-47-80- — ., ,r .
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M , wydajność 15 
m3/s, -1.200 zk Wrocław, teł. 071/363-61-56 ■
WENTYLATOR PROMIENIOWY wydągowo-nadmuchowy, sil
nik 2.2 kW - 360 zł oraz wentylator ścienny, 380 V -120 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
WENTYLATOR ŚCIENNY wydągowo-nadmuchowy, 220 V, 
1440 obr/min., 0,18 kW, 7 szt -100 zł /szt. Mieroszów, tel. 
074/845-86-50
WIELOPIŁA, - 2.200 zł. Bralin> tel. 062/781-10-78, 
0503/65-43-30
WIELOPIŁA wys. ciętych elementów 160 mm, szer. ciętych bru
sów 450 mm, regulacja posuwu 3-stopniowa, -15.000 zł+VAT. 
Legnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/70-92-37 
WIELOPIŁA i trak wielotarczowy, nowe, regulowane posuwy i 
zabezpieczenie przeciwodrzutowe, - 16.000 zł. Lubin, tel. 
076/84082-02
WIELOPIŁA DPPA-50 Bydgoszcz, • 6.500 zł. Syców, tel. 
0602/46-06-64
WIERTARKA GOMAD wielowrzedonowa, 27 wrzecion, 1980 r,
- 5.000 zł. Syców, tel. 0602/46-06-64 
WIERTARKA HILTISD-45. - 600 zł. Wrocław, teł. 071/349-30-07 
WIERTARKA ELEKTRYCZNA BOSCH GSB 20-2E 701 W. re
guł. obrotów, udarowa, -130 zł lub zamienię na telefon komór
kowy. Lubin, tel. 076/846-58-82 
WIERTARKA ŁAŃCUSZKOWA. - 2.500 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 0608/84-00-61,071/310-15-87 
WIERTARKA POZIOMA, stolarska -1.100 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-94
WIERTARKA POZIOMA oraz szlifierka do noży stolarskich, -
1.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA POZIOMA oraz wyrówniarka • 2.000 zł/szŁ Sy
ców, tel. 0602/46-06-64
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2, - 4.500 zł+VAT. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
WIERTARKA PROMIENIOWA HCP - 3.500 zł, wiertarka Zispo, 
promieniowa, wiertło maks. średnica 75 mm - 4.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-32-34
WIERTARKA SŁUPOWA SIEMENS 380V, 3-biegowa, starszy 
typ, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
WIERTARKA SŁUPOWA, - 2.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-76-78
WIERTARKA STOŁOWA, • 400 zł. Jawor, tel. 076/870-49-63 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan idealny, -1.200 zł. Laso- 
cin, gm. Kożuchów, tel. 068/388-81-14 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, - 820 zł. Lubań, 
tel. 0602/25-38-73
WIERTARKASTOŁOWA WS-15 stan bardzo dobry+stół pod 
wiertarkę - 900 zł. szlifierka 2 tarczowa 380V - 550 zł. Oława, 
tel. 0603/23-32-76
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 silnik 380 V, 4 przełożenia na 
pasku klinowym, - 650 zł. Oława, tel. 071/302-74-30 
WIERTARKA STOŁOWA mała, nowa, - 300 zł. Piława Górna, 
tel. 074/837-17-95
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15,1986 r., - 1.000 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-17-95
WIERTARKI STOŁOWE WS15 stan dobry, od 650-700 zł. Sy
ców, tel. 062/785-26-38
WIERTARKOCZOPIARKA DWLA25, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89
WIERTŁA DO METALU z płetwą, fi 16.5 - 27,25 szL, nowe, 
oraz imadło maszynowe, 140 mm, uchwyt tokarski, - 400 zł. 
Niemcza, tel. 074/837-88-39
WIERTŁO DO BETONU widiowe SDS plus, dł450 mm, średni
ca od 10 do 16 mm - cena od 35 zł/szŁ, wiertła do betonu, wi
diowe, mocowanie na stożek Morsa, nowe, różne rozmiary - 
cena od 15zł/szŁ Wrocław, teł. 0502/12-55-57 
WIRNIK DO POMPY WODNEJ mosiężny, średn. 130 i 145 mm, 
25-30 zł/szt. (poniżej cen hurtowych), faktura. Strzegom, tel. 
074/855-2746 po godz.20
WKRĘTARKA AEG, - 400 zł. Brzeg, tel. 0502/92-68-10 
WKRĘTARKA MAKITA 6822 570W, prawe i lewe obroty, reguł, 
obrotów, - 360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-83,0604/24-37-20 
WÓZEK HYDRAULICZNY wym. 1130x710, wysokość podno- 
szenia 1200 mm -1300 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
WÓZEK PALETOWY udźwig 2 1 - 430 zł/szt Jurków, k. Bole
sławca, tel. 076/818-99-53
WÓZEK PALETOWY prod. niemieckiej, ład. 21, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0606/20-00-14
WÓZEK PALETOWY elektryczny - 1 500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZKI PALETOWE dł. wideł 80 cm i 115 cm, udźwig 21, prod. 
niemieckiej, stan b. dobry, - 550 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-10 
WÓZKI SZYNOWE tartaczne - 300 zł/szt. Legnica, tel. 
0601/21-38-41
WTRYSKARKA BIFEELD, 1980 r., 40 g/201, automatyczna, -
6.500 zł lub zamienię na 100 -150 g. Wrocław, taft 341-63-14, 
0601/78-33-66
WTRYSKARKA ŚUMAKOWA 2 szt - 8.000 zł i 13.000 zł. Nowa 
Ruda, teł. 074/872-44-42 wewn. 20 
WTRYSKARKA TŁOKOWA KUASY, 1989 r71.6 x 2/1, mało uży
wana, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
WTRYSKARKA UKRAINA DE 3330,1993 r. automat poj. wtry
sku 180 gram, - 8.000 zł+VAT. Godzikowice, tel. 071/313-35-52 
w godz. 7-15
WTRYSKARKI 2 sztuki, młynek i formy, -10.000 zł. Wieruszów, 
tel. 0601/59-72-53
WYCIĄG PYŁU DO SZLIFIERKI NUA-25 lub podobnej, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WYCIĄG TROCIN duży. 5,5 kW, - 5.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40,0605/31-89-10
WYCIĄG TROCIN kpi., silnik 5,5 kW, • 5.500 zł. Trzebinia, tel. 
077/436-16-57
WYCINARKA DO SZYB FEIN elektryczna, -1.000 zł. Pleszew, 
tel. 0604/88-93-06
WYKROJNIKl DO PRODUKCJI AKCESORIÓW MEBLOWYCH 
stan b. dobry, wyroby poszukiwane na rynku, stan b. dobry, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/74-72-47 
WYKRYWACZ METALI - dyskryminacja, zerowanie, VLF, pra
ca statyczna, nowy, gwarancja, możliwość wysyłki - 450 i 550 
zł, - 450 zł. Sopot, tel. 058/551-42-98 
WYKRYWACZ METALI dwie wymienne sondy, zasięg 1.5 m, - 
500 zł. Wrocław, teł. 071/788-78-37 
WYPOSAŻENIE KUŹNI narzędzia, - 2.000 zł. Lubin. tel. 
0602/25-38-73
WYPOSAŻENIE WARSZTATU BLACHARSKO-LAKIERNI* 
CZEGO rama do prostowania nadwozi, półautomat gazy tech
niczne, razem lub osobno, - 14.000 zł. Polkowice, tel. 
0601/97-06-24
O WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO: 

egzaminer, diagnoskop z komputerami (najnowsze 
modele), podnośnik, pilne. Wrocław, tel. 
0600/11-26-29  80014021  

WYRÓWNIARKA L-400, - 2.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
WYRÓWNIARKA. -1.000 zł. Wołów. tel. 071/389-29-79 
WYRÓWNIARKA ŻNIN 40 cm, DSZA40,1980 r, -4.870 zł. Wro
cław. teł. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
WYRÓWNIARKA SW40 dł. 180 cm, '3.500 zł. Zieleniec, gm. 
Pokój, tel. 077/469-31-59
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH samochodów 
ciężarowych, b. mało używana, -1.000 źł. Jelenia Góra, tel.. 
075/755-28-90 po godz.18
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH TO 1619, 
1985 r. do samochodów ciężarowych i dostawczych, oryginal
na, z posuwem mechanicznym, 2-biegowa, mało używana, prod. 
polskiej, -1.100 zł. Konotop, tel. 068/352-44-64,068/352-44-54

WYTACZARKA DO BĘBNÓW I TARCZ HAMULCOWYCH, 
stan b. dobry -1.800zł. Wrocław, teL071/311-48:37 po godz. 16 
WYTWORNICA ACETYLENOWA WA 2W, 1990 r. stan b. do
bry, mało używana -100 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21; 
0604/72-56-29
WYWAŻARKA DO KÓŁ, - 7.500 zł. Oława. tel. 0503/16-57-38 
WYWAŻARKA DO KÓŁ EWKA 18A. -1.500 zł. Żórawina, tel. 
0605/24-58-11
WYWAŻARKA DO KÓŁ SCHENK, 1992 r. + montażownica 
Corchi, 1994 r., stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/9041-77
WYWROTNICA DO SAMOCHODÓW GERDA - 2.000 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-30-62
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII 37 Kw, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
315-37-26,0503/98-58-04
ZAMIENIĘ MASZYNĘ DZIEWIARSKĄ SINGER system 642 z 
komputerem • na łóżko - solarium. Wałbrzych, tel. 074/649-30-56 
ZAMIENIĘ STRUGARKĘ POPRZECZNĄ PAA-60, maks. skok 
suwaka 610 mm, stół obrotowy - na tokarnię do metalu, o dł. 
toczenia do 1000 mm. Rawicz, tel. 0605/35-04-11 
ZBIORNIK DO SPRĘŻARKI 60 I, - 50 zł. Brzeg. tel. 
0502/92-68-10 ,
ZBIORNIK NA SPRĘŻONE POWIETRZE. - 5.000 zł. Opató
wek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
ZBIORNIK NA SPRĘŻONE POWIETRZE 14 m3, • 6.500 zł. 
Nowa Sól, tel. 0605/24-58-22
ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE hydroforowe, poj. 500 - 35001, od 
500 żł/szt. Lubin, tel. 076/844-94-58 
ZGRZEWARKA KLESZCZOWA 2-stanowiskowa, do blach + 
stół, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-66-56 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA grubość zgrzewania 2x5 mm, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/32540-73 
ZGRZEWARKA DO NAPRAW KAROSERII SAMOCHODO
WYCH, przebicie do 3 mm - 1000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz.20
O ZGRZEWARKA I PROŚCIARKA do produkcji zgrze

wanych siatek z drutu -18.500 zł+VAT. Również inne 
zgrzewarki., tel. 071/387-86-83 01033491 

ZWIJARKA DO BLACHY do 1 do 3 mm, szer. 1 m, - 750 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-65-10

MATERIAŁY I SPRZĘT 
BUDOWLANY

O ,A MOŻE DACH Z BLACHY?' Importer oferuje bla- 
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. U 
nas skompletujecie cały dachl Raty! Wycena i obmiar 
gratis. Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” Im- 
port-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 76, 
tei. 071/354-11-89,0603/67-20-85 80012181 

O „ARMBUD”. Blachodachówka w 30 kolorach, gonty 
bitumiczne w 50 kolorach, wełna mineralna, regipsy, 
płyta OSB, okna dachowe, rynny, podbitka. Raty. 
Wykonawstwo, bezpłatne i fachowe doradztwo. Su- 
perceny. Wrocław, ul. Krakowska 37/45, tel. 
071/370-62-09,0502/41-46-82 01033271 

O  .BLACHY PRUSZYŃSKT • PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKi w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), 
mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat 
gwarancji. Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, powl. 
poliestrem, 25 kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki 
do 6m. Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. 
- korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 
48, tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028381

■  OP005814Buderus
NAJTANIEJ

BLACHA DACHOWA

TARTAK CHOJNO  
"SOMAPOL" 

tel. 065/545-14-20

• więźba dachowa
(elementy do 12 metrów długości, 

z dostawą na plac budowy)

• tarcica budowlana
• krawędziaki
• łaty

Skład fabryczny odział Wrocław 
■ADWER’; Wrocław, ul. Piękna 78 

tel. 071/336 25 03

PRODUCENT
: A M A -B A L E X  SDŁUGOŁĘKA K.WROCŁAWIA 

ul. Wrocławska 42 tel. 071/3151611

AM O T£LEX
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

W E  W R O C Ł A W IU
D71/363-40-69.0602-79-79-031
O „DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe cięte na 

wymiar do 11 m (T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135), ocynkowane -11.70 zł/m.b., 
alu-cynk. • 15.80 zł/m2 kraycia, powlekane - 21 zł/m2 
krycia; podane ceny są cenami brutto, z VAT-em. 
Również akcesora dachowe, rynny, ocieplenia, ob
róbki nietypowe. Marek Olichwer, Marcinkowice koło 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01032781

O „DACHY Z BLACHY" • CENTRUM DACHOWE : bla
chodachówka docięta na wymiar, 4 powłoki, 18 kolo
rów, powlekana -19.50 zł/m2 brutto; powl. matowe •
21.00 zt/m2 brutto; plastizol - 25.50 zł/m2 brutto. Okna 
dachowe, wyłazy, łaty 2x6 m, 3x5 m, 6x4 m, kontrłaty, 
rynny ocynkowane, PCV, powlekane miedzią, wełna 
mineralna, np. 15 cm - 8 zł/m2. Transp. gratis, raty, 
doradztwo, Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oła
wy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14,0604/25-35-44 
01032771

O  A ATRAKCYJNA OKAZJA BLACHY PRUSZYŃSKI - 
producent blachodachówki i blach trapezowych ofe

ruje: trapez T-35, grub. 0.5 mm, dług. 6.40 m, 50.53 
m2 krycia -1.100 zł brutto. Bielany Wrocławskie, ul. 
Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01032741

AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER do zapraw suchych i 
gipsowych, - 3.500 zł. Kędzierzyn-Koźle! tel. 077/484-57-35 
AGREGAT TYNKARSKI M-TEC stan b. dobry, z przystawką 
do silomatu, - 7.500 zł. Żórawina, tel. 0608/45-06-85 
O  AGREGATY TYNKARSKIE, POSADZKARSKIE, SILO- 

MATY wszystkich firm, różne modele oraz części • 
sprzedaż i transport na zamówienie. Chojnów, tel. 
076/818-67-29,0604/29-71-76 84017961

0  AGREGATY TYNKARSKIE I SILOMATY PFT, MTEC, 
1978/92 r. cena 7.000 • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-28-78 01032761

BARAK BUDOWLANY stałowy.dł. 4,75 x 2,45 x 2 m, załadu
nek gratis - 700 zł. Szewce, woj. wrocławskie, teł. 0605/36-30-47 
BARAK BUDOWLANY turystyczny, 3x8 m, obity blachą, wy
posażony, ustawiony koło Wolsztyna, stan dobry 1.100 zł. Wro
cław, tel. 368-74-44
BARAK NA KOŁACH dł. 7 m, stan dobry. Karpacz, tel. 
075/761-94-16
BARAKOWÓZ stan b. dobry, instalacja el., dł. 7 m, - 2.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-13-90
BARAKOWÓZ na kołach, idealny na budowę, odbiór: na Kle- 
cinie (we Wrocławiu), - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-09-36 
BARAKOWÓZ do małego remontu, na kołach, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-20-34,071/391-9506 
BARAKOWÓZ koła 11", oszklony, do małego remontu, -1.500 
zł. Żary, teł. 068/375-92-90,0601/43-49-09 
BELKI BETONOWE stropowe. 9 szL, dł. 9 m - 500 zł/szt. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-25-37 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł. B20 -195 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szt. Lesz
no, tel. 065/529-61-96
BETONIARKA 150 I, 380 V, • 850 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-54
BETONIARKA poj. 4001. stan b. dobry, -1.500 zł. Bolesławiec, 
teł. 075/736-96-33
BETONIARKA 1501.360 V. stan b. dobry, - 660 zł. Głogów, teł. 
076/833-48-00,0605/43-32-91
BETONIARKA 801.220 V - 530 zł. 701. bez silnika - 380 zł. 
Jurków, k. Bolesławcca, tel. 076/818-99-53 
BETONIARKA 400 I, stan dobry, - 1.200 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-81-99
BETONIARKA stan b. dobry, pojemność 150 litrów, -1.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-72-25
BETONIARKA 1401.220 V. - 600 zł. możliwy transport. Lubin, 
tel. 076/724-08-63,0605/45-58-00 
BETONIARKA 150L + wciągarka budowlana, zbiorniki na ma
teriały budowlane i narzędzia, - 500 zł. Maniów, tel. 
071/316-82-05 po godz. 18
BETONIARKA 1401.220 V, stan b. dobry, - 850 zł. Oleśnica, 
teł. 071/314-98-47
BETONIARKA 120 I, 220 V, - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
BETONIARKA LESCHA prod. niemieckiej, 220 V, poj. 1401, -
750 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29
BETONIARKA 501.220 V. - 450 zł. Ścinawa, tel. 076/843-71-48
BETONIARKA 120,140 litrów, prod. niemieckiej, stan dobry, -
650 zł. Świdnica, tel. 074/853-87-15
BETONIARKA 50L stan dobry, - 200 zł. Wałbrzych, tel.
074/842-54-80
BETONIARKA 2501,380 V. stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-54-80
BETONIARKA 250 litrów, wymienione łożyska, silnik 1.5 kW, 
380 V, technicznie sprawna, - 650 zł. Wrocław, teł. 071/354-26-89 
BETONIARKA BWE-150.1997 r. 220 V. - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/351-14-23
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1 mm, w arkuszach, 
120 m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
BUCHA ALUMINIOWA arkusze 200x100x0.3 cm. Krotoszyn, 
tel. 0607/11-34-93 wieczorem
BLACHA ALUMINIOWA profilowana, arkusze 1x2 m, grubość
1 mm, 600 szL - 30 zł/szt. Wrocław, teł. 071/311-46-87 
BLACHACZARNAgrub.2mm,owym.2x1 m-55 zł/szt oraz 
grub. 3 mm, o wym. 3 x 1.5 m -140 zł/szt. Lubin, tel. 
0604/80-56-74
BUCHA NA POKRYCIE DACHU od 19 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/373-5941
BUCHA NIERDZEWNA H 17 wymiary 1000 x 2000 x 1 mm. 
14 arkuszy -135 zł/arkusz. Opole, tel. 077/469-26-99 
BUCHA OCYNKOWANA trapezowa, z rozbiórki, wym. dł. 620 
cm, szer. 70 cm, gr. 1 mm - 45 zł/szt Modlęcin, gm. Strzegom, 
tel. 0607/63-0943
BUCHA PUSKA - 2.59 zł/kg. Wrocław, tel. 071/373-5941 
BUCHA RYFLOWANA grub. 6 mm. - 30 zł. Lubin, teł. 
0604/80-56-74

BUCHA STALOWA różne formaty i grubości -1 zł/kg. Wro
cław, tel. 071/363-44-54 po godz. 17 
BUCHA TRAPEZOWA i blachodachówka LINDAB, Rautaaru- 
uki, Włastai od 22 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-82 
BUCHA TRAPEZOWA POWLEKANA 12 szt. - 40 zł/szt. Głu
szyca. tel. 074/845-65-10
BLACHA TRAPEZOWA od 12 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/373-5941
O  BUCHY TRAPEZOWE ocynk, krycie 0.81 m, 2 m -

23.00 zł/szt., 3 m - 34.50 zł/szt, J> m - 69 zł/szt.; 
alu-cynk, krycie 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt, 3 m - 46.50 
zł/szŁ, 5 m - 77.00 zł/szt, 6 m - 93.00 zł/szt. Docinamy 
blachy na wymiar do 11 m. Raty, rabaty, transport 
Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Sło
wiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01032791

O BLOCZKI BETONOWE wym. 12x24x38 -16 zł/szt, 
pustaki żelbetonowe, 24 x 24 x 38 cm -1.8 zł/szt, 12 
x 24 x 38 -1 zł/szt., możliwość transportu I rozładun
ku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 84017921 

O BLOCZKI BETONOWE M-6 z atestem, ze żwiru płu
kanego, wym. 12x24x38 cm, cena -1.70 zł/szt (w tym 
VAT), pustaki o wym. 24x24x38 cm, cena • 1.90 zł/szt 
(w tym VAT), możliwe raty, możliwość transportu i 
rozładunku. Osetno 19, tel. 065/54444-35 84019421 

BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm, 300 szt -1,60 zł/szt. 
Bożnów, tel. 068/360-65-64
BLOCZKI BETONOWE cena • 1.50 zł/szt. Rokitki, gm. Choj
nów. tel. 076/817-89-85
BOAZERIA SOSNOWA panelowa, gr. 12 mm • 14 zł/m2 oraz

W  $

PłYTY 
FALISTE Z POT 
Od 13 Zł + VAT

IPLASTICS  
wrodaw ul. Robotnicza 72

Teren Archimedeiu tel. 1071178181 2!
zielona córa ul. Zacisze 16

tel. 1068) 453 37 44
Opole ul. Pancerna 4

tel. (077) 457 48 51 W.218

PAMELE PCV
-ElEWACY JNE -WEWNETRZNI 
-POPBITKOWE -DRUKOWANE*211
UL.KOWALSkA 107

T E L . S 4 5 - S 2 - d 3  
D O S T A W A  D O  K L I E N T A  G R A T I S

gr. 16 mm - 17 zł/m2. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA 25 m2. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-81-56
BOAZERIA SOSNOWA cena od 18 zł/m2, deska podłogowa, 
cena od 36 zł/m2. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2, listwy wykończeniowe, 
tralki i słupy schodowe, kamisze drewniane. Wojcieszyce k. 
Jeleniej Góry, tel. 075/755-29-39 
BRAMA GARAŻOWA uchylna, ciemnobrązowa, prod. niemiec
kiej, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0605/94-08-30 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, nowa, na gwarancji, ocie
plona, 2.50 x 2.25. możliwy inny wymiar, - 2.100 zl. Długołęka, 
tel. 071/315-30-91,0600/82-04-86 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, biała i brązowa, wym. 2.5 
x 2.25 m. możliwe inne wymiary, • 2.100 zł. Trzebnica, teł. 
071/387-1847,0601/89-32-39
BRAMA GARAŻOWA przemysłowa, fabryczna, nowa - od 699 
zł, automatyka - od 800 zł.bramy ogrodzeniowe, okna, rolety - 
od 189 zł/m2. Wrocław, tel. 071/332-32-67.0602/77-7943 
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, biała, nowa, na gwa
rancji, aprobata techn. I.T.B., grubość 40 mm, wym. 3 x 3 m 
(możliwe inne wymiary), - 4.100 zł. Trzebnica  ̂ tel. 
071/387-1847.0601/89-32-39
BRAMA WJAZDOWA dł. 3 m. wys. 1.30 m; z bramką - 250 zł. 
Ruda Sułowska, tel. 0503/75-30-83 
BRAMA WJAZDOWA metalowa, siatka w kątownikach, szer. 4 
m+2 furtki, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/̂ 46-23-10,0601/70-33-89 
O BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, au

tomatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje - kom
pleksowe zamówienia gwarantują najkorzystniejszą 
cenę w mieście; nasza firma została wyróżniona przez 
czytelników „Gazety Wyborczej”. FIRMA „OLAF”,

Wrocław, tel. 071/332-32-67, 0602/77-79-43 
8103g361

O BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zł, segmento
we od 1.920 zł, wjazdowe od 982 zł, rolety od 215 

- -  zł/m2. Fachowy pomiar, montaż, gwarancja. Ceny 
netto. Serdecznie zapraszamy. Wrocław, ul. Stocznio*., 
wa 12, w godz. 9-17, tel. 071/328-82-88 (fax), 
0609/20-08-94 01034391 »

BRAMY STALOWE kute + bramka, całość 5 mb, 2-skrzydłowe 
lub 1-skrzydłowe, przystosowane do pilota, - 3.000 zł. Nysa, 
tel. 077/433-70-79,0604/06-8643 
BRUSY DĘBOWE 6-letnie, cena 1.600 zł/m3. Bolesławiec/teł. 
075/734-74-05,0605/64-08-21
BRUSY DĘBOWE sezonowane, 12 m3, dł. 2,5-3,5 m, gr. 5 cm, 
tylko całość, -15.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 
CEGŁA KLINKIEROWA - 80 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71
CEGŁA PEŁNA czerwona, nowa - 40 gr/szt. Wąsosz, tel. 
0605/29-23-14
CEGU ROZBIÓRKOWA 8000 sztuk - 25 gr/szt: Legnica, tel. 
0601/6249-80
CEGU ROZBIÓRKOWA cena 0.30 zł/szt Mikołajowice, gm.
Legnickie Pole, tel. 0605/03-97-84
CEGU ROZBIÓRKOWA czyszczona, stan b. dobry, ok. 5.000
szt. - 20 gr/szt. Wrocław, tel. 071/373-70-20
CEGU SZAMOTOWA 2,000 szt. - 30 gr/szt. Miękinia, tel.
0605/36-00-51
CEGU SZAMOTOWA -1.1 zł/szt. Żary, tel. 068/374-05-20, 
0608/38-76-57
DACHÓWKA CEMENTOWA, nowa, falista, ok. 600 szt. -1 
zł/szL Brzeg Dolny, tel. 0601/77-79-21 
DACHÓWKA CEMENTOWA 4-letnia - 0.20 zł/szt., 500 zł. Gło
gów, tel. 076/834-2642
DACHÓWKA CEMENTOWA używana, Ok. 1.400 szt., stan b. 
dobry, - 500 zł. Krośnice, tel. 0600/8145-83 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki. 10 tys. szt - 0.22 zł/szt. 
Długołęka, tel. 071/315-25-91
DACHÓWKA KARPIÓWKA cena 20 gr/szt. Jurcz, k. Procho
wic, tel. 076/843-56-87
DACHÓWKA KARPIÓWKA rozbiórkowa, brązowa, stan b. do- 
bry, 18 tys. sztuk - 40 gr/szt. Legnica, tel. 076/862-01-72 do 
godz. 14,076/856-01-63 wieczorem 
DACHÓWKA KARPIÓWKA 500 szt., cena - 0.70 zł/szt. Opole, 
tel. 077/456-2047
DACHÓWKA KARPIÓWKA ceramiczna, zdjęta z dachu, 30-let-, 
nia, w dobrym stanie, ok. 120 m2, -1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-55-53
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, stan dobry. 2.000 szt - 
25 gr/szt Rogów Legnicki, tel. 076/85840-56,0605/09-62.74 j 
DACHÓWKA KARPIÓWKA czerwona, 3000 szt. - 30 gr/szt. 
Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-18 
DACHÓWKA KARPIÓWKA • 85 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71
DACHÓWKA KARPIÓWKA, nowa, 3.200 szt. - 85 gr/szt., roz
biórkowa, 25.000 szt. - 25 gr/szt. Złotoryja, tel. 076/878-32-21, 
0602/25-67-27
DACHÓWKA PONIEMIECKA 10.000 szt. - 0.40 zł/szt. Modlę
cin, gm. Strzegom, tel. 0607/63-0943 - 
O DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, boazeria, podbiciówka, łaty, krawędzia
ki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), tarcica 
sucha nieobrzynana. S.H. „DREWMAT”, Wrocław, ul. 
Tęczowa 79/81, telJfax 071/342-38-86 01031051 

DESKI 118x2x8 cm - 300 zł/m3, palety jednorazowe • 10 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-21-92
DESKI PODŁOGOWE - 31 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 
071/349-20-79
DESKI BUKOWE grubość 55 mm, sezonowane 2 lata - 650 
zł/m3. Wielgie Milickie, woj. wrocławskie, tel. 0602/22-12-33 
DESKI ROZBIÓRKOWE 20 mm, dł. 2,5-5,0 mb, ok. 3 m3 • 200 
zł/m3. Wrocław, tel. 071/34148 43,0601/75-82-22 
DRABINA DEKARSKA rozkładana, wys. 25 m, • 15.000 zł. Miej
ska Górka, tel. 065/54743-34
DRABINA ROZSUWANA 12 m. na kołach,.możliwość holowa
nia samochodem, stan b. dobry, • 1.500 zł. Wrocław, tel.

, 071/396-35-09 
DRZWI płytowe, z futrynami metalowymi -120 zł/szt. Szczytna, 
tel. 074/868-34-60,0601/47-81-85 
DRZWI ALUMINIOWE 2-skrzydłowe, szer. 2.6x2.15 m, nie uży
wane, - 5.000 zł. Oleśnica, tel. 071/39842-50 %
DRZWI ALUMINIOWE z ramą w połowie oszklone, zew., ide
alne do sklepów, biur, pomieszczeń gospodarczych; 20 szt, stan 

. b. dobry, - 360 zł. Rydzyna, tel. 0606/1645-71 
DRZWI ALUMINIOWE 2-skrzydłowe, z doświetleniami boczny
mi, wzmocnione, z podziałami skośnymi, szyba lustro, nie uży
wane, wym. 2,6x2,15 m, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/398-42-50 
DRZWI ALUMINIOWE 2.1 x 1.2 m, używane - 300 zł, witryna 
wejściowa aluminiowa, biała, oszklona, z drzwiami dwuskrzy
dłowymi, używana, nowa, 3.0 x 2.7 m -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34845-39,060 6̂046-84
DRZWI BALKONOWE, skrzynkowe, drewniane z oknem dwu
dzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. otworu 
267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 cm), 3 szt. - 
200 zł/szt., całość - 600 zł., tel. 077/404-61-61 (k00090)
DRZWI BALKONOWE brązowe, aluminiowe, z szybą, wym. 
114x224 cm, -400 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-82 
DRZWI BALKONOWE nowe, plastikowe, 2-skrzydłowe, z gór
nym wywietrznikiem, wym. 150 x 250 cm, - 900 zł. Lutynia, tel. 
071/317-7942
DRZWI BALKONOWE - 330 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-16-15 
DRZWI BALKONOWE drewniane, z ościeżnicą, oszklone, ź 
demontażu, z żaluzjami aluminiowymi, wym. 865 x 2295 mm, 
stan dobry - 50 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-72 
DRZWI BALKONOWE 88 x 220 - 230 zł, 90 x 235 • 300 zł, 78 
x 227 - 280 zł. Wrocław, tel. 071/329-7242 
DRZWI BALKONOWE PCV, nowe. białe, 224x85, prawe, roz- 
wiemo-uchylne • 500 zł/szl, drzwi balkonowe Stolbud, 217x87, 
prawe -170 zł/szL Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
DRZWI DREWNIANE dębowe, oszklone, kompletne, nie uży
wane, 230 x 160 cm, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-52-17, 
DRZWI DREWNIANE z ościeżnicą, 70 cm, wewnętrzne, • 40 
zł. Wrocław, tel. 071/338-00-03,0606/51-9042 
DRZWI POKOJOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/311-13-22
DRZWI POKOJOWE prod. niemieckiej, kompletne, ż zamka
mi, klamkami i zawiasami, szer. 60 cm, 70 cm, 80 cm, orzecho
we, stan dobry - od 50 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 ✓
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm. - 80 zł. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe z szybą, brązowe, szer. 114 
cm* wys. 224 cm, - 500 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-82 
DRZWI WEJŚCIOWE nowe, palisander, ocieplone, szer. 90 cm,
+ ościeżnica, grubość 62 mm, prawe, -1.500 zł. Henryków, tel. 
074/810-51-81
DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowo-plastikowe, ocieplane, prod. 
niemieckiej, wewnętrzne, -1.000 zł. Oława, tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09
DRZWI WEJŚCIOWE poniemieckie, wymiary 2.15 x 1.3 m, po' 
renowacji, ciemny brąz, -1.500 zł. Sulechów, tel. 068/352-92-08 
DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe, nowe, białe, z oścież
nicą, -1.600 zl. Złotoryja, tel. 0604/85-75-92 
DŹWIG BUDOWLANY wys. podnoszenia 7 m, składa się z 3 
przęseł o dł. 2.5 m każde, - 600 zł. Polkowice, tel. 076/̂ 49-20-00, 
0502/61-34-91
O ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, motywy 

kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balustrad, trawer
sy, elementy stalowe typu C, E, S, H6. Remonty I kon
serwacja dachów. Wrocław, tel. 0601/339-8443, 
0608/624 2 4  8 01033051 

ETERNIT płytka, wym. 40 x 40 cm, fabrycznie nowa, około 200 
m2 - 4 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-51-31
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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

"PREFBET" MILICZ

TBHIISPORT Z HDS °P0,04°9
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

Bramy garażowe i drzwi stalowe
Wrocław, ul. Karmelkowa 41 

tel. 364 38 00 w. 316 OPOP6471

ETERNIT używany, 120 x 110 cm, wysoka fala, stan dobry, 200 
szt. - 7 zł/szt. Opole, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
FARBA CHLOROKAUCZUKOWA pojemnik 121, zielona - 80 
zł. Lubin, tel. 076/749-01-26
FOLIA DACHOWA czarna, 140 m2, stosowana do izolaqi, - 
110 zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59 
FORMA DO WYROBU OGRODZEŃ BETONOWYCH, - 800 zł. 
Namysłów, tel. 077/419-65-13,0602/77-22-57 -j 
O FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ - fala, 

kość, koniczyna, obrzeża, płytki 35x35, gr. 5, tralka, 
formy elewacyjne, w cenie od 1.50 zł, barwniki do 
betonu, hydrozol, fi bar. Lubiąż, tel. 0607/61-6945, 
0608/46-704 3 84019411 

FORMY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW Alfa, całych i połówek. - 
360 zł/szt. Lubin, tel. 076/840-83-76 
GĄSIORY DACHOWE ceramiczne, nowe, 700 szl - 7 zł/szt. 
Gozdnica, tel. 068/360-11-66

KONTENERY BIUROWO-BUDOWLANE zestaw 10 sztuk, łą
czone razem, okna, drzwi - 1.100 zł/szt. Wrocław, tel. 
0608/4642-28
KOSTKA BETONOWA (puzzle), 6 cm, nowa, czerwona - 21 
zł/m2 oraz szara - 20 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
KOSTKA BRUKOWA oraz dachówka poniemiecka, deska da- 
choWa, cegła, cena od 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/33347-20 
O  KOSTKA GRANITOWA szara I kolorowa, od 180 zł/t, 

ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, oczka 
wodne, skalniki. Wrocław, ul. Wiejska 27, w 
godz. 9-17, tel. 071/364-55-66, 0602/46-73*66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA 8x10 cm (czerwona) -170 złA, 8x10 
cm (biała) -190 zł/t, 4x6 cm (biała) - 200 zł/t. Strzegom, tel. 
074/855-05-88,0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA 4/6 - 200 złA, 3/7 i 7/11 -120 zł/t. Strze
lin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06

T A R ^ T A K  I
•  W IĘŹBY D A CH O W E •  § 
DREW NO B U D O W LAN E •

S ied lec  Trzebnicki, te l. 071/398-76-13

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3-fazowy, -150 zł. Pro
chowice, woj. legnickie, tel. 0605/16-90-97 
LINA STALOWA od fi 8 do fi 20 - 3 zł/kg. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/13-94-73
LISTWA WIBRACYJNA DYNAPAK do betonu, 1-roczna, dł. 3.6 
m, 380 V, stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-5847, 
0606/76-1145
ŁATY impregnowane, wym. 6 x 4 -1.50 zł/m.b., 5 x 3 -1.20 
zł/m.b., kontrłaty - 0.90 zł/m.b. Głogów, tel. 0604/67-31-35 
MARMUR w bryłach, • 80 zł /t. Bielawa, tel. 074/833-21-92 
MATERIAŁY BUDOWLANE na budowę domku, warsztatu, pa-

no-uchylne, szyba zespolona 140 x 96 cm, 140 x 110 cm oraz 
drzwi balkonowe, ceny od 100 zł. Jawor, tel. 0605/33-36-86 
OKNA DREWNIANE podwójne, używane, 207x114 - 1 szt., 
117x114 - 2 szt, - 50 źł /szt.. Legnica, tel. 076/850-60-71 
OKNA DREWNIANE nowe, typ Urzędowski, palisandrowe, 4 
szt., wym. 88 x 58 cm - 250 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-71
OKNA DREWNIANE Urzędowski, nowe, brązowe, wym. 148 x 
148 cm, 3 szyby, 2 szt. - 1.000 zł/szt. Łagiewniki, tel. 
071/393-94-28
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, wym. 105x135 cm, 
stan b. dobry, 4 sztuki, cena -100 zi/sztuka. Raciborowice, tel. 
076/818-9749
OKNA DREWNIANE, powleczone plastikiem, używane, uchyl- 
no-rozwieme, 2-szybowe, wym. 142 x 110 cm -160 zł, 142 x 
220 cm - 300 zł. Wrocław, tel. 0604/37-84-73 
O  OKNA i DRZWI BALKONOWE plastikowe, różne wy

miary, w cenie 60-180 zł., tel. 0608/47-08-22 
02027181

O OKNA PLASTIKOWE półpalstikowe, używane i nowe, 
sprzedam, szer. x wys. 305x155, 320x135,135x80,

O PARAPETY z marmuru polimerycznego, szeroka 
gama wzorów i kolorów, wysoka jakość, atest PZH - 
245 zł/m2, bezpośrednio od producenta. Wrocław, tel. 
071/346-6146,0605/62-00-14 81013271 

PARKIET DĘBOWY ponad 30 m2 - 50 zł/m2. Szczytna, tel.
• 074/868-34-60,0601/47-81-85 
O PłASEK kopany, pospółka MG2, żwir 2-8, żwir 2-16, 

tłuczeń, kliniec, grysy, niesort/odsiewka, drobny, 
masa betonowa, cegła robiórkowa 150, gruz kruszo
ny ceglany, drzwi garażowe (blaszane). Czeszów, ul. 
Złotowska 1, tel. 071/312-71-78 82001161 

PIASEK 12 t - 220 zł/t, z transportem. Wrocław, tei. 
0602/2346-80
PIASEK 12 t, z transportem, • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88
PIASEK kopany i rzeczny, od 5 złA. Wrocław, tel. 0601/16-78-29 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wóz
kiem i zbiornikiem na wodę, z tarczą, stan b. dobry - 2.400 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25*21, Niemcy, tel. 
0049/1746-66-67-69
PIŁA DO ASFALTU I BETONU stan b. dobry, • 1.100 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39

Wrocław, ul. Łęczycka 19 
tel/fax 071 35918 63 

071 354 62 01
PODŁOGI PANELOWE MONTAŻ

TRANSPORT GRATIS!! PARKIETY
TRÓJWARS1WOWE

GOLISZEK
CENTRUM PODŁOGI

233313
GRZEJNIKI ALUMINIOWE 150 żeberek, - 3.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/78145-66
GRZEJNIKI ALUMINIOWE nowe, wys 60 cm, 8 kompletów po 
10 żeberek - 20 zł/żeberko. Wrocław, tel. 347-66-87 
GRZEJNIKI PANELOWE różne wymiary, ceny 50-100 zł/szt. 
Cybinka, tel. 068/391-13-02
GRZEJNIKI SLANT FIN prod. amerykańskiej, 9 szt. -1.5 m.b., 
3 szt. - 2 m.b., wydajność cieplna z 1 m.b. 440 W przy 60 sL C, 
komplet, • 1.200 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-07 
GRZEJNIKI STALOWE 120 żeberek, 60 cm. cena - 3 zł/żeber
ko. Opole, tel. 077/456-2047
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 230 żeberek, wys. 60 cm, z demontażu 
- 3 zł/szt. Opole, tel. 077/46440-54 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50-żeberkowe, wys. 60 cm, nie używa
ne - 3 zł/żeberko. Ostrów Wlkp., tel. 0607/44-52-32 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt., cena 5 zł/żeberko. Trzebnica, 
tel. 071/312-17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17 żeberek, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-65 po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 4 zł/żeberko. Wrocław, tfel. 
071/325-11-09
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, z demontażu, stan dobry - 3 zł/że
berko. Wrocław, tel. 0601/31-20-33 
GRZEJNIKI ŻELIWNE żeberkowe, wys. 60 cm, cena 3 zł/że
berko. Wrocław, tel. 071/32547-63 po godz 16,0503/0346-24 
HALA W CZĘŚCIACH : 60 płyt panwiowych stropowych, 10 
słupów, 5 podciągów strunobetonowych- 50.000 zł, płytki lastri- 
ko- 25 zł/m2. Bielawa, tel. 074/833-23-25

KOSTKA GRANITOWA wym. 20 x 20 cm -120 złA. Żary, tel. 
0602/83-81-67
KRATOWNICE DACHOWE na 400 m2 dachu, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 330-19-29,0608/8446-03 
KRATY OGRODZENIOWE stalowe • 250 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-44-54 po godz. 17
KRATY POMOSTOWE czarne, nowe, wym. 1.20 x 0.90 m - 70 
zł, oraz 1.08 x 0.45 m - 35 zł. Pieszyce, tel. 074/836-71-88, 
074/836-58-70,0604/53-28-57
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/to
na kruszywa, transport naczepą 30-tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz 20,0601/05-29-57 
KSZTAŁTKI STALOWE DO RUR rozm. od 11/4" - 2" oraz za
wory grzejnikowe 3/8". Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
KUPIĘ BETONIARKĘ poj. 1001, 220 V, w cenie ok. 500 zł. 
Mieroszów, tel. 074/845-88-23
KUPIĘ BETONIARKĘ do remontu. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-27-61
KUPIĘ BETONIARKĘ oraz rusztowania, stemple budowlahe 
lub przyjmę w komis. Wrocław, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
KUPIĘ DESKI PODŁOGOWE. Wrocław, tel. 071/346-22-71
KUPIĘ DRZWI ALUMINIOWE wejścioweTrozm. 100/200 lub
100/210 cm. Wałbrzych, tel. 0601/8845-90
KUPIĘ DRZWI ZEWNĘTRZNE prawe, szer. 90-105 cm, wys.
200-230 cm. Opole, tel. 077/455-75-25
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE betoniarka 150
1,1201,220 V. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE oraz inny sprzęt
budowlany. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
KUPIĘ ETERNIT KOLOROWY lub przeźroczysty. Krotoszyn
tel. 062/722-11-65 wieczorem
KUPIĘ FARBĘ CHLOROKAUCZUKOWĄ. Gryfów Śl., tel. 
0601/57-2241
KUPIĘ FARBĘ CHLOROKAUCZUKOWĄ. Wrocław, tel. 
0504/96-28-04 po godz. 16
KUPIĘ FARBĘ EMULSYJNĄ białą. Wrocław, tel. 
071/783-84-94,0606/99-37-12
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ WIATY 1-spadowej, małej. Środa Śl., 
tel. 0607/04-70-00

wilonu, ściany zewn., wewn., dach, pow. zabudowy ok. 120 m2, 
- 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/35547-39 
MATERIAŁY BUDOWLANE: baraki, kontenery socjalno-biu- 
rowe, 6,20 x 2,20 m, inst. elektryczna i wodno-kanalizacyjna, 
stan dobry - 4.200 zł/szt lub zamienię na materiały budowlane. 
Złotoryja, tel. 0602/18-19-30,0603/22-91-99 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa. I gat., gr. 8 mm, ok. 20 m2 - 
29 zł/m2. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 0501/38-72-59 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, grubość 10.5 
mm, I gat. - 21 zł/m2, II gat. • 15 zł/m2. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-5741,0503/61-22-61

Super 
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ODDAM GRUZ okolice Jawora i Legnicy. Jawor, tel. 
076/870-12-88
ODDAM GRUZ z rozbiórki, za darmo, także duże ilości. Wro
cław, tel. 343-98-86 w godz. 9-18,342-33-39 po godz. 18 
ODDAM SZLAKĘ nadającą się na drogi. Jawor, tel. 
076/870-05-54
ODDAM GRUZ za darmo. Opole-Gosławice, tel. 077/455-75-25 
ODDAM ZIEMIĘ bezpłatnie. Lubin, tel. 076/846-92-85, 
0605/45-65-57
OGRODZENIE BETONOWE ozdobne -19 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10.0602/24-82-22.0602/44-72-55 
OGRODZENIE DREWNIANE sztachety frezowane, wym. 8x2

60x60,60x112,193x200,130x140,118x170 oraz wie
le innych, tarasy, balkony, faktura VAT. Budziechów, 
tel. 0603/60-38-57 84017781 

O OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105,111, 
215 cm, wys. 120 cm, szer. 90,95,100,105 cm, drew
niane, powlekane plastikiem, wym. 90x60, 60x90, 
90x75, 75x90, 112x120, 112x186, 60x120, 185x90, 
120x60,120x90,135x105, 135x165x210 cm. Drzwi 
balkonowe, różne rozmiary, drzwi wejściowe, białe, 
ozdobne, wys. 210 cm,, szer. 100 i 90 cm, Chojnów, 
tel. 076/817-89-03,0604/81 -79-99 84019281 

OKNA PLASTIKOWE wym. 105x135 cm -170 zł oraz 210x135 
cm, - 340 zł. Bielany, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-10-78, 
0605/5444-99
OKNA PLASTIKOWE ciemnobrązowe, 95x105 cm (2 szt.) oraz 
drzwi balkonowe plastikowe półokrągłe, stan b. dobry, od 160 
zł/szL Głogów, tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
OKNA PLASTIKOWE brązowe: 62x80 • 220 zł. 122x131 - 380 
zł, 122x143 - 400 zł, 202x143 - 550 zł, mahoniowe: 105x135 - 
300 zł, 122x135 - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-2244, 
0601/34-06-21
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o wym. 
110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szt. oraz drzwi 
balkonowe, 80 x 210 cm - 190 zł/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22,0609/59-01-17
OKNA PLASTIKOWE 120 x 130 cm, drzwi meblowe, prod. nie
mieckiej - 300 zł/szt. Krosnowice, tel. 074/868-53-78 
OKNA PLASTIKOWE 5 szt., wym. 105x181,100x170,90x177, 
100x177, 90x177 + parapety, - 2.000 zł. Legnica, teL 
076/856-52-12,0604/72-56-75
OKNA PLASTIKOWE PCV 120 x 90 cm, 135 x 90 cm, 135 x 
105 cm, 136 x 111 cm, 136 x 216 cm, drzwi balkonowe - 280, 
480 zł/szL Nowa Sól, tel. 068/356-16-15 
OKNA PLASTIKOWE nowe, wym. 135x105 cm, 135x90 cm, 
120 x 90 cm, 118 x 108 cm - od 300 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-16-15
OKNA PLASTIKOWE nowe, wym. 140 x 130 cm - 400 zł/szt.
Parzyce, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-30-95
OKNA PLASTIKOWE wym. 117 x 135,4 szt., z roletami zewn.
- 350 zł/szt. Różana, tel. 0606/59-95-72
OKNA PLASTIKOWE używane, stan dobry, 147 x 120 (2 szt.),
uchylno-rozwieralne, cena 400 zł/szL Strzelin, teł. 071/796-1949

PIŁA DO ASFALTU I BETONU, - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHLTS 760,97 r., fi 350 mm, 
spalinowa, ręczna, -1.800 zł. Opole, tel. 0602/27-06-55 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL ST 400 spalinowa, pra
wie nowa, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL 760,1997/98 r. z nowym 
wózkiem, tarcza i pasek zapasowy, stan b. dobry, - 3.700 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-61-33
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DIAMOND BOARD FS400C,
1999 r. 96 kW, 100 kg, silnik Hondy, na wózku, nowa tarcza (fi 
400), - 5.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
PIŁA DO BETONU PARTNER także do stali, asfaltu, fi 350,
2000 r, -1.200 zł. Warkocz, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
PŁYTA MDF gr. 12,16,18,22 mm - 600-800 zł/m3. Dzierżo
niów, tel. 074/832-10-81
PŁYTA WIBRACYJNA FARYMAN, 1987 r. waga 850 kg. po 
remoncie silnika, na gwarancji - 7.500 zł + Vat. Chojnów, tel. 
076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
PŁYTA WIÓROWA grab. 22 mm -14.7 zVm2, płyta OSB, grub 
18 mm - 21 zł/m2, siatkado styropianu -1.5 zł/m2 oraz klej - 21 
zł/worek. Wrocław, tel. 071/342-38-86 
PŁYTKI CERAMICZNE biało-brązowe, 10 m2 -140 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
PŁYTY BETONOWE wym. 6x1.2 m, 6 szt, - 2.000 zł. Oleśnica,
tel. 071/39842-50,0609/51-30-50
PŁYTY BETONOWE prefabet, wym. 6x1,2 m, 6 szt, - 2.800 zł.
Wrocław, tel. 071/39842-50,0609/51-30-50
PŁYTY DROGOWE betonowe, 3 x 1.5 m oraz 3.3 x 1.2 m, ok.
100 szt. - 100 zł/szt. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48247-07,
0605/25-59-60
PŁYTYDROGOWE 3 x 1.5 m, nowe, -100 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-00-07
PŁYTY DROGOWE używane, 2.5 x 1.3 m, cena 130 zł/szt. Zię
bice, tel. 074/819-31-50
POROTHERM 44 P+W, 70 szt., 44 P+W1/2, pustaki Fert 60, 
370 szt. - 2.5 zł/szt., stemple 400 szL - 2 zł/szt, drut fi 6, ocyn
kowany, 500 kg -1.5 zł/szt., pozostałość po budowie. Brzeg, 
tel. 077/411-59-11,0604/79-18-02 
PRASA WIBRACYJNA HK-6 BIS krocząca, do produkcji blocz
ków betonowych, pustaków, trylinki, krawężników, - 29.000 zł. 
Osiecznica, tel. 065/535-06-87

1 ? $ a t o w
Wrocław, ul. Głogowska 6
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O KABEL ELEKTRYCZNY YDYP 750 V, 3 x 2,5 -1 zł/m.b., 
3 x 1,5 - 80 gr/m.b. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
02027761

KABEL ELEKTRYCZNY OW 4x6,100 m.b. - 6 zł/m.b. Legni
ca, tel. 076/86241-23

• KABEL ELEKTRYCZNY 4-żyłowy, 4x7 mm2, ok. 50 m, linka 
w powłoce igielitowej, idealny na budowę, -150 zł. Lwówek 
Śląski, tei. 075/782-28-86
KABEL ELEKTRYCZNY YKY nowy, w otulinie niepalnej, 4 x 
10 mm2,55 mb, tylko całość • 4 zł/mb. Ręczyn, gm. Zgorzelec, 
tel. 075/771-8048
KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 1,5 w potrójnej izolacji - 2,5 zł/mb, 
5 x 0,75 -1,8 zł/mb, przewód telefoniczny 4x0,12-1,2 zł/mb, 
przewód koncentryczny, czarny - 0,70 zł/mb. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
KABLE MIEDZIANE podtynkowe i nadtynkowe, odcinki 30-me- 
trowe, -160 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 
KAMIEŃ OKŁADZINOWY granitowy, gr. 24 cm - 80 zł/t. Strze
lin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06 
KAMIEŃ POLNY ok. 601 - 50 zł/t Kalinowa, gm. Wiązów, tel. 
0605/05-95-26
KAMIEŃ POLNY do ogrodu, otoczaki, głazy, duży wybór • od 
180 złA. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KOCIOŁ KWASOODPORNY średn. 70 cm, głębokość 50 cm, 
jeden z podwójnym płaszczem wodnym- 250 zł/szt., zbiornik 
aluminiowy 1000 I- 1000 zł. Wrocław, tel. 071/311-7748, 
0603/54-37-38
KOLEBA BUDOWLANA wywrotka, silnik spalinowy, - 2.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-06-98,0604/60-3246 
KOLEBA BUDOWLANA sflplinowa, po remoncie, brak akumu
latora i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-64-79
KONSTRUKCJA DACHU wym. 50 x 12 m, -12.000 zl. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-3143,0605/73-03-12 
KONSTRUKCJA DACHU metalowa, do rozbiórki • 90 zł/kg. 
Żary, tel. 068/374-05-20,0608/38-76-57 
KONSTRUKCJA HALI skręcana, stalowa, 8 przęseł, pow. 
900-1.350 m2, wys. 5.5 m, szer. 20 m, dł. 45-67.5 m, - 200.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/69-24-22
KONSTRUKCJA WIATY na halę, w elementach, słupy żelbe
tonowe, wiązary dachowe - 2.500 zł. Iłowa, tel. 0503/72-0549 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, 2-spadowej, 7 x 12 x4 m, -
3.500 zł. Legnica, tel, 076/855-35-73 
KONSTRUKCJA WIATY stalowa, 50 x12 m, - 25.000 zł. Mięki
nia, tel. 071/317-87-14 do godz. 16 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, wym. 60x12x4 m. • 32.000 
zł. Wołów, tel. 071/389-31-59
KONSTRUKCJA WIATY stalowa, wym. 40x15x4,8 m + blacha 
na dach, • 55.000 zł. Wołów, woj. wrocławskie, tel. 
0602/33-58-92
KONSTRUKCJA WIATY 2-spadowa, 40x6x35 m, bez pokry
cia, zdemontowana, pomalowana, stan idealny, - 4.800 zł. Wro
cław, tel. 0503/9344-13
KONSTRUKCJA WIATY pokryta blachą trapezową, emaliowa
ną, wym. 36x12x4 m, stan b. dobry, faktura VAT, - 30.000 zł 
netto. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/73-65-99

KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wrocła
wia, w cenie do 40 złA. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/6649-88 
KUPIĘ KRĘGI BETONOWE fi 1 do 1.2 m, z transportem, 5 
sztuk. Wrocław, tel. 071/34647-80 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE: cegłę, bloczki, papę, siat
kę ogrodzeniową, rynny. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/16-55-95 
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: 
krokwie 18/8, murłaty 14/14,13/13, folię paroprzepuszczalną, 
klamry do gąsiorów, brązowe, 120 szt., okazyjnie. Trzebnica, 
tel. 071/312-30-05
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: 
styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE drzwi garażowe, drzwi wej
ściowe, więżbę dachową, drewno, cegły klinkierowe i inne. Wro
cław, tel. 071/36340-66
KUPIĘ NITY ALUMINIOWE zrywalne, 6x30 mm, dużą ilość. 
Miękinia, tel. 071/317-84-32,071/317-80-76 do godz. 16 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub drewniane, wym. 85 cm x 75 
cm lub 75 cm x 85 cm albo mniejsze o 2-3 cm. Wrocław, tel. 
357-16-20,0503/72-01-11
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE 2 szt., z roletą oraz drzwi wej
ściowe, aluminiowe, okno dachowe 78 x 110, firmy Fakro. Zło
toryja, tel. 076/878-16-63,0602/18-19-30 
KUPIĘ OKNA, DRZWI plastikowe, z demontażu, o różnych wy
miarach. Wrocław, tel. 071/363-83-02 
KUPIĘ PŁYTY BETONOWE, do których mocuje się belki drew
niane, stosowane w telekomunikacji. Gryfów Śl., tel. 
0601/57-2241
KUPIĘ PUSTAKI STROPOWE TERIVAI i belki stropowe Teri- 
va. Wrocław, tel. 071/352-58-77,0502/33-25-64 
KUPIĘ RURY fi 32,38,50, z demontażu, większą ilość, w ce
nie 30 gr/kg. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48, 
0603/54-37-38
KUPIĘ RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE może być używane. 
Kurznie, gm. Popielów, tel. 077/469-71-38 
KUPIĘ SKRZYDŁA OKIENNE z demontażu, wym. 
3040x80-120 cm. Wrocław, tel. 071/343-9841,0603/67-23-12 
KUPIĘ SKRZYNKĘ ENERGETYCZNĄ ZK16 plastikową. Wro
cław, tel. 0602/11-07-09
KUPIĘ STAL DWUTEOWNIK 220 mm, 70 mm. Zgorzelec, tel. 
0603/89-24-50
KUPIĘ STYROPIAN twardy, do posadzek, grubość 5 cm, oko
ło 200 m2. Wrocław, tel. 071/783-84-94,0606/99-37-12 
KUPIĘ ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE szer. 70 cm i wys. 160 cm. 
szer. 130 cm i wys. 140 cm. Złotoryja, tel. 0601/18-64-72 
LEPIK ASFALTOWY • 30 gr/kg. Bolesławiec, tel. 0502/30-38-96

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

x 110, impregnowane - 20 zł/szt Wałbrzych, tel. 074/845-04-81, 
0503/93-58-96
OGRODZENIE METALOWE nowe elementy, 175 x 130 cm - 
140 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89 
O OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drewno, alu

minium, drzwi zewn., balkonowe, witryny, prod. nie* 
mieckiej, w cenie od 100 zł, możliwość transportu, 
sprzedaż ratalna. Komorowo k. Trzebnicy, tel. 
071/312-30-89,0602/15-3141 82001191

OKNA GOSPODARCZE wym. 88.5x118.5 cm, 2 szt. -100
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zł/szt., wym. 58x88 cm, 2 szt. - 80 zł/szt. Bielawa, tel. 
074/833-1540,0606/66-92-29
OKNA 204 x 136 cm - 350 zł, 204 x 139 cm (nieotwierane) -150 
zł, 210 x 11 cm - 250 zł, 100 x 150 xm (nieotwierane) - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-7242
OKNA ALUMINIOWE halowe, nieotwierane, ceny 70-100 zł/szt. 
i drzwi -100 zł/szt. Cybinka, tel. 068/391-13-02 

- OKNA DACHOWE VELUX 78x140 cm - 750 zł.+kołnierz, nowe. 
Strzegom, tel. 0606/39-52-35
OKNA DACHOWE Velux, - 600 zł. Wrocław, tel. 0504/90-14-59 
O  OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, z lufci

kiem, szer. 120 cm, wys. 124 cm, nowe, 2 sztuki. Yjro- 
cław, tel. 071/354-25-88 02028021 

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, 105x135 
-170 zł oraz drzwi balkonowe 210 x 70 - 200 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-2349,0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE w oprawie z PCV, z demontażu, rozwier-

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU "KOM" OP010771 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

OKNA PLASTIKOWE białe, nowe, wym. 80 x 100 cm - 350 zł, 
90 x 120 cm - 380 zł, 100 x 120 cm - 400 zł, możliwe inne wy
miary; drzwi balkonowe, białe, nowe, wym. 80 x 210 cm - 500 zł 
lub inne wymiary; drzwi wejściowe, plastikowe, nowe, wym. 100 
x 210 cm - 1.300 zł/szt. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/830-28-33
OKNA PLASTIKOWE PCV Veka, szyba 1.1, - 792 zł. Wrocław,
tel. 071/332-32-67,0602/77-7943
OKNA PLASTIKOWE PCV białe, nowe, wym. 1130 x 1495 mm,
- 450 zł. Wrocław, tel. 0602/63-39-83
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, wym. 160 x 145 cm,
rozwiemo-uchylne + kompletne skrzydło zapasowe, 2 szt, • 450
zł. Wrocław, tel. 0603/4847-93
OKNA ROZBIÓRKOWE z ościeżnicami, prod. szwedzkiej • 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/362-88-39 
OKNA SKRZYNKOWE noWe, oszklone, 11 szt., wym. 140 x 
150 cm, - 500 zł /szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
O  OKNA - NOWOŚĆ110 lat gwarancji na śnieżną biel, 

bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, rolety od 
189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje - również gra
tis do zamówionych okien, bezpłatne pomiary i do
radztwo, tani montaż, serwis. FIRMA „OLAF”, Wro
cław, tel. 071/332-32-67,0602/77-794 3 01030351 

OKNO DACHOWE Termo Plus, z kołnierzem, wym. 78 x 118 
cm, - 550 zł. Kowary, tel. 0606/38-93-79 
OKNO DREWNIANE uchylne, 1-płytowe, 120x145 cm, stan b. 
dobry, - 700 zł. Jelcz-Laskowice, tei. 071/318-36-03 '
OKNO DREWNIANE skrzynkowe, nowe, oszklone, 11 szt., 
wym. 140 x 150 cm, Cena • 500 zł/szt. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
OKNO DREWNIANE 117 x 146 cm -180 zł, 117 X 85 cm - 80 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-97-06
OKNO DREWNIANE nowe, bez szyb, szer. 111 cm, wys. 157
cm, cena - 40 zł, drzwi drewniane, nowe, z futryną, wym. 89 x
208 cm, lewe • 50 zł, drzwi balkonowe + 2 okna z żaluzjami.
komplet -100 zł. Wrocław, tel. 0600/83-75-79
OKNO PLASTIKOWE nowe, prod. Urzędowski, wym. 238 x 148
cm, -1.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-03
OKNO PLASTIKOWE wym. 50 x 196 cm, -150 zł. Wrocław,
tel. 071/346-63-37 . v
OKUCIA OBWODOWE do montażu okien drewnianych, firmy
Roto Centro 100, ok. 150 kpi, • 12.000 zł. Świebodzice, tel.
074/854-20-02
PANELE PODŁOGOWE dębowe,22 m2 - 40 zł/m2. Lubin, tel. 
076/749-21-95
PAPA TERMOZGRZEWALNA na szklanym włóknie, rolka 7.5 
m2 - 75 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/96-28-04

OKNA
ROLETY - GRZEJNIKI • PANELE PODŁ. 
MEGA tel-/fax 071/303 34 91
G W ARANCJA , NAJNIZSZEJ CENY

PROJEKT BUDOWLANY z pozwoleniem na budowę, -1.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-23-05 
PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę dróg. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ ZIEMIĘ humus, ok. 5000 m3, nieodpłatnie. Kąty Wro
cławskie, tei. 0604/82-5645
PRZYJMĘ ZIEMIĘ bez gruzu do Księginic koło Lubina. Lubin, 
tel. 0608/10-85-89
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów, każdą ilość, nieodpłatnie, oko
lice Międzylesia. Międzylesie, tel. 0603/41-78-38 
PUSTAKI połówki, możliwa faktura VAT -1.60 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0504/96-28-04
PUSTAKI ALFA 50x24x24 cm - 2.90 zł/szt. Legnica, tel. 
076/857-0342,0601/78-73-59
PUSTAKI ALFA 24x24x49 cm, 100 szt. - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
0501/15-36-09
PUSTAKI BETONOWE ALFA 10,5 x 24 x 49 cm, 100 szt. - 90
gr/szt. Bożnów, tel. 068/360-65-64
PUSTAKI POROMUR ceramiczne - 2,3 zł/szt Wrocław, tel.
071/336-24-54,0605/33-11-71
PUSTAKI STROPOWE FERT 60 370 szt. • 2,5 zł/szt, stemple 
budowlane 2,8-3 m, 400 szt. - 2 zł/szt Brzeg, tel. 077/411-59-11 
po godz. 19,0604/79-18-02
PUSTAKI STROPOWE TARVłA 1,90 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/324-27-86
ROLETY ZABEZPIECZAJĄCE - od 189 zł/m2, roletki materia
łowe, żaluzje, markizy tarasowe. Wrocław, tel. 071/332-32-67, 
0602/77-7943
ROLETY ZEWNĘTRZNE aluminiowe, nowe, wym. 88 x 210 
cm - 200 zł, 178 x 220 cm - 450 zł, 290 x 220 cm - 700 zł, 88 x 
118 cm • 100 zł, 88 x 58 cm • 50 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-71
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry •
3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
RURA DRENAŻOWA 50 i 80 m.b., nowa, -150 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-28-07
RURKI CERAMICZNE drenażowe, ok. 4000 szt. - 30 gr/szt 
Wrocław, tel. 0503/93-44-13
RURY dł. 2 i 4 m - 8 zł/m.b. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-7748,0603/54-37-38
RURY KAMIONKOWE, kanalizacyjne, fi 150 mm, dł. 1 m -15 
zł/szt. tel. 0502/43-39-37
RURY NA SŁUPKI fi 43,48,60, wys. 170 cm, niektóre pospa- 
wane • 8 zł/szt Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
RURY OCYNKOWANE nowe. 2*. 126 m -12 zł/m. Śmigiel, tel. 
065/518-00-69 po godz. 16

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż
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centrum podłogowe
‘ 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

S k ł a d  d r e w n a
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbltka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
'WARSZAWSKIE"

R AM KA  - 40 zł 135 z l + VAT 
Kupię złom  liny stalowe) 0 1 4  do 20 mm 

te l.  071/354-37-97 
W ro c ław , u l. P ó łn o cn a  5

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, GARAŻOWE 

NAJTAŃSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
FAKTURY VAT, TRANSPORT GRATIS 
Tel. 0-607 67 47 27,076/843-60-63

RURY ROZBIÓRKOWE fi 32, na ogrodzenia, dl. 2 m, 28 szt. -
7 zł/szt. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-93*31
RURY STALOWE średnica 220 x 8 mm, dł. 2.8 mb, - 100 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/45-51-31
RURY STALOWE wym. 911 x 7 mm, 2020 x 7 mm, używane, z
demontażu - 0,50 zł/kg. Żarów, tel. 074/858-09-60,
0604/48-68-01
RUSZTOWANIA 100 m2, kompletne, cena • 50 zł/m2. Legnica, 
tel. 0502/15-72-28
RUSZTOWANIA RAMOWE motaż i demontaż - 9 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/372-36-59,0601/41-31-93 
O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE nowe, lekkie, jedna

kowe, wypożyczę tanio, możliwość transportu, wy
konuję także ogrodzenia placów budów, działek re
kreacyjnych, ogródków, z materiałów własnych lub 
powierzonych. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
01033511

RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE 20 szt. - 30 zł/szt. Bolesła
wiec, tel. 075/732-77-54
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE lekkie, 60 szt, - 32 zł /ram
ka. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE 34 szt. - 35 zł/szt. Żagań, 
tel. 068/377-30-17,0605/26-04-75 
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE cena • 38 zl/szt Żary, tel. 
068/374-83-51; 0606/85-79-44
RUSZTOWANIE WISZĄCE nie używane, udźwig 300 kg, - 2.000 
zł. Wołów, tel. 071/389-31-59,0602/33-58-92 
SCHODY KRĘCONE na metalowym szkielecie, dębowe, b. so
lidne, - 800 zł. Wrocław, tel. 0503/33-33-85 
O  SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV - 4.20 zł/m2, 

siatka „goły ocynk" • 4.50 zł/m2, siatka ocynkowana, 
powlekana PCV, z grubego drutu - 4.50 zł/m2, siatka 
zgrzewana do betonu • 2.70 zł/m2, słupki ogrodze
niowe • 13 zł/szt., bramy standardowe z furtką • 680 
zł/kpi., bramy kute - 200 zł/m2. „METALPLAST”, Wisz
nia Mała, tel. 071/312-74-92,0603/88-26-10 82001181 

O  SIATKA OGRODZENIOWA: stalowa • 3.30 zł/m2, sta
lowa, powlekana - 4.20 zł/m2, ocynkowana • 4 zł/m2, 
ocynkowana, powlekana • 4.60 zł/m2, drut naciągo
wy, napinaczę, słupki, bramy • montaż., tel. 
076/838-40-65,0605/07-87-90 84019261 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, słupki ogrodzeniowe, po
wlekane, drut naciągowy, napinaczę, pręty, drut kol
czasty i inne akcesoria, możliwość transportu. „GRA- 
NIMET”, Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21,0603/59-78-90 80012021 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
- 4.1 zł/m2, siatka ogrodzeniowa, ocynkowana - 4.5 
zł/m2, drut naciągowy - 30 gr/m.b., napinaczę. Krzy
ków, tel. 071/318-98-56 81013901 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy większych za
mówieniach transport gratis, możliwość montażu. 
Pęgów, tel. 071/310-73-02,0609/64-36-98 81013401 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem - 4.30 zł/m2, ocynkowana - 4.50 zł/m2, pe
łen asortyment, możliwość całkowitego montażu (wy- 
lewki, osadzanie słupków), transport gratis. Prusice, 
tel. 071/387-13-32,0601/84-19-35 82001201 

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodzeniowe 
i inny asortyment, możliwość montażu, negocjacji 
cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 071/312-64-33, 
0603/42-83-91 81013411

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleczona 
poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość dru
tu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posiadamy drut nacią
gowy, napinaczę, słupki ogrodzeniowe. Przy więk
szych zamówieniach dostawa gratis. „PLAST-MET", 
Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 074/852-16-95, 
074/853-58-31,0602/10-44-51 01030821

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, dowolna wysokość, ceny od 3.50 do 4.50 
zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słupki ogro
dzeniowe, drut naciągowy, napinaczę i inne akceso
ria do montażu ogrodzeń. Przy większych zamówie
nia dostawa gratis. Żmigród, ul. Lipowa 9, tel. 
071/385-35-64,0603/85-26-17 82001281 

SIATKA OGRODZENIOWA plastikowa i ocynkowana, wys. 
50-500 cm, bez łączeń, cena 4-5.8 m2 netto. Kostomłoty, tel. 
071/390-57-17 do godz. 17.0606/59-51-97 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana powle
kana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory - 3.5 
zł/m2. Wrodaw, tel. 071/325-40-73 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana PCV - od
3.60 zł/m2. Zielona Góra, tel. 068/320-09-23,0607/85-53-00 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV - 3.6 
zł/m2, ocynkowana, powlekana PCV - 4.35 zł/m2, słupki, moż
liwość transportu. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70, 
0602/24-52-95
SIATKA PODTYNKOWA PCV, 50 m.b. -140 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, oczko 100 x 100, cena 
2.7 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SILOS NA TROCINY z instalacją wyciągową, > 3.500 zł. Legni
ca, tel. 0601/21-38-41
O SIPOREX 24 x 24 x 59 cm - 4.90 zł/szl, 12 x 24 x 59 

cm - 2.65 zł/szt., znak jakości, certyfikat, transport 
gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01030681

O SIPOREX - różny asortyment, producent Milicz, Ska
wina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziurawka, K-1, 
K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, cement, 
wapno, zaprawy i kleje. Wymienione towary posła-

OKNi'Super 
ceny I ■

K O F L A S T O  Z  P C V  I A L U '
PRODUCENT -zadzwoń!!!

f rei, o n /780 -32 -4 4 )

Wiosną najtaniej!!!

dają atesty i certyfikaty. Transport gratis. Wszystkie 
wyroby w cenach promocyjnych, prowadzimy sprze
daż ratalną. Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 
(fax), 0601/57-14-04 84014641 

O SIPOREX 24x24x59 - 4.8 zł/szl, 12x24x59 • 2.65 zł/szt., 
certyfikaty, transport GRATIS. Kietlów, tel. 
065/544-83-72,0608/10-29-14 84019391 

SIPOREX, 24 x 24 x 59 cm, 150 szt. • 5.5 zł/szt. Lubin, tel. 
076/846-92-85,0605/45-65-57
SKRZYDŁA OKIENNE oddam za darmo, pilnie. Wrodaw, tel. 
0501/15-36-09
SKRZYNKA EKLEKTYCZNA budowlana. - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-43-73 po godz. 19
SŁUPKI OGRODZENIOWE imitacja piaskowca, podmurówka 
- od 50 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-05,0602/81-76-54 
SŁUPKI OGRODZENIOWE dł. 2 m, fi 50.20 szt. • 150 zł, dł.
1.6 m, fi 50,15 szt. -100 zł. Brzeg Dolny, tel. 0600/31-28-45 
SŁUPKI OGRODZENIOWE 15 szl, nowe, dł. 2.4 m, zakończo
ne kulą - 14 zł/szL Legnica, tel. 0503/01-49-56 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rury, śr. 45 i 51 mm, dł. 2,1-2,2 
m, także malowane -10-12 zł/szt. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-83-39,076/835-09-34
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 65, wysokie, 80 szt. -1200 zł.' 
Wrocław, tel. 0604/46-55-71
SŁUPKI STALOWE fi 50, 60, 75, 90, dł. 1.40 m - 4-6 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 0501/80-74-20
SŁUPY DREWNIANE zaimpregnowane, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05
O SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZMEISTER 

kompletny, sprawny, - 7.500 zł., tel. 0604/66-37-82 
01028191

O SPRZEDAŻ AGREGATÓW TYNKARSKICH P.F.T.G-4.
., tel. 0604/66-37-82 01034321 

STAL konstrukcyjna, kątowniki, słupy - 0.90 zł/kg. Biała, gm. 
Chojnów, tel. 076/818-6944,0602/82-11-26 
STAL narzędziowa. Oława, tel. 0607/20-56-84 
STAL CEOWNIK 120 mm, dł. 5 m, - 30 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/646-14-48
STAL DWUTEOWNIK 280 x 6.5 mm - 70 gr/kg. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-53-00
STAL DWUTEOWNIK 380 mm, dł. 7 m, 3 szt. -1.000 zł całość. 
Mikołajowice, gm. Legnickie Pole, tel. 0605/03-97-84 
STAL DWUTEOWNIK 120-80 zł/szt. 100 - 70 zł/szL Paszowi
ce, tel. 076/870-14-85,872-87-08 
STAL DWUTEOWNIK 160 mm, dł. 12 m, 10 szt. • 350 zł/szt. 
Stróża, tel. 071/316-91-59
STAL DWUTEOWNIK 270 mm, w 12 m lagach - 70 gr/kg. Ząb- 
kowice Śląskie, (el. 074/815-35-25,0603/84-78-74 
STAL KĄTOWNIK 90 mm, ceownik 120 mm x 6 m.b. • 0,50 
zł/kg. Żarów, tel. 074/858-09-60,0604/48-68-01 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m -1 zi/m.b., krawę- 
dziaki sosnowe (6x6, 8x8) - 4 zł/m.b. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE metalowe, 20 szl, belki drewniane, 
17 szt, - 1.150 zł. Brzeżno, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-60-19
STEMPLE BUDOWLANE nowe, dł. 3 m - 5 zł/szt. i 2.5 m - 2.50 
zł/szt. Karczowiska, woj. legnickie, teł. 0603/13-95-42 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, od 1 zł/m.b. Oława, tel. 
071/303-09-20,0604/26-78-97
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe - od 1 zł/m.b. Oława, tel. 
071/303-07-97
STEMPLE BUDOWLANE żerdzie ogrodzeniowe, sosnowe, dł. 
na zamówienie • 1,20 zł/m.b., deski .na podbitkę” - 420 zl/m3 
(możliwy transport). Piszkawa, gm. Oleśnica, tel. 071/315-33-12 
STEMPLE BUDOWLANE 3 m - 3 zł/szt., sztachety ogrodze
niowe i balkonowe 2 x 120 - 2 zł/szl, łaty ogrodzeniowe i listwy 
montażowe od 1.50 zł/mb. Prochowice, tel. 076/858-49-10 
STEMPLE BUDOWLANE 3 m, 300 sztuk, we Wrodawiu - 5 
zł/szt Syców, tel. 062/785-47-07 
STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane, ocynkowane, dł. 3 m- 
75 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-40-69,0602/79-79-03 
SZALUNKI ACR01.2 x 0.4 m - 30 zł, 1.5 x 0.4 m - 35 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-65-64
SZTACHETY OGRODZENIOWE strugane - od 0.50 zł/szt. oraz 
bramy wjazdowe, z drewna, różne wzory - od 500 zł. Kamienna 
Góra. tel. 074/845-04-81,0503/93-58-96 
SZTACHETY OGRODZENIOWE zaokrąglone, wym. 125 x 9 x
2.3 cm, cena 2.20 zł/szt. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 8 x 2 cm, 
600 szl -1.50 zł/szt. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-74-01 
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory - 2.7 zł/szt. oraz 
inne wyroby (altanki, studnie itp.). Wrodaw, tel. 071/341-44-16 
w godz. 8-12,0600/66-62-55
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 KOLEJOWE długość 525 cm, 8 szt. -1.000 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 068/388-80-16
ŚRUBUNKI HYDRAULICZNE - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
TARCICA BUKOWA sucha, grubość 50, -1.440 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-36,0606/98-40-66 
TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50 mm, • 1.400 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA DĘBOWA gr. 45 mm, dł. 4 m, szer. 40 cm, sezono
wana -1.200 zł/m3. Chocianów, tel. 076/818-55-55 
TARCICA DĘBOWA - 1.000 zł/m3. Jelenia Góra, tel. 
075/713-23-79,075/753-12-82
TARCICA DĘBOWA sucha, grub. 25 i 50 mm oraz klejonka 
dębowa na schody, drzwi i podłogi, -1.100 zł. Lubin, tel. 
076/844-60-48
TARCICA DĘBOWA bukowa, brzozowa, dł. 1.25 m, gr. 25-100 
mm, nieobrzynana, sezonowana 3 lata - 400 zł/m3. Lwówek 
śląski, tel. 075/782-20-90 po godz. 16 
TARCICA DĘBOWA sucha, klasa I - 1.200 zł/m3. Nowa Sól, 
tel. 068/388-60-13
TARCICA DĘBOWA wilgotność 20% dł. 3 m, gr. 50 mm • 825 
zł/m3. Opole, tel. 0605/52-9947 
TARCICA DĘBOWA gr. 25-50 mm -1250 żł/m3, sosnowa, ol
chowa - 800 zł/m3. Środa śląska, tel. 071/317-25-79, 
0604/95-48-36
TARCICA DĘBOWA oraz jesionowa, grubość od 25 do 45 mm 
-1.000 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-91-77,0600/16-88-07 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, 20 m3,1 klasa -1.600 zł, II 
klasa • 1.100 zł, III klasa - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/06-62-33 
TARCICA JESIONOWA gr. 40,45,50 mm, sezonowana 8 lat - 
900 zł/m3. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po gódz. 18, 
0602/24-82-22
TARCICA SOSNOWA 17 m3 - 700 zł/m3. Wrocław, tel. 
0600/31-99-60
TARCICA ŚWIERKOWA gr. 5 cm, dl. 6 m - 530 zl/m3, laty świer- 
kowe 5 cm x 5 cm x 6 m • 720 zł/m3, - 200 zł. Jawor, tel. 
0604/20-94-66
O TARCICA SUCHA: dębowa -1.900 zł/m3, bukowa •

1.450 zł/m3, jesionowa • 1.500 zł/m3. Oława, tei. 
071/303-89-69 w godz. 8-15,0602/59-14-30 01029311

OP012420

O TARTAK OFERUJE WYROBY i USŁUGI: TARCICA DĘ
BOWA, grubość 27 mm - 990 zł/m3, WIĘŹBA DACHO
WA, ŁATY DACHOWE, DREWNO BUDOWLANE, IM
PREGNACJA ZANURZENIOWA - 600 zł/m3 oraz OB
RÓBKA MASZYNOWA DREWNA. Marczów k. Jeleniej 
Góry, tel. 075/753-18-63,0601/15-11-57 

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 9 m, nowy, - 3.500 zł. Opole, 
tel. 077/467-32-08 wieczorem
TAŚMOCIĄG BUDOWLANY długość 10 m, - 3.000 zł; Świebo
dzice, tel. 074/854-34-44
WALEC WIBRACYJNY W  3403,1989 r., - 5.500 zł. Wolibórz, 
tel. 074/872-12-68
WAPNO MAGNEZOWE cena z transportem - 45 zł/t. Rawicz, 
tel. 065/547-52-23,0603/68-78-62 
WCIĄGARKA BUDOWLANA łańcuchowa, udźwig 500 kg, ra
mię obrotowe, 4-biegowa, ze sterownikiem, - 500 zł. Borowa 
Oleśnicka, gm. Długołęka, tel. 071/315-72-45 
WCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig do 500 kg, przekładnia 
ślimakowa 1:38, zamknięta, bęben z linką, - 300 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/93-44-13

bESKI p o d ło g o w e !
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” Wrocław, ul. P iękna 78 

tel. 071/336-25-03 OP011966I

WCIĄGARKA BUDOWLANA, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89
WEŁNA MINERALNA grubość 15 cm, 150 m2, cena • 9 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/373-90-79
WEŁNA MINERALNA grub. 5 cm - 3.60 zł/m2, grub. 10 cm -
6.20 zł/m2, grub. 15 cm - 8.90 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/19-94-64 
WĘZEŁ BETONIARSKI BRS-500 używany, - 7.000 zł. Rębi
szów, tel. 075/783-95-29
WIBRATOR DO BETONU PRZYCZEPNY 220/380 V, - 300 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

sprawdź !!!
PARAPETY-ŻALUZJE-ROLOSY

® 344 75 86
Wrocław _  o en nfi CO 
Białowieska 4 S M U U O O O

WIBRATOR DO BETONU WGŁĘBNY WEBER mało używany, 
- 2.500 zł., tel. 0603/70-80-01
O WIĘŹBA DACHOWA tarcica, łaty, impregnacja - 640 

zł/m3. Montaż więźby. Węgry k. Żórawiny, tel. 
0502/38-66-09 01029211 

WIĘŹBA DACHOWA impregnowana, laty, podbitka - 600 zł/m3. 
Głogów, tel. 0604/67-31-35
WIĘŹBA DACHOWA deski, łaty, belki - 480,590 zł/m3. Jawor,
tel. 076/870-10-28,0607/27-41-77
WIĘŹBA DACHOWA • 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-23-79,
075/753-12-82
WIĘŹBA DACHOWA krokwie, 16 x 8 x 7,5 m, 5,5 m3, łaty 2 m3 
• 620 zł. Piława Górna, tel. 0602/60-19-47 
WITRYNA OKIENNA okno wystawowe, mahoniowe, 170x170 
cm, stan idealny, • 300 zł. Szprotawa, tel. 068/376-70-38 po 
godz. 16
WKŁAD KOMINOWY z blachy kwasoodpomej i atestowanej, - 
75 zł/m na gotowo. Wrodaw, tel. 071/321-73-75,0602/32-70-51 
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome (atest), - 34 zł /m.b. Le
gnica, tel. 076/857-51-05,0608/49-55-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek", 1998 r., 70 
kg, stan b. dobry, • 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69

TARTAK -  JAWOR
koło Legnicy, tel. 076/870-47-27,0-606 902 101 

•WIĘŹBY DACHOWE .......620,00 9
• ŁATY D ACH O W E 680,00 S
•INNY ASORTYMENT (ceny brutto) §

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, - 2.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/731-67-38,0501/46-79-67 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU stan b. dobry, - 4.500 zł. Głogów, 
tel. 076/834-46-34 po godz. 16 •
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER stopa wibracyjna. 70 
kg, stan b. dobry, -1.600 zł. Jurków, tel. 076/818-97-49 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG silnik diesel Hatz, - 3.200 
zł. Lubań, tel. 075/722-18-94,0602/36-41-54

VELUX®
O K N A  D O  P O D D A S Z Y

PEŁNY ASORTYMENT
C-GIPS - Z.G. Sp. z o .o . 
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55, 341-55-64 
0-604 619 739 

e-mail: zg_wroclaw@cglps.pl

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, benzyna typ „stopa”, -1.600 zł. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-31-00 .
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR30/38D, 2000 r., die
sel, z rewersem, stan idealny, -. 8.700 zł. Opole, tel. 
0602/27-06-55
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
325-18-48,0502/61-10-53
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1989 r., 1-cylindrowy, 
HATZ płytowa, waga 450 kg, 2 biegi do przodu +1 bieg do tyłu, 
nowe poduszki i tarcza sprzęgła, - 7.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/345-5847,0606/76-11-45
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, 1991 r. 100 kg, revers, -
2.600 zł. Zielona Góra, tel. 0601/56-57-30 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, silnik 
diesel Hatz, stan b. dobry • 4.100 zł oraz BOMAG, 1999 r. 235 
kg, silnik diesel Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r„ benzyna .sko
czek", stan b. dobry, -1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy. 0049/17-47-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN AVH 40-20,1996 r. pły
towa, 400 kg, silnik Hatz Supra diesel, rewers, stan b. dobry, -
6.500 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52 D, 1997 r. 
450 kg, nawrotna, diesel (Hatz Supra), stan b. dobry, • 7.900 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN, 1999 r., benzyna stan 
idealny, • 3.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HONDA HTU 80,1999 r. stopa 
wibracyjna, prawie nowa, mało używana, stan idealny, - 6.000 
zł. Oborniki Śl., tel. 0601/71-22-36 
O ZAGĘSZCZARKI GRUNTU WEBER nowe, w cenie od

3.700 zł, netto, z gwarancją na rok, ceny najniższe w 
Polsce, autoryzowany przedstawiciel firmy We- 
ber/PHU Zenker, E-Mail Zenker@Sisco.pl. 59-300 Lu
bin, Osiek 35 B, tel. 076/842-83-43 84018591 

ZAMIENIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄ 3x9 stopni + strug elek
tryczny (nie używane) - na drabinę aluminiową. 3x12 stopni. 
Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0601/19-89-07 
ZBIORNIK NA SZAMBO 35 m3, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-66-22
ZBIORNIKI NA SZAMBA stalowe, poj. 7.000-24.0001. konser
wowane, możliwość transportu, ceny od 1.500 zł do 2.500 zł. 
Lubin, tel. 0502/60-93-39
ZBIORNIKI NA SZAMBO poj. 7000 i 100001, zakonserwowa
ne, ceny 1.400 i 1.600 zł. Oława, tel. 071/313-15-72 
ZBIORNIKI NA SZAMBO stalowe, poj. 7.000 i 10.000 I •
1.400-1.600 zł. Oława, tel. 071/313-19-72 
ZBIORNIKI NA SZAMBO poj. 5,0001 -1.100 zł i inne. Żagań, 
tel. 068/477-74-20
ŻURAW BUDOWLANY rozbierany do transportu, wys. podno
szenia 7 m - 300 zł. Głogów, Serby, tel. 0603/56-62-80, 
076/833-14-58
ŻURAW BUDOWLANY okienny, - 680 zł. Wrocław, tel. 
071/325-15-82
ŻWIR pospółka, 27 ton, - 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

SPRZĘT
SPORTOWO-TURYSTYCZNY

APARAT DO NURKOWANIA SKUBATRA D400 lub ATEX 40, 
cena 1.100 zł/szl Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
O ATLAS KETTLER - 950 zł, Atex 650 zł, Chris Top - 900 

zł, steppery • od 200 zł, wiosła, ławki, rowery od 200 
zł, bieżnia - 350 zł, orbitrek Magnetik • 500 zł, bieżnia 
elektr., najwyższa opcja - 3.800 zł i inne, sprzęt do 
siłowni,' kije do gry w golfa -100 zł/szt. Legnica, tel. 
076/866-34-07 84017911 

AUTOMAT DO LOTEK LOWEN, 1991 r. na monety 1-złotowe, 
stan b. dobry, - 3.500 zł; Wrocław, tel. 0602/15-57-88 
O BASENY POMPOWANE atrakcyjne, w supercenach - 

już od 99 zł oraz materace 1*, 2-13-osobowe. Zadzwoń 
lub przyjedź, a przekonasz się sam. Wrocław, ul. Tu
nelowa 4, tel. 071/336-35-89 (orazfax), 0605/62-02-03 
85001831

BROŃ GAZOWA REM-89 naboje, kabura, stan b. dobry, po
trzebne zezwolenie, - 400 zł lub zamienię na telefon komórk., 
felgi alum. 14” do Lanosa. Jelenia Góra, tel. 075/767-15-88, 
0603/27-63-95
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA Markel Shul i luneta Bu- 
shnell, 3-9 x40, prod. japońskiej, pokrowiec, oryginalne opako
wanie, horyzontalna, kal. 12/70, stan b. dobry, • 1.800 zł. Wro
cław, tel. 071/341-̂ 0-91
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA IŻ 43EM kal. 12/70, mało 
używany, zadbany, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-15-79 
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER OWG prod. polskiej, kaL 308 
Winch., z lunetą Zeiss 6 x 42, pokrowiec + akcesoria, prawie 
nie używany, -1.900 zł. Legnica, tel. 076/850-20-61 
BROŃ SPORTOWA KARABINEK PAINTBALLOWY SPYDER 
ELITE półautomat, magazynek na 200 kulek, kolanko Armson, 
butla C02, stan idealny • 800 zł, razem z maską Hot Shot-Scott, 
czarną z szybką termiczną, nową- 200 zł oraz SPLATMASTER 
na C02, magazynek na 10 kulek, mało używany, stan idealny, - 
130 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA SUWIA631 LUX prod. cze- 
skiej, długa + luneta 4 x 30, nowa, - 400 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA,> 180 zl. Wrodaw, tel. 
071/362-88-39
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA kal. 4.5 mm, z lunetą lub 
bez, -400 zł. Wrocław, Wieruszów, tel. 0608/52-71-99 
BUTY NARCIARSKIE SALOMON, - 270 zł. Wrocław, tel. 
071/336-4341
BUTY PIŁKARSKIE młodzieżowe, profesjonalne, skórzane, 
rozm. 38, firmy Umbro, nowe, • 100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-04-94
BUTY PIŁKARSKIE UMBRO nowe, profesjonalne, skórzane,
roz. 38, -100 zl. Świdnica, tel. 074/853-04-94
BUTY PIŁKARSKIE stan idealny, nr 3944, • 100 zł. Wrodaw,
tel. 071/364-57-67.0504/98-58-50
BUTY SPORTOWE NIKE .GARNETT najnowszy model, nr 43,
-380 zł. Wrocław, tel. 0602/72-33-35 .
BUTY WĘDKARSKIE gumowe, nr 40 - 50 zł/para. Wrodaw. 
tel. 071/355-12-84 w godz. 16-22 
DESKA WINDSURFINGOWA szkoleniowa, kompl. • 320 zł, Fa- 
natic Cobra • 290 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-81 
po godz.20,0602/84-61-56

iDESKA WINDSURFINGOWA TIGA dł. 320 cm. wyporność 160
l.-nowaT-1.400 zl. Legnica, tel. 076/854-2V83 - 
DESKA WINDSURFłNGOWA Bullit Slalom, dł. 295 cm, wypor
ność 1121, - 850 zł. Legnica,tel. 076/854-21-83 
DESKA WINDSURFINGOWA FAŃATIC ULTRA BEE 284/59 
cm, 117 li - 700 zł. Leszno Górne, tel. 068/376-62-37 
DESKA WINDSURFINGOWA HI-FLY 3,2 m, 1601, mieczowa,' - 
900 zł. Lubin, tel. 0601/55-57-21 
DESKA WINDSURFINGOWA idealna do nauki, wyporność 120 
I, kpi. + 2 żagle, kapok, stan idealny, - 600 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-68,0606/98-20-70
DESKA WINDSURFINGOWA BIC-TECHNO, - 2.400 zł. Wro
cław, tel. 0502/27-5747
DESKA WINDSURFINGOWA, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-10-82
DESKA WINDSURFINGOWA BIC TECHNO, - 2.400 zł. Wro
cław, tel. 0502/27-5747
DESKA WINDSURFINGOWA AHD dł. 275 cm, wyporność 961, 
niebieska, model 1998 r., szybka, zwrotna, 2 stateczniki -1.300 
zł, żagiel Nilprype VX 3, pow. 5,9 m2, stan dobry • 600 zł, żagiel 
SimmerFrizone, pow. 7,1 m2, model 2001 r., stan idealny -1.300 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
DESKA WINDSURFINGOWA Hi-Fly, 355 cm, wyporność 170 
litrów, kompletna - 490 zł, deska z mieczem chowanym, dł. 320 
cm, 140 litrów - 690 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
DESKI WINDSURFINGOWE F2 Sputnik, 285 cm, 115 litrów 
wypomośd, statecznik-*- stopa masztu, stan idealny? 1.000 zl, 
żagiel dla dziecka 2.9 m2, bom z klamrą aluminiowy maszt 2-czę- 
ściowy - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/361-64-39 '
DRABINKA SZNUROWA 6-szczeblowa, zawieszana do sufc 
tu, dł. ok. 2 m, dla dzieci, stan b. dobry, - 37 zł. Wrocław, tei. 
071/342-04-64
JACHT KABINOWY, 1999 r. sklejkowy, 4 koje, dł. 5.4 m, wy
godny, po 2 sezonach, gptowy do pływania, bez wózka, - 4.800 
zł. Zbytowa 12, gm. Bierutów, tel. 071/315-70-72 
JACHT KATAMARAN 22 m2.3-osobowy. -17.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/27-5747
KAJAK 2-osobowy, pompowany, - 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
KAJAK dmuchany, Salamandra, - 420 zł lub zamienię na tele
fon komórkowy. Wrodaw, tel. 0601/71-64-31 
KAJAK 2-osobowy, 5-komorowy, dmuchany, nowy - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/387-86-26
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik Her
cules 60 KM, 12-osobowy, mało używany, zaręjestrowanyr -
45.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0607/61 -34-14 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0228 
www.autogielda.com.pl)
KOMBINEZON RATUNKOWY typ morski, dobry na jacht - 650 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Pieszyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/54-66-20 .
KRĄŻEK DO SZTANGI15 kg (3 szt.) i 20 kg (4 szl) wraz ze 
stojakami, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-57-78 
KUCHENKA TURYSTYCZNA 2-palnikowa, - 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-65-56
KUPIĘ KARABINEK SPORTOWY .wiatrówkę", z lunetą, do
brej jokości. Legnica, tel. 076/856-39-52 
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ najchętniej z okolic Zielonej Góry, 
w cenie do 300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ NAMIOT wojskowy, duży. Milicz, tel. 071/383-10-33. 
0603/30-05-92
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym dnem. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy o wyp. (1,5-3 ton) 
może być z byłego ZSRR (za informację kupna zapłacę). Zielo
na Góra, tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI. Wrocław, teł. 367-86-44, 
0603/37-5644
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI .15 KM, po 1994 r., Mercury albo 
Yamaha, w cenie do 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/73-2645 
KUPIĘ STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO. Wrocław, tel. 
0503/91-70-08
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX zasilanie 12/220 
V oraz gaz, prod. zachodniej, stan idealny, od 550 zł. Głogów, 
tel. 076/83446-34 po godz. 16
LODÓWKA TURYSTYCZNA do samochodu, 18 litrów, 12 V, 
stan b. dobry, -150 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-26 
LODŹ ŻAGLOWA sportowa, typ 470, stan b. dobry, • 4.500 zł.. 
Wrocław, tel. 0601/70-61-58
ŁÓDŹ PLASTIKOWA AP-31Ó, 1995 r. stan b. dobry, pełne wy
posażenie, -1.100 zł. Sulechów, tel. 0604/33-52-79 
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, 4-osobowa, ze spaniem, b. ład-' 
na + przyczepa łamana, silnikChrysler, 115 KM, - 24.000 zł lub 
zamienię na samochód, najchętniej diesel. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA wiosłowa. 4 x 1.5 m, kolor mahoniowy oraz 
jacht żaglowy Cadet, kolor mahoniowy, kompletny, - 3.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/318-0042 w godz. 9-15 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1989 r. z włókna szklanego, mało używa
na, dł. 42 m, silnik zawieszany 2-cylindrowy, podwójne dno,
4-osobowa, tapicerka, kierownica, szyba, stan idealny, - 5.000 
zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-6049 w godz. 17-21 
LÓDŹ MOTOROWA GLASTROM, 1992 r„ 3000 ccm, benzyna 
LX Mercuruses, przekładnia ZET, 140 KM, kabina do spania, 
dł. 6.5 m, tylko 40 godzin w wodzie, wersja USA, radioodtwa
rzacz + przyczepa podłodziowa, ocynkowana, zarejestrowanar 
• 43.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/75249-12 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0056 www.au- 
togielda.com.pl)
LÓDŹ MOTOROWA GRYF-4 pneumatyczna, 1.5 x 3.5 m, 5 ko- 
mór, sztywna podłoga, mahoniowa deska do silnika, silnik o 
mocy 8 kW, • 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-22-27 
ŁÓDŹ MOTOROWA OSA 1.2 x 2.5 m, pneumatyczna, wędkar
ska, deska pod silnik, 2 ławki, 3 komory, • 800 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-22-27 /
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 zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - AC0240 www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ WĘDKARSKA plastikowa, z silnikiem spalinowym, 3 ko
mory powietrzne, wym. 265 cm x 130 cm x 45 cm, biała, -1.200 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-07 po godz. 16 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA .żywiczna", kompletny Osprzęt, stan ide
alny, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
ŁÓDŹ WIOSŁOWA dł. 2.7 m. szer. 1.3 m. nowa, z wiosłami, + 2 
kamizelki ratunkowe, - 1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-02
ŁÓDŹ ŻAGLOWA stan dobry, -«*.800 zł. Wrodaw. teł. 
071/353-35-56.0605/28-71-85
ŁÓDŹ ŻAGLOWA prod. niemieckiej, pow. żagla 10 m2, dł. ka
dłuba 42 m ♦ przyczepa, - 4.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-10-82 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OMEGA OSTRÓDA laminat, dł. 6,2 m, pow. 
żagli 15 m2 dakron, 5-osobowa, kapoki, pełny komplet, mało 
używana, stan b. dobry, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-50-66, 
0601/96-34-05
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OMEGA, 1975 r. drewniana, maszt alumi
niowy, olinowanie, żagiel nieprzemakalny, • 1.600 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-57-24 .
ŁÓDŹ ŻAGLOWA ORION kabina 4-osobowa, z przyczepą do 
przewozu, - 5.000 zł. Świdnica, tel. 0503/95-36-06 
ŁYŻWOROLKI K2 rozm. 46/47, mało używane, stan b. dobry, • 
260 zł. Wrodaw, tel. 0604/14-32-33 
ŁYŻWOROLKI ROCES rozm. 43-44, - 170 zł. Wrodaw, tel. 
345-73-86, po 15
ŁYŻWOROLKI ROLLERBLADE prod. włoskiej, rozm. 42 - 50 
zł. Śdnawa, tel. 076/843-66-82 
ŁYŻWOROLKI TREX SX-5 rozm. 41, prod. niemieckiej, koła 
kauczukowe, mało używane, - 90 zł. Wrodaw, teł. 071/353-13-98 
MOTOLOTNIA 1 i 2-osobowa, silnik Trabanta, VW Garbusa, 
przyrządy, metryka oraz kompletny napęd VW Garbus + śmi
gło, cena • 4.000 i 6.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
NAMIOT 3-osobowy, sypialnia podwieszana, duży przedsionek, 
okna, moskitiery, stan idealny, od 480 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34 po godz. 16
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ZKT LUBAWA -  SKŁAD FABRYCZNY 
WILLOWE BAW EŁNA + IGLOO -  40 MODELI

P R A W D Z I W E  N A M I O T Y
POWERMAN Wrocław, ul. Chorwacka 41 
S P O R T  OP°12457 tel. 071/325-25-13; 325-97-75

NAMIOT 2 sypialnie, aneks kuchenny, zamykany, 3 okna, kolor 
zielono-żółty, - 550 złl Jelenia Góra, tel. 075/755-34-94, 
0604/68-38-68
NAMIOT 2-osobowy, nowy, -110 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-94-11
NAMIOT DOMEK 4-osobowy, 2 sypialnie, duży przedsionek, 
stan b. dobry, - 550 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-77 
NAMIOT 2-osobowy, nie używany, • 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-27-49
NAMIOT 6-osobowy, nowy, - 500 zł. Strzegom, tel. 
074/85541-23 . .
NAMIOT + śpiwór i materac, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/322-28-10 ^
NAMIOT wojskowy, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
NAMIOT 3-osobowy, • 180 zł. Wrocław, tel. 071/322-54-05 
NAMIOT wojskowy, duży, 6 okien, stan b. dobry, -1.850 zł. Wro
cław, tel. 071/373-03-98
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, tropik, mokitiera 
w przedsionku, wym. 240 x 210 cm, wys. 130 cm, wodoodpor
ny, -180 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT 3-osobowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/342-69-95 
NAMIOT, 1999 r., typu .domek', 2 sypialnie podwieszane, za
mykane, 470 x 350 x 220, daszek, 3 okna, moskitiery, prod. 
czeskiej, duży, używany, stan b. dobry, - 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-94-44,0607/85-11-20 
NAMIOT CAMPUS VENEDIG 4 czerwono-zielony, 4-osobowy, 
sypialnia, przedsionek, miejsce na stół i łóżko polowe, - 500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-98-17 .
NAMIOT EXPLORER 5-osobowy, z przedsionkiem, fabrycznie 
nowy, prod. niemieckiej, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
NAMIOT HEL 4 2 sypialnie, przedsionek, stan dobry, - 400 zł.
Wrocław, tel. 071/357-14-58 po godz. 17
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, duży przedsionek, 490 x 210 x
140 cm, waga 5.4 kg, nowy, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/336-43-41
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, wymiary
2.3 x 2.1 x 1.3 m, tropik, - T85 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-22,
0606/82-50-58
NAMIOT IGLOO nowy, 4-osobowy, 2 sypialnie, wys. 170 cm - 
490 zł, inne typu Igloo; materace weiurowe, dmuchane, 2-oso- 
bowe - 89 zł, 1-osobowe - 59 zł, możliwe dowiezienie lub wysył
ka pocztą. Wrocław, tel. 071/345-42-80,0607/25-13-18 
NAMIOT SOLINA 4-osobowy, nowy, z tropikiem, z dużym przed
sionkiem, • 500 zł. Brzeg, tel. 077/416-49-14 po godz. 19, 
0604/59-47-83
NAMIOT TWING 6 4-osobowy, 2 sypialnie 2-osobowe, duży 
przedsionek, okna, wysoki, używany rok, waga 13,7 kg, stan b. 
dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54,0604/68-43-49 
NAMIOT WILLOWY 3-osobowy, prod. niemieckiej, wys. 2.1 m, 
stan idealny, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/364-57-67, 
0504/98-58-50
NAMIOT WOJSKOWY 5x6 m, półokrągły, 6 okien, nowy, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/74-77-17 
NAMIOT WOJSKOWY, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
O  NAMIOTY 2-6-osobowe, 1,213 sypialnie, igloo - od 

120 zł, domki • od 270 zł, willowe - od 550 zł, tunele - 
od 600 zł i inne, możliwość dowozu lub wysyłki, u 
nas najtaniejlt!. Wrocław, tel. 071/3}8-57-05, 
0502/12-57-11 02023541

NAMIOTY 3-osobowy, nowy -199 zł, 6-osobowy, nowy - 500 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-41-23
O  NAMIOTY, MATERACE - wysyłka, dowóz do klienta. 

Namiot Igloo, 4-osobowy, 240x210x130 - 219 zł; na
miot Igloo, 4-osobowy, 460x240x140, z przedsionkiem 
- 299 zł; materac 2-osobowy • 89 zł, 1-osobowy - 59 
zł; pompka - 26 zł oraz inne. Wrocław, tel. 
071/345-42-80,0607/25-13-18 01034041 

PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. do
bry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PARALOTNIA UP, 1994 r. stan dobry, od 75 do 110 kg, b. do
bra do nauki latania, • 1.000 zl. Bielawa, tel. 074/834-00-89, 
0602/45-46-05
PARALOTNIA UP SOUL, 1996 r. 85-110 kg, - 2.400 zł. Zielona 
Góra, tel. 0602/25-8944
PIANKI WINDSURFINGOWE pełne, męska, damska i dziecię
ca, stan b. dobry -180 zł/szt. Legnica, tel. 076/851-20-71, 
0606/72-77-58
PŁETWY SEEMANN SUB rozm. 39 - 40, • 40 zł. Wrocław, tel. 
071/357-35-68
PONTON 2-osobowy ♦ wiosła, - 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PONTON duży, 4-ósobowy, wielokomorowy, prod. zachodniej,
- 220 zł. Rawicz, tel. 065/545-33-35
PONTON, w dobrym stanie, cena 200 zł. Wrocław, tel.
071/3334948,0600/52-11-84
PONTON 5-osobowy, 4-komorowy, z deską na silnik, dł. 4,5 m 
• 950 zł, ponton wędkarski, 2-, 3-osobowy, 4-komorowy, z gru
bego tworzywa+worek, pompka, wiosła, cena 150-250 zł, pon
ton Metzeler, 2-osobowy, mocowanie na silnik - 450 zł, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/387-86-26
PONTON WOJSKOWY desantowo-ratunkowy, 6-osobowy, 
miech do pompowania, wiostardrewniana podłoga, - 700 zł. 
Brzeg, tel. 0607/3748-82
PONTON ZODIAC gumowy, z deską do mocowania silnika, wy
porność 250 kg, jednooosobowy, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24
O PONTON ZODIAK profesjonalny, 5,30 m, sztywna 

podłoga, kokpit, siedzisko Jokey, zegary itp., silnik 
Johnson, 140 KM, Powertrimm, dozownik oleju, przy
czepa prod. amerykańskiej, zestaw oclony, - 25.000 
zł oraz pontony Metzeler pod silniki zachodnie, silni
ki. doczepne, Wrocław, tel. 071/352-44-45, 
0502/95-90-10 80014011 

PONTONY z możliwością montażu silnika - 60-1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ atlas York 925. * ławeczka pod 
sztangę, sztanga i obciążenia, nowa, na gwarancji, • 2.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/50-20-52 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia treningowa .York Pacef 
2000*, regulacja obciążenia, kalorie, puls, składana, nowa, - 
400 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-07 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ TOTAL nowy, na gwarancji, prawie 
nie używany, - 290 zł. Wrocław, tel. 0603/70-54-51 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/34144-86
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ .motylek’ , firmy Hess, nowy, - 800 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-33-74
RAKIETA TENISOWA WISH T-2400 stan b. dobry, nowy na
ciąg - 40 zł. Kłodzko, tel. 074/867-98-17,0604/26-77-02 
RAKIETA TENISOWA HEAD Prolite Tour XI, stan idealny, - 
420 zł. Wrocław, tel. 0608/32-37-59 
ROWER TRENINGOWY .Kettler*. komputer, stan idealny, - 340 
zł i inne. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16 
ROWER TRENINGOWY KETTLER domowy, obciążenie, licz
nik, - 140 zł. Oleśnica, tel. 071/399-9548 
ROWER TRENINGOWY rehabilitacyjny, stan b. dobry, - 300 zł. 
Sobótka, tel. 0606/20-57-10

ROWER WODNY 1-osobowy, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE 9 KM, zaburtowy, - 900 zł. Lip
no, tel. 065/534-07-83
SILNIK DO ŁODZI MERKURY 2,5,1997 r. benzyna, stan ide
alny, • 2.000 zl. Sulechów, tel. 0604/33-52-79 
SILNIK DO ŁODZI SELVA 6 KM, 2-biegowy, manetka, zbior
nik, -1.300 zł. Jugów, tel. 074/871-80-70 
SILNIK DO MOTOLOTNI z rozrusznikiem i alternatorem, na 
bazie Citroena, po remoncie, moc 45 KM, • 5.000 zł oraz drugi 
po remoncie, rozrusznik i alternator, na bazie VW, moc 65 KM, 
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 0501/84-03-74 
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ, profesjonalne, z osprzętem, -
1.000 zł. Nysa, tel. 0609/4046-09
SKAFANDER DO NURKOWANIA EQEST 78 kg, wzrost 178 
cm, mało używany, pianka gr. 5 mm, 2 częściowy, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0602/89-72-84
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry -1.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/57-90-30
SKAFANDER DO NURKOWANIA NEOPREN stan b. dobry, 
używany 1 sezon, rozmiar 182-188, - 550 zł. Wrocław, tel. 
328-87-53,36448-70
SKUTER WODNY BOMBARDIER, 1994 r., GTX 3-osobowy, 
110 KM, lusterka boczne, hak, komora bagażnika, plandeka, 
przyczepka transportowa z windą używany tylko na jeziorach, 
atrakcyjny wygląd + linka holownicza, narty wodne, osprzęt, •
17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88

'  NAMIOTY - MATERACE - BASENY' 
Pontony i kajaki pompowane

•  Namioty tu rvi tyczne (niemieckie, firmowe), największy wybór, naj
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, 
domla od 270 zł, wHowe od 570 zl, namioty z bawełny do busdw i vanów
•  Materace ęumowe. weiurowe. 1-os. 38 zł, 2-os. 70 zł, 3 os. 150 d. 
sofy 2 os. ♦ 2 poduszki • 100 zł. fotele, pufy od 35 zl
•  Baseny: owal. prostokąt kolo do 4 m np. 3,4x1,6x0,53 m -99 zł.
•  Pontony I kaiakl od 200 zl.
✓Wrocław ul. Karkonoska 45 (teren Polmozbytu obok stacji ESSO,
2 km od autostrady). t*L/fax 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184 
✓Wrocław; ul. Kosmonautów przy trasie na Lubin przed Wrocławiem 
Letnicą, tel 071/351-56-03, kom. 0-603 502 453 o pq 12551 /

SKUTER WODNY KAWASAKI, 650 ccm 100 KM, stan dobry, •
5.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/91-7242 
SKUTER WODNY YAMAHA, 600 ccm, z przyczepką atrakcyj
ny wygląd, 100% sprawny, - 8.000 zł.., tel. 0604/14-22-06 
SKUTER WODNY YAMAHA 500,1990 r. silnik po kapitalnym 
remoncie, - 5.000 zł. Żagań, tel. 068/477-57-15,0608/88-84-99 
SPRZĘT DO ĆWICZEŃ: rowery treningowe Kettler, atlasy, ła
weczki, sztangi, stoły do tenisa i inne, od 140 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
SPRZĘT DO NURKOWANIA, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 
0602/74-34-71
SPRZĘT DO NURKOWANIA skafander suchy, Mareos, nowy, 
rozm. L, nr butów 8-9 -1.750 zł, automat oddechowy Seemann 
- 650 zł, płetwy regulowane Nassa Technisub -170 zł, skafan
der półsuchy, rozm. 52, Z kapturem, grub. 8 mm • 600 zł + buty 
rozm. L, rękawice, bluza 0'acket). Iłowa Żagańska, woj. zielono
górskie, tel. 0604/88-39-85
STÓŁ BILARDOWY, • 1.000 zł. Głuchołazy, tek0502/24-53-70
STÓŁ BILARDOWY 8-stopowy, z płytą granitową - 2.500 zł.
Marcinkowice, tel. 071/302-86-51
STÓŁ DO PING-PONGA TOP-STAR nowy, płyta aluminiowa, •
650 zł. Głogów, tel. 076/83446-34 po godz. 16
STÓŁ DO PING-PONGA rozkładany, - 500 zł. Lwówek Śląski,
teł. 0608/33-84-97
STÓŁ DO PING-PONGA na kółkach, rozkładany + siatka z mo
cowaniami Kettler, sprow. z Niemiec, używany - 320 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-36-31,0608/87-67-35 
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER na kółkach, stan b. dobry - 
350 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-76-05 
STÓŁ DO PING-PONGA nowy. - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-09-86
STRÓJ PŁETWONURKA kompletny, -1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-31-41
SZYBOWIEC BOCIAN D 2-miejscowy, kpi. dokumentacja, -
9.000 zł. Iłowa Żagańska, tel. 0604/88-39-85 
TOALETA TURYSTYCZNA chemiczna, idealna do kempingu, 
namiotu, stan idealny, -180 zł. Głogów, tel. 076/83446-34 po 
godz. 16
TRATWA RATOWNICZA morska, - 1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-3141
WÓZEK DO MOTOLOTNI z osprzętem, nowy, - 1.700 zł lub 
zamienię na łódź żaglową. Zielona Góra, tel. 068/32342-76, 
0601/6542-56
O WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ł SAUNY kompletne: do si

łowni sprzęt firmy Hes, ok. 40 stanowisk, żółto-czar- 
ny, mało używany, sauna - 4-osobowa, kompletna, ze 
zdalnym sterowaniem, - 50.000 zł. Głogów, tel. 
0607/19-50-66 84018561 

WYSOKOŚCIOMIERZ DO SAMOLOTU, - 320 zł. Wrocław, tel. 
07.1/373-03-98
ŻAGIEL Neil Pryde VX, 7,3 m2, - 550 zł. Leszno, tel. 
065/520-08-92
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY TIGA WARE nowy, 5 m - 500 zł, 
bom Tiga - 250 zł, maszt Arrows Lance 10, dł. 465 cm - 350 zł. 
Legnica, tel. 076/854-21-83
ŻAGLE WINDSURFINGOWE monofilm, 4.3,4.5,6,6.4,6.8,7 
m2, ceny 150-300 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39

TU R Y STY K A
•  .ABC" WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka', pensjo

nat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Pokoje z 
łazienkami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką, TV, sprzę
tem plażowym, czajniki i szklanki w każdym pokoju. Zo
bacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-92-96 99000001

•  .ADH ARA' NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Prze
piękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo 
wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywienie, drink bar, 
sauna, solarium itp., www.adhara.ta.pl, ceny promocyjne, 
dzwoń i pytaj.., tel. 094/316-55-69 99000001

•  .ATRIUM* - KOŁOBRZEG. Polecamy pokoje 2-, 3- i 4-oso- 
bowe, z łazienkami i TV. Ogólnie dostępne zaplecze ku
chenne. Parking zamknięty, rozległy, ogrodzony teren zie-

Tani wypoczynek okolice Sławy
Slas, jezioro, pokoje 2-, 6 -osobowe, WC 
5  natrysk, kuchnia ogólnodostępna, 
o cena od 30 zl/pokój za dobę.
Tel. 071/369-33-77 lub 78,0-501 340997

lony, wspaniała, kameralna atmosfera. Rezerwacje.., tel.. 
094/352-83-65 99000001

•  .BASENY” - niskie ceny. Dąbki nad Bałtykiem k. Darłowa, 
OW .Horyzont". Wspaniały obiekt z kompleksem basenów, 
kortami tenisowymi, sauną siłownią bilardem, kawiarnią i 
własnym wyżywieniem. Pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe. Pełna wizja. Rezerwacje.., tel. 094/314-80-07 
99000001

•  .BRYŚ’ - SARBINOWO K. MIELNA - pensjonat położony 
na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza). Poleca po
koje z łazienkami i TV. Wyżywienie na miejscu. Pełna wi- 
zja. Rezerwacja.., tel. 094/316-554 7 99000001

•  .DW DUET* - MIELNO położony w cichej okolicy, niedale- 
> ko morza, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami,

TV, czajniki, szklanki. Wyżywienie na miejscu. Czynny cały 
rok. Rezerwacje.., tel. 094/318-98-79 99000001

•  .INTERSZYK" - MIELNO • ogólnie dostępny basen kryty, 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, ogro
dzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, pokoje z 
łazienkami i TV. Pełna wizja, rezerwacje.'., tel. 
094/316-61-05 99000001

•  .MORSKI DWOREK* przepiękny nowy pensjonat, pokoje 
2-, 3- i 4-osobowe, z aneksem, łazienką, TV sat, telefon, 
na miejscu drink-bar, sala kominkowa, bezpieczny parking, 
plac zabaw, pełna wizja www.morski.ta.pl, rezerwacje.., 
tel. 094/316-61-34 99000001

•  .ORKA* - ŁAZY K. MIELNA • kameralny pensjonacik blisko 
plaży z dużym terenem zielonym i parkingiem. Polecamy

' pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami. Do dyspo
zycji czajniki i lodówka. Do wynajęcia również domek let
niskowy. ., tel. 094/318-29-77 99000001

•  .OW PORTAMARE* - DZIWNÓWEK położony przy samej 
plaży. Kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z łazienka
mi i IV. Wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking. Pełna 
wizja. Rezerwacja.., tel. 091/381-11-62 99000001

•  .OW STOCZNIOWIEC* - POGORZELICA - baseny z pod
grzewaną wodą pokoje i domki kempingowe, z łazienka
mi i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, solarium, wypo
życzalnia sprzętu turystycznego. ., tel. 091/386-31-25 
99000001

•  „RÓŻA WIATRÓW" • DARLÓWKO. Ośrodek położony przy 
samej wydmie. Pokoje, apartamenty i domki kempingowe. 
Kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, jaccuzi, wy
żywienie na miejscu, parking. Pełna wizja. Rezerwacje.., 
tel. 094/314-21-27 99000001

•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso
bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restauracja, 
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, położo
ny blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, te
ren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w intemecie 
www.ta.pl/iwona, rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-95-57
99000001

•  .WILLA FARAON* - MIELNO - położona przy samej plaży, 
poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienką, telefonem i 
TV. Obiekt czynny cały rok. Pełna wizja. Rezerwacje.., 
tel. 094/318-95-13,0608/62-99-20 99000001

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w kameral
nych warunkach, pięknym otoczeniu soczystej zieleni, za 
niewielką cenę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe zTV sat, lodów- 
-ki na piętrach, parking na miejscu, pełna wizja 
www.ta.pl/paradise. ., tel. 094/318-90-67 99000001

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE • Świnoujście, kwatery 
prywatne, blisko morza, od 15 zł/doba, rezerwacja, e-ma- 
il: bogzab@poczta.onet.pl, http://www.republika.pl/bogzab. 
Wrocław, tel. 071/341-33-54,0607/13-54-66 99000001

O AGA • POBIEROWO - 200 m do morza, las sosnowy, 
pokoje 2-, 3-, 4- 5-osobowe, z łazienkami, ogrzewa
ne, an̂ Ks kuchenny, świetlica, parking • 15-35 zł/oso
ba (doba). Pobierowo, tel. 091/386-48-12 oraz Wro
cław, 071/354-28-39 80014001

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Pod Świerka
mi*, w Laskówce (Kotlina Kłodzka), 80 km od Wrocławia, 
góry, lasy, szklaki turystyczne, w pobliżu jeziora, wiele 
miejsc do zobaczenia, na dużej posesji, staw, strumień, 
altana, miejsce na ognisko, cisza, wyżywienie, cena 45 
zł/osoba/doba. ., tel. 074/817-15-54, 0607/51-03-39 
99000001

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie 
Kłodzkiej, w okolicach Śnieżnika, blisko basen, Jaskinia 
Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki piesze i 
rowerowe, dostępna kuchnia i parking, ogród, miejsce na 
ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 • 50%. 
Stronie Śląskie, tel.'074/814-12-83 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu (okoli
ce Krzywina), blisko lasy, jeziora, zaprasza na weekendy i wcza
sy, w ofercie jazda konna, kuchnia domowa - 20 zł/dobę od oso
by. Bieżyń, tel. 065/517-7546
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Bonanza* zapra
sza w góry, oferujemy jazdę konno i bryczką grill, ognisko, plac 
zabaw dla dzieci, stawy rybne, miniboisko do siatkówki, blisko 
przejście graniczne z Czechami, cena • 17 zł/osobę/dobę. Bo- 
boszów, gm. Międzylesie, tel. 074/812-50-27,0601/72-20-64 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jugowie, zapra
sza na wypoczynek w góry, pokoje 2-3-osobowe (7 miejsc), z 
dostępem do kuchni, łazienka, wc na miejscu, RTV, gry, zaba
wy dla dzieci/cena -15 zł/osobę/dobę. Jugów, gm. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-31 -65 wieczorem
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO k. Międzygórza, 
oferuje do wynajęcia przyczepy kempingowe z wyposażeniem, 
miejsce na samochód, cicha okolica, blisko szlaki turystyczne - 
15 zł/doba od osoby. Międzygórze, tel. 074/813-51-64 po 
godz.20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej koło 
Leszna, zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie, jazda kon
na, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, przy własnym zespole 
muzycznym -15 zł/dobę od osoby. Osieczna, tel. 065/535-01 -70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nadj. Pfłczwwoj. 
gorzowskim, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wyżywienie domowe lub 
bez wyżywienia, cisza, plac zabaw, dzieci do lat 10-ciu zniżka 
50% - 20 zł/osobę. Pełczyce, tel. 095/768-54-77 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Na górce* zapra
sza na wypoczynek w Kotlinie Kłodzkiej, kuchnia, łazienka, TV, 
grill, duży ogród, parking, spokój, cisza, domowe jedzenie (stro
na internetowa www.nagorce.ta.pl), cena • 17 zł/osobę/dobę. 
Pławnica, tel. 074/813-02-56
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza do domu 
wolno stojącego, nad Jeziorem Rogowskim (Nizina Gnieźnień
ska), 2 sypialnie, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, dostosowa
ny dla niepełnosprawnych, kajak, łódź wędkarska, rower wod
ny, grill,' plac zabaw, polowania, domowa kuchnia, cena 18-20 
zł/osoba/doba. Rogowo, tel. 052/3024243 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na wcza
sy i weekendy, położenie nad jeziorem, przejście graniczne • 
15 zł/doba. Stary Las, gm. Głuchołazy, tel. 077/439-70-97 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Stoło
wych zaprasza na wypoczynek -20 zł/osobę. Śdnawka Górna, 
tel. 074/871-52-36
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno sto
jący, z pełnym wyposażeniem (kuchnia, WC, TV sat), malowni
czo położony w Górach Sowich, na weekendy i urlopy, dorośli - 
25 zł, dzieci do lat 10 -10 z l Wolibórz, woj. wałbrzyskie, tel. 
0607/45-57-68
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieszczadach, 
do wynajęcia pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, łazienka, w.c. - 20 zł/doba 
od osoby oraz domki kempingowe 4-osobowe, kuchenka gazo
wa, ciepła woda, w.c. -100 zł/doba, w gospodarstwie bar, sala 
dyskotekowo-bilardowa, 50 m od Zalewu Solińskiego. Zawóz 
k. Krosna, tel. 0602/25-66-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w okol. Skwierzy
ny (byłe woj. gorzowskie), wokół lasy, grzyby, jagody, blisko 
woda, ryby, na miejscu konie, całodzienne, domowe wyżywie
nie + nocleg -1840 A tel. 095/718-50-44 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Gliniku k. Skwie
rzyny w woj. lubuskim zaprasza na wypoczynek, cisza, spokój, 
konie, wokół lasy, grzyby, jagody, blisko woda, ryby, całodzien-

FUNDACJA HOBBIT 
ZAPRASZA NA SPŁYWY KAJAKOWE
RZEKAMI: CZARNĄ HAŃCZĄ DRAWĄ i R0SPUD Ą  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: od pon. do pl w godz. 17.00-19.30 
tel. 3210177, pl. św. Macieja 5a 0p012509

ne domowe jedzenie + nocleg w b. kameralnych pokoikach - 
18-40 zł/osobę/dobę. Glinik, woj. lubuskie, tei. 095/718-5044 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jarnołtowie, na 
Mazurach, cisza, las, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, pełne 
domowe wyżywienie (własne warzywa i wyroby wędliniarskie), 
duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siatkówki 
i minikoszykówki, cena 40 zł/os. Jarnołtowo, tel. 089/758-11-14 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad brzegiem mo
rza, pokoje z kuchnią łazienką TV, rowery, sprzęt wodny i inne 
atrakcje • 20 zł/doba. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-5&-18 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad Jeziorem 
Otmuchowskim, pokoje 2 i 4-osobowe, kuchnia, łazienka, WC, 
można przyjechać ze zwierzętami -15-20 zł/osoba/doba. Ligo
ta Wielka, gm. Otmuchów, tel. 0601/16-79-29 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO przy jeziorze 
Otmuchowskim, bilard, ping-pong, siatka, pole namiotowe, obia
dy, blisko granicy z Czechami, zwierzęta mile widziane, możl. 
rachunek, cena 15-20 zł/osobo-doba. Ligota Wielka, woj. opol
skie, tel. 077/43542-75
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO kaŁ I, w Sudetach, 
nowa willa, nowoczesne pokoje, apartamenty z łazienką lub bez 
-już od 15 zł/osobę/dobę, możliwość wyżywienia • 8-15 zł, TV 
SAT, jakuzi, sala balowa na 30 osób, przepiękna okolica, wido
ki, trasy, grill, ognisko, parking, rowery, konie. Michałkowa, gm. 
Walim, tel. 074/845-3343
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .BEATUS* zapra
sza w Góry Sowie, pokoje 2-osobowe, nauka jazdy konnej, ro
wery, staw, las - 20 zł/osoba/doba. Olszyniec, gm. Walim, tel. 
074/845-33-67
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO alaskański za
przęg, okolice Lądka Zdroju, obiekt oddalony od innych zabu
dowań, ogrodzony, 2,5 ha, piękne widoki na góry, poznawanie 
zagadnień kynologicznych - 25 zł/osobę/dobę, wyżywienie do 
uzgodnienia. Radochów, gm. Lądek Zdrój. tel. 074/814-69-72 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jezio
rem* zaprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna ła
zienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, czy
ste powietrze -16 zł/osoba, domowe obiady -13 zł, Kaszuby - 
Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nowy 

obiekt otoczony wodą i lasem oferuje bezpłatnie wędko
wanie, sprzęt pływający wypoczynkowy, rowery, grill, sala 
taneczna kominkowa, grilowa, taras widokowy, basen ką
pielowy z 8 m rynną, mini golf, boisko, plac zabaw, stadni
na koni, w okolicy jeziora, tamy, zamki, - 25 zł/doba, faktu
ry VAT, www.agroryb.jgora.osim.pl. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-26-61, 075/781-48-51 (fax), 0606/55-34-28 
99000001

•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w ci
szy i spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda i po
wietrze, park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Niedźwie
dzia, wyciąg widokowy, kryty basen, na miejscu kuchnia, 
bilard, altana z kominkiem; parking, bogate runo leśne , 
cena 15 zł.., tel. 074/814-274 8 99000001

AGROTURYSTYKA Sudecka Chata, w Lasówce (Góry By-

WEEKEND opo 1,944

W ZŁOTEJ PRADZE 
TYLKO 139 zł (z VAT)

Świadczenia dla uczestników:
✓ 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 głównych zabytków Pragi: (Rynek 

Starego Miasta, Josefov, 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

Wratislavia Travel, Wrocław, ul. Gwarna 21 
tel, 7 8 9 - 9 0 - 0 9  

e-mail: wratislaviatravel@poczta.onet.pl

strzyckie), pokoje 1-2-osobowe, z łazienką oraz wieloosobo
we, TV, sala kominkowa, sala biesiadna, miejsce na ognisko, 
grill, dla grup powyżej 10 osób zniżka • od 25 zł/osobę/dobę, 
www.sudety.info.pl/sudecka chata. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-90-24
AGROTURYSTYKA w Sudetach, nowa willa, pokoje z łazien
kami, TV sat, radio lub bez, jakuzzi, sala balowa na 30 osób, 
piękne widoki, liczne trasy turystyczni, grill, ognisko, parking, 
rowery, jezioro - od 15 zł/osobę/dobę, możliwe pełne wyżywie
nie - 8-15 zł, promocja. Michałkowa, gm. Walim,-tel. 
074/845-3343
AGROTURYSTYKA Niegoszczk. Mielna, nad morzem, pokoje
2-34-osobowe, od zaraz do listopada - poza sezonem 18 zł/oso
bę/dobę. w sezonie - 22 zł/osobę/dobę, kuchnia, wc, łazienka, 
parking. Niegoszcż, tel. 094/318-91-95 
AGROTURYSTYKA w górach Sowich, noclegi -12-15 żł/oso- 
bę, staw, łowienie pstrągów, atrakcyjne okolice, XVIII w. forty, 
liczne szlaki turystyczne, zajęcia alpinistyczne, zjazd na linie z 
30 m mostu. Srebrna Góra, tel. 074/818-02-21 
AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze, w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalo
nej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, swobo
da, pstrągi w stawie, pobyt w cenie • 25 zł/os., zniżki dla dzieci. 
Wrocław, tel. 071/341-90-91,0503/52-33-60 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć yr intemecie pod numerem - AC0140 www.au- 
togielda.com.pl)
•  AGROTURYSTYKA.DOLINAROZTOKI* w Kotlinie Kłodz

kiej, pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac zabaw, 
grill, parking, teren ogrodzony, atrakcyjne miejsce na wy
cieczki, dla chętnych j. angielski, kuchnia domowa (20 zł 
śniadanie i obiadokolacja), nocleg 16 zł. Roztoki, tel. 
074/812-66-79 99000001

•  ATUT Wczasy wChorwacji-Vodice, APARTAMENTY, PEN
SJONATY, WILLE, 7 lub 9 noclegów, transport, ubezpie
czenie, wyżywienie w pensjonatach i willach, pilot, rezy
dent - od 699 zł. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81.367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA - wczasy z wyży
wieniem - GRECJA Nei Pori, 28.06-10.072001,9 nocle
gów, transport ubezpieczenie, rezydent-1.100 zł, infor
macje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 
116, tei. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA Grecja Ner Pori, 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY, 28.06-10.07.2001, 9 noclegów, 
transport, ubezpieczenie, pilot, rezydent, -1.100 zł, infor
macje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. PowsL Śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT Młodzeżowe Lato Wyspa Obojnan, namioty, pawi
lony, hotel 9 noclegów, wyżywienie, transport, kadra pe-

Kolonie i obozy młodzieżowe 
w kraju i zagranicą 

"REMEDIUM" 
tel. (071) 344 69 20,344 33 43.

dagogiczna i medyczna, ceny od 945 zł, informacje: 
atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 
071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik .Ml- 
STRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje V , 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, 
cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezeiwacja.., tel. 
094/316-55-88,0602/7142-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWAO.W. Dukat poleca pokoje 
i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele 
atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, 
boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukat, rezerwa
cje. ., tel̂ 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema* poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od 
plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich go
ści, www.gema.ta.pi, rezerwacje.., tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relax* i .Relakśik*, po
koje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywienie, 
kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia skuter 
wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonacik .Dajana*, położony w ci
chej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypoży
czalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, www.ta.pl/da- 
jana, 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, możli
wość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty świątecz
ne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to się przeko
nasz, www.ta.pl/laguna.., tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 

, parking.„tel.094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001
•  BAŁTYK-KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy po

koje 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 Chłopach. 
Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. 
Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zobacz w in
temecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj. ., tel. 
094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena*, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balko
nami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego 
lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja www.hele- 
na.ta.pl, rezerwacje.., tel. 091/38642-25 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda* 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca poko
je 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, par-

. king, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pełna wizja 
www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 091/38642-63 
99000001

•  BAŁTYK -REWAL dwa pensjonaty .Toda* i.Sedina*, poło
żone w niewielkiej odległości od morza, polecamy pokoje 
2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV. wyżywienie na miejscu, wszyst
kim zmotoryzowanym zapewniamy parking, pełna wizja 
www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 
091/386-25-72 99000001

•  BAŁTYK-CHŁOPY K. MIELNA JDOM NAD MORZEM* po
łożony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na 
morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł (pokoje 2- 
i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), www.ta.pl/grunt, 
rezerwacje, „tel. 094/316-5841 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, 
TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do morza 
400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek weekendowy, 
szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. „ tel. 059/866-14-40 
99000001

•  BAŁTYK • MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobo
we z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska spor
towe, parking samochodowy, b. blisko morza, NISKIE 
CENY, www.ta.pl/irena. ., tei. 094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, ka
wiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TA
NIO ! www.ta.pl/admiral, rezerwacje. „ tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z łazien
kami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, domki lub 
kempingi w ośrodku kempingowym, www.furmanek.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 wy
żywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking zamknię
ty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kempin
gowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy pokoje, 
domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, 
wyżywienie, www.ta.pl/piaza, rezerwacje. ., tel. 
094/34241-84,094/34142-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jonatan* 
z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i 
TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony z pla
cem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla węd
karzy, ceny promocyjrie, www.ta.pl/jonatan, rezerwacje.., 
tel. 094/316-62-97,0606/3542-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA* położo
ny bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z 
łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele atrak
cji, teren zielony, ogrodzony, pairking. Zobacz w intemecie 
www.ta.pl/filip, rezerwacje. ., tel. 094/318-96-69 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO WILLAFORTUNA przepięknie położo
na w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca pokoje, 
2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchenne, 
parkingi i duży ogrodzony teren zielony, pełna wizja 
www.fortuna.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-9242, 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, piękna, 
spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do września, 
także w weekendy, rezerwacja -18-35 zł/osoba. Między
wodzie, tel. 091/38148-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILATKA* 
poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z 
łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko morza, ka
wiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, parking strzeżony, 
zobacz w intemecie www.ta.pl/jubilatka, rezerwacje. Miel
no, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, pole
ca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość 
wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyjny, 
plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja 
www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!. ., tel. 
091/38643-66 (fax), 3864*28 99000001

•  BAŁTYK • SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienka
mi i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy węd
karskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wizja 
www.ta.pl/natalia, rezerwacje, „tel. 094/316-56-92 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA* 
otwarty w 2000 r„ poleca 150 miejsc, w ładnie urządzo
nych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, duży 
ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, parking, przy 
plaży. Zobacz w Internecie www.adhara.ta.pl, niskie pro
mocyjne ceny. „ tel. 094/316-55-69, 094/347-03-03 
99000001

•  BAŁTYK • USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, 
rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking dozoro-
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Kolonie i obóz w Świnoujściu 
z wycieczką do "Heide Park" 

i Berlina, 1199 zi. "REMEDIUM" 
tel. (071) 344 33 43,34410 96.

wany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. ., tel. 
059/814-40-93 99000001 

•  BOLESŁAWIEC - MOTEL .ELITE’  pokoje 1-, 2-osobowe, 
z łazienkami, telefon, TV sat, lodówka, restauracja, busi
ness-pokój (30 miejsc, w pełni wyposażony), parking, kuch
nia staropolska i chińska. Organizujemy przyjęcia, cocta- 
il-party, bankiety. Motel „ELITE*. 59-704 Bolesławiec, ul. ii 
Armii Wojska Polskiego 26, tel. 075/734-74-01, 
075/734-74-03 (fex) 99000001 

DO WYNAJĘCIA DOM na wakacje, blisko jezioro, las, cisza, 
rowery, łazienka, wc, 2 pokoje, kuchnia, 7-osobowy -100 zł/do
bę. Pasiecznik, tei. 075/751-45-15 po godz.18 
DO WYNAJĘCIA DOM na Mazurach, 25 m od jeziora, pełne 
wyposażenie -130 zł/doba. Wałbrzych, tel. 074/844-91-79 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Kołobrzegu, 9-osobowy - 90 zł/do
ba. Głogów, tel. 0609/17-92-00
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY piętrowy, wolno sto
jący, pełne wyposażenie, w ośrodku wypoczynkowym Głębo
kie, woj. lubuskie -100 zł/doba. Międzyrzecz, tel. 095/741-85-23, 
0603/23-98-14
DO WYNAJĘCIA DOMEK nad jeziorem w Sławie, 2 pokoje, 
kuchnia z pełnym wyposażeniem, WC, o.c., TV, teren prywat
ny, zagrodzony, możliwość przyjazdu z psem • 20 zł/osobę/do
bę. Sława, tel. 068/356-69-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, 50 km od Kudowy Zdro
ju, 6-osobowy, wszelkie wygody, basen, grill, TV SAT - 20 zł/oso- 
bodoba. Wrocław, tel. 071/339-85-96

ul. Łaciarska 391 
50-146 Wrocław 

tel./fax 071/342-94-52 
fr j„* tel. 071/344-56-89

http://www.hermes.wroclaw.pl 
e-mail: biuro@hermes.wroclaw.pl

W CZASY , O B O Z Y  
W ŁO CH Y  I C H O R W ACJA

apartamenty, kempingi
lipiec - sierpień 

Dzieci do 16 lat gratisl
od 600 zł/osobę 0 P012241 

dojazd własny lub autokarem

DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie, bli
sko jeziora, wc. kuchnia -15 do 18 zł/osobę. Boszkowo, tel. 
065/537-02-62 po godz. 20,0601/54-26-92 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY oraz pokoje, w Sar- 
nowicach, nad Jeziorem Otmuchowskim, spokój, miejsce na 
przyczepy kempingowe, prąd, woda, w.c. - 20 zł/doba/osoba. 
Sarnowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431 -42-48 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Sułowie k. Mili
cza, komfortowo wyposażony, przepiękna przyroda i miła ob
sługa, tanio. Trzebnica, tel. 071/312-42-29,0608/11-64-61 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wie
leń, murowany, 2 pokoje, łazienka, prysznic, WC, kuchnia, przed
pokój, duży taras, 80 m od jeziora, kompletnie wyposażony • 
100 zł/doba. Lubin, telT 0603/12-30̂ 51,0609/03-71-33 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 4-osobowy, z wygo
dami, nad jeziorem Wdzydze, cena - 40 zł/dobę + prąd. Gdańsk, 
tel. 058/687-33-18
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem w Lgi- 
niu, las, czysta woda, ok. 100 m od jeziora, 2 pokoje, 6-, 7-oso- 
bowy, kuchnia, kompletne wyposażenie, prysznic, w.c., czer
wiec i wrzesień • 80 zł/doba, lipiec i sierpień • 120 zł/doba za 
domek. Góra, tel. 065/543-33-96,0603/70-95-24 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad Jeziorem Ny
skim - 70 zł/doba. Kurznie, gm. Popielów, tel. 077/469-71-38 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Brennie, park kra
jobrazowy, jeziora, lasy, komfortowe warunki, łódź, kominek • 
130 zł/dobę. Leszno, tel. 065/527-00-63 . /  Z
OO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Święto- 
krzyskich, miejscowość Rembów, blisko jez. Chańcza, turystycz
ne okolice, mikroklimat, lasy, cisza i spokój, woda ze studni, 
domek murowany, 6-osobowy, prąd, gaz, lodówka, pralka, wyp. 
kuchenne, lipiec - 48 zł/doba, wrzesień - 35 zł/doba. Lubin, tel. 
076/749-56-11,0605/46-65-86

- ZIELONA G0RA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE

2 pokoje, kuchnia, W C + prysznic 
DOMEK, cena 650 zł za tydzień, 

tel. 071/355-64-96.
OP012334

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-osobowy, w Bren
nie, 14 km od Sławy, turnus tygodniowy (od soboty do soboty) - 
100 zł/dzień. Lubin, tel. 0601/74-82-94 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad j. Sławskim, w 
Lubiatowie, kpi. wyposażony, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, prysz
nic, wc, TV, taras, 50 m do jeziora, blisko sklepy, cena 100 zł/do
bę za domek. Nowa Sól, tel. 068/387-59-71 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 4-osobowy, w lesie, 
komfortowy, 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, taras, TV, grill, 
własny teren i miesjce do parkowania, 150 do jeziora Turawa - 
70 zł/doba. Opole, tel. 0605/73-00-47 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad Jeziorami Tu- 
rawskimi, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, pełne wyposażenie -100 
zł/doba. Opole, tel. 0608/49-75-59 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 7/8-osobowy, - 240 
zł. Pobierowo, tel. 091/386-41-52 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad zalewem, w rad- 
kowie, dla 7-8 osób, 2 pokoje, salon, aneks kuchenny, w.c., ła
zienka -130 zł/doba. Radków, tel. 0603/91-28-65 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 4-osobowy, nad je
ziorem Lgiń k. Sławy • 50 zł/doba za domek. Wałbrzych, tel. 
074/665-17-41,0609/04-36-55
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY typu Brda, w Sławie. 
6/7-osobowy, 2 sypialnie, salon, TV, kuchnia, WC, natrysk, kom
fortowe wyposażenie, 2 tarasy z widokiem na jezioro, grill, czer
wiec - 1Q0 zł. lipiec i sierpień -150 zł/doba. Wałbrzych, tel. 
074/845-16-74
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowy, w Lu-

WCZASY NAD MORZEM.' 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" c 

w Mrzeżynie zaprasza jj
•k 150 m od morza *
*  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

biatowie • 20 zi/doba od osoby, ładne położenie. Wrocław, teł. 
071/357-72-11 >
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY na pojezierzu lubu
skim, max. 8 osób, działka 5-arowa, ogrodzona, salon z komin
kiem ♦ 2 pokoje, kuchnia łazienka, garaż, TV SAT, rowery, łódź, 
100 m do jeziora -140 zł/doba. Zielona Góra, tel. 068/326-42-13, 
0502/59-27-04
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, nad mo
rzem, w Jarosławcu k. Darłowa, 300 m od plaży, lipiec-sierpień
• 20-23 zł/osoba/doba, po sezonie -17 zl/osoba/doba. Legnica, 
tel. 076/862-96-73,0602/68-35-26,0602/21-17-34
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE pod lasem. 2 km od 
zalewu • 50 zl/domek. Oleśnica, tel. 071/314-25-32, 
062/731-65-38 Ligota
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE pełne wyposażenie, 
nad jeziorem Otmuchowskim, komfortowe warunki sanitarne, 
parking, sprzęt pływający - 15 zł/osoba. Otmuchów, tel. 
0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, łazienka, 
aneks kuchenny, blisko las, woda, mikroklimat - 60 zł/osobę/do
bę. Wrocław, tel. 0609/44-21-11 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 6 szt., w lesie, nad 
jeziorem Czocha, 100 m od plaży, ogrodzone, pariting, mile wi
dziane zwierzęta, 4-osobowe, w tym jeden piętrowy, murowa
ny, 8-osobowy, w cenie od 13 do 18 zł/osobę/dobę. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-42-08,0604/23-03-16 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, w Jaro
sławcu, n. morzem, 4-osobowe, 300 m od plaży, lipiec, sierpień 
- 22 zł/doba od osoby, po 20 sierpinia • 17 zł/doba od osoby. 
Legnica, tel. 076/862-96-73,0602/68-35-26 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad Jeziorem Otmu
chowskim, 50 m od jeziora, parking, łódź, 15 km od. granicy 
czeskiej • 15 zł/doba od osoby. Ligota Wielka, tel. 077/435-42-58 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE pełne wyposażenie, 
sprzęt pływający, parking - 15 zł/osobę. Otmuchów, tel. 
0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE Sianożęty, Ustronie 
Morskie, 100 m od morza, umywalka, ciepła i zimna woda, za
plecze kuchenne, domki 3- i 4-osobowe, 1- i 2-pokojowe, par
king, sanitariat, teren ogrodzony, od 23 zł do 25 zł/osobę. Wro
cław, tel. 0602/57-69-62
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE w Wieleniu, gm. Prze
męt, pełne wyposażenie sanitarne i kuchenne, zadaszony ta
ras, 200 m do jeziora • 100 zł/doba. Bojanowo, tel. 065/543-45-46 
do godz. 18,065/545-65-36 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad morzem, kom
fortowe, kuchnia, łazienka, TV, grill, rowery, sprzęt wodny, par
king • od 20 zł/doba. Dziwnówek, tel. 0606/26-58-18 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w Rad
kowie, 4- i 6-osobowe, ocieplane, z aneksem kuchennym, wę
złem sanitarnym, parkingiem i możliwością wyżywienia -120 i 
150 zł/doba za domek. Nowa Ruda, tel. 074/872-33-44, 
0600/69-21-19
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE nad jeziorem - 20 *ł/osoba. 
Bobowicko, tel. 095/741-33-58
DO WYNAJĘCIA KEMPING w Górach Opawskich, piękne te
reny, czysta rzeka .Złoty potok*, możliwość wędkowania, 6 km 
do granicy z Czechami, cena od 10 zł do 14 zł/osobę/dobę. Po- 
krzywna, tel. 077/439-75-59
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w Niechorzu - od 22 
zł/osoba. Niechorze, tel. 091/386-32-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na okres letni, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, w Gdyni - 25 zł/osoba. Gdynia, tel. 058/623-83-89 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE • 110 zł/doba. 
Kołobrzeg, tel. 094/365-35-20,0502/11-77-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1*POKOJOWE na okres letni, 
samodzielne oraz mieszkania przy rodzinie, blisko morza - 25 
zł/doba/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/352-42-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce, 300 m od morza, od 
czerwca do września -100 zł/doba. Ustka, tel. 059/814-34-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE NAD MORZEM w czerwcu - 20 
zł/doba. Ustronie Morskie, tel. 094/351-51-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na okres wa
kacji, w górach, w Jedlinie Zdr$j • 15 zł/doba, dzieci 50%. Wro
cław, tel. 071/336-26-32
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY (10-osobowy), z wy
posażeniem • 60 zł/dobę, całodzienne wyżywienie - 21 zł, noc
leg we własnym namiocie • 9 zł/dobę, w Kołobrzegu, 50m od 
morza. Kołobrzeg, tel.- 0601/58-23-11 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-osobowy, z wypo
sażeniem - 60 zł/dobę, nocleg we własnym namiocie - 9 zł/do
bę. Unieście k. Mielna, tel. 094/348-19-50
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. Dar- 

łowo, tel. 094/314-60-54,0607/29*71-05 99000001
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, blisko morza. Ko

łobrzeg, tel. 094/351-67-49 99000001
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, z łazienkami, os. 
Grzybowo, 300 m do morza, piękna plaża, parking, grill - 25 
zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/351-01-45 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, os. Grzybowo, par
king, grill, 300 m od morza, piękna plaża -‘25 żł/bSóba.-Koło
brzeg, tel. 094/351-01-45
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-, 4-, 5-osobowe, Macurowie za
praszają do Zakopanego, na Olczę - 20 zł/osobę/dobę, śniada
nie • 10 zł, obiadokolacja -15 zł, - 20 zł /osobę/dobę., tel. 
0608/39-38-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jeziorem, w Boszkowie, ̂ -oso
bowy segment z łazienką i kuchnia - 60 zł/dobę. Boszkowo, tel. 
0603/58-63-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE, na weekendy rodzinne wczasy i 
wakacje, z łazienką, kuchnią, TVC, w miejscosości podgórskiej 
kpło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniałe miejsce wypa
dowe w Góry Sowie, lochy walimskie, do zamku Książ i Grod
no, do Czech 30 km, parking, ogród, grill, rowery, oferujemy 
14-dniowe wczasy z możl. ukończenia kursu na prawo jazdy. 
Od 12 zł/osoba/doba, Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-59 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00518 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysłwowie, parking, gri|l, 
kuchnia, zniżka na dzieci, małe za darmo, możliwość zwiedze
nia Kaliningradu wodolotem. Bolesławiec, tel. 058/674-21-07, 
0502/45-13-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-osobowe, widok na jezioro, wy
posażenie, osobne wejście - 50 zł/doba w sezonie, z łazienką - 
75 zł/doba, wędkowanie, itp. Brenno, gm. Wijewo, tel. 
065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, piękna okolica, w 
Chłopowie, k. Władysławowa, cena - 20 zł/osobę/dobę. Chło- 
powo, tel. 058/674-23-82
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 4- i 6-osobowe, parking, 300 m 
od morza • 25 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-39-16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią, 2 km od morza, czer
wiec - 15 zł, lipiec - 20 zł, sierpień - 18 zł. Darłowo, tel. 
0503/93-61-05
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, nad morzeni20 zł/oso
ba. Darłowo, tel. 094/314-27-54 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2*. 3- i 4-osobowe, w miejscowości 
nadmorskiej - 20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-40-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z używalnością kuchni -15, 22 
zł/nocleg. Darłowo, tel. 094/314-39*76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, Darłowo, 2 km ód pla
ży - 20 zł/osobę/dobę, rejsy z Darłowa na Borholm (sklep wol
nocłowy). Darłowo, tel. 094/314-42-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Darłowie, 2-3-4-oso- 
bowe, kuchnia z pełnym wyposażeniem, łazienka, ogród (miej
sce na grilla), parking, cena 18 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 
094/314-62-81
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-4-5-osobowe, w Darłowie - 20 
zł/osobę/dobę, kuchnia do dyspozycji, nowy dom. Darłowo, tel. 
094/314-44-11
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Darłowie, ogródek, 
grill, możliwość korzystania z kuchni - 23 zł/osoba. Darłowo, 
tel. 094/314-31-95 po godz. 18,0501/74-47-74 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Dartówku, 250 m 
od morza, czerwiec - 22 zł/doba, lipiec, sierpień 25-30 zł/doba 
od osoby. Darłówek, tel. 094/314-30-09,0606/80-68*38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe, w Dartówku, nad
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morzem, do dyspozycji gości kuchnia z wyposażeniem, ogród, 
grill, pergola, spokojna okolica, 300 m od morza, 30 m od skle
pu. Darłówek Zachodni, tel. 094/314-21-88 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Dartówku, 250 m od morza • 22-30 
zł/osoba. Darłówko, tel. 094/314-30-09,0606/80-68-38 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE oraz domek drewniany z łazienką, 
w Jantarze nad morzem • 25 zł. Jantar, tel. 055/247*79*38, 
0603/32-10-38 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE w leśniczówce Ostoja, położonej 
900 m n.p.m. w masywie śnieżnika, bilard i inne atrakcje, ew. 
kolonie - 20 zł/osoba/doba. Jodłów, gm. Międzylesie, tel. 
074/813*69-55,0502/25-22-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2*. 3-osobowe -18 zł/doba, 35 zł z 
wyżywieniem, koło Świeradowa Zdrój, Szklarskiej Poręby, bli
sko granica ż Czechami. Kamień, gm. Mirsk, tel. 0603/64-60-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2*. 4-osobowe, w Karpaczu - 20 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-81-39
DO WYNAJĘCIA POKOJE w gospodarstwie agroturystycznym, 
las, woda, konie, 70 km od Wrocławia -17 zł/doba. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-65-95
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, kuchnia, TV, blisko 
morza • 15 zł/doba od osoby. Kołobrzeg, tel. 094/354*34*01, 
0606/63-43-68
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, cena: 20*25 zł. Ko
łobrzeg, tel. 094/352-84*56
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, przy ul. Zygmuntow- 
skiej 41/5,500 m od portu jachtowego, 1000 m od morza, nie- 
krępujące, dobry standard -15-30 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 
094/352-50-84

DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, od 30 zł/osoba. Po
bierowo, tel. 091/386-40-41,0605/92-12-64 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, aneks kuchen
ny, kuchenka mikrofalowa, lodówka, RTV, oddzielne wejście, 
oświetlony ogród, kominek, pasaż rekreacyjny, parking, cisza, 
spokój, ceny 20-25 zł/doba od osoby,- Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-74,0604/66-8541
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 w Pobierowie, 1-2-3-4-osobowe, 
300 m od morza, dostęp do kuchni, parking na posesji - 25-28 
zł/osobę/dobę. Strzegom, tel. 074/855-03-50 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami i kuchnią, w Szklar
skiej Porębie- 28 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 075/717-24*53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-3-4-oso- 
bowe, kuchnia do dyspozycji, atrakcyjna lokalizacja, blisko wy
ciągu na Szrenicę, możliwość palenia ogniska, grilla, huśtawki 
dla dzieci • od 25 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-33-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 1-, 2-, 3-oso
bowe, RTV, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko, par
king zamykany, basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, 
możliwość wyjazdu do Czech • 22 zł/osobę/dobę. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-4-osobowe, z łazienką i aneksem 
kuchennym, pełne wyposażenie, u rybaka, wspaniałe miejsce, 
w parku krajobrazowym, wśród lasów i wielu jezior, na szlaku 
.Obry”, możliwość grillowania, suszenia grzybów i jazdy rowe
rami • 25 zł/osobę/dobę. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sianożętach, 10 km od Kołobrze
gu, osobne łazienki, tv, czajnik, dostęp do kuchni, grill, parking, 
blisko morze, duża plaża - 20 zł/osobę/dobę. Ustronie Morskie, 
tel. 0601/58*16*81
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3 i 4-osobowe (16 miejsc), część 
z łazienkami, w malowniczej okolicy Gór Sowich, na wczasy i 
imprezy integracyjne, parking, plac zabaw, grill, ogniska, kuch
nia domowa - noclegi 16-19 zł/osobę/dobę, wyżywienie - 27 zł, 
zniżki dla dzieci. Walim, tel. 074/845-72-58 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2* i 3-osobowe, z łazienkami i 
TV, blisko morza, cena: 30-40 zł. Władysławowo, tel. 
058/674-00-91
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-6-osobowe, w okolicach Sławy, 
w.c., las, jezioro, kuchnia, natrysk - od 30 zł za pokój. Wrocław, 
tel. 0501/34-09-97
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Sławskim, tanio. Wro
cław. tel. 0605/30-61-72
DO WYNAJĘCIA POKOJE w sezonie letnim, w Kołobrzegu • 
30 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/352-52-15, 094/351-76-65; 
094/351-74-62 Kołobrzeg
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem w Sztutowie. 2.3 i
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00 WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osobowe, w Kołobrzegu, kuch- 
nia - pełne wyposażenie - 20 zł/osobę/dobę. Kołobrzeg, tel. 
094/351-74-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, w internacie + cało
dzienne wyżywienie - 45 zł/doba, w hotelu (pełny węzeł sani
tarny) + całodzienne wyżywienie - 75 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 
094/357-45-61,0501/53-45-01
DO WYNAJĘCIA POKOJE Mielno, nad morzem - 28-32 zł/oso
bę/dobę, dla dzieci zniżki, poza sezonem taniej. Koszalin, tel. 
094/345-73-09,318-97-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE blisko morza, rzeka, jezioro, ekolo
giczne, czysta okolica, bezpł. parking, możliwość korzystania z 
kuchni - 20 zł/osoby. Koszalin, tel. 094/315-55-51 
DO WYNAJĘCIA POKOJE, aneks kuchenny, TV, łazienka, grill
1 parking w ogrodzie, w pobliżu stawy, dzikie ptactvyo, źródła 
maria, wokół góry, lasy, trasy turystyczne, 1 km od przejęcia

4-osobowe z TV, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, ja
dalnia, parking, grill - 20 zł do 23 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel. 
071/311-32-48,0501/51-33-57
DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letnisko
wym, nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spokojna 
okolica, las, grzyby, idealne warunki do wędkowania, surfingu i 
żeglowania • 25 zł/doba/osoba. Wrocław, tel. 071/363-41-48 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod nume
rem • 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 POKÓJ 4 lub 3 miesjca noclegowe, na tere
nie Pszczewskiefo Parku Krajobrazowego, 210 km od Wrocła
wia, w krainie dziewiczych lasów i jezior, jęzora pełne ryb, lasy 
pełne grzybów, grill, ognisko, kuchnią, TV sat, bezpieczny par-

T U R C JA  - 2  TYGODNIE
OBJAZDOW O-PÓBYTOW A, ZW IEDZANIE: 2 DNI AL ANIA,

2 DNI KAPADOCJA, 1 DZIEŃ PAMUKKALE,
POBYT W  KEM ER HOTELE*** PAKIET ALL INCL. 

W YLOT Z WROCŁAW IA 12, 19, 26.09.2001 r., 03.10.2001 r.
CENA: 1510 zł

^ G U L L IW E R ” , teł. &71/788-54-08 , CP012398

granicznego z Czechami '20 zł/doba od osoby. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jeziorem, w miejscowości Lgiń 
k. Wschowy, 2-, 3*. 4-osobowe, z dostępem do kuchni, natryski, 
stół do ping-ponga, cena: 40-60 zł/pokój. Lgiń, tel. 065/540-03-30 
rano i wieczorem
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienką, aneksem kuchennym, 
parkingiem, konie, ryby - 20,35 zł/osoba. Łeba-Nowęcin, tel. 
059/866-26-06
DO WYNAJĘCIA POKOJE letniskowe, w Mielnie, 100 m od 
morza, od czerwca do sierpnia • 25 zł/doba od osoby. Mielno, 
tel. 094/316-61-23
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2,3,4-osobowe, TV, 
radio, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, wc, grill, cena - 25 
zł/osobę/dobę. Międzyzdroje, tel. 091/328-04-20,0604/69-65-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD DMORZEM 2,3 i 4-osobowe 
- 20 zł/osoba, dzieci do 10 lat zniżka. Mikoszewo, tel. 
055/247-78-51
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, TV, 
łazienka, w.c., parking, duży ogród, b. ładna okolica, blisko las 
i rzeka, 18 km od Kołobrzegu, w cenie: czerwiec - 20 zł/os., 
lipiec i sierpień - 25 zł/osoba. Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08, 
091/481-59-65 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem -AC0226 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Niechorzu, 100 m od plaży • 25 
zł/osoba. Niechorze, tel. 091/386-33-23 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Niechorzu i Pogorzelicy, blisko 
morza - od 25 zł/osoba. Niechorze, tel. 091/386-32-24, 
0503/31-48-52

king, teren ogrodzony • 20 zł/osobę. Jabłonka Stara) gm. Mie
dzichowo, tel. 0604/26-60*24
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA nad jeziorem, 
w miejscowości Łącko, 4 km od morza, cena • 17 zi/osobę/do- 
bę. Łącko, tel. 059/810-95-75 t
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA dł. 5 m, stoi w 
Łebie, 50 m od plaży, cena 30 zł/doba + opłaty na polu kempin
gowym. Wrocław, tel. 071/355-53*54,0605/44-71-13 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA4-5-osobowa, 
w Gdańsku, blisko morza, woda, prąd, cena 50 zł/dobę lub do
mek. Wrocław, tel. 783-77-58,0604/06-83-67 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWADEREU, 1989 
r. prod. belgijskiej, komfortowo wyposażona, aktualne badania, 
zarejestrowana, ubezpieczona, duży przedsionek', łazienka, 
ogrzewanie gazowe, aneks kuchenny, wygodna, dla 3-4 osób, 
rolety, lodówka, instalacja 12/220 V, masa 850 kg, hamulec 
najazdowy - 50 zł/doba. Wałbrzych, tel. 074/842-17-90, 
0601/96-39-47
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC. 1992 
r. brązowo-beżowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, waga 500 
kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory ze sprężyna
mi, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsionek, kuchnia - 50 
zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50,071/364-57-67 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00265www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 50S wyposa
żona, z przedsionkiem - 40 zł/dobę, w sezonie • 60 zł/dobę, 
łazienka, plac zabaw, boiska do gry,‘wędkowanie, ogniska, te
nis, 20 m do Jeziora Brońskiego. Brenno, gm. Wijewo, tel. 
065/549-46-86

KoConia nad morzem - PoGierowo
d o m ki kem p in g o w e

tel. 0-601  766  0 7 0 , 071/3 67 -39-50
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km 
od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zł/oso
ba (VII - VIII), pozostałe miesiące • 15 zł/os., kuchnia do dyspo
zycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 058/684-18-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, 200 m do plaży, 
cena: 18-25 zł. Pobierowo, tel. 091/386-41*52 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z pełnym węzłem sanitarnym, w 
Pobierowie, blisko morze - 25 zł/osoba. Pobierowo, tel. 
071/386-47-94 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4-osobowe, z łazienką, nad 
Bałtykiem, w Pobierowie, blisko plaży, w lesie sosnowym • 40 
zł/osobę/dobę. Pobierowo, tel. 091/386-40-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-, 3-, 4-osobowe, z 
łazienkami, do dyspozycji kuchnia, grill, plac zabaw, parking, 
cena 15*16 zł. Pobierowo, tel. 091/383-22-28,0603/26-60-35

GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), ho
tel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR’, Wrocław, ul. 
Powst. Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07,071/336-3549 
99000001

‘ GRECJA CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd wła
sny. B.T. .INTUR", Wrocław, ul. Powst. Śląskich 118c, tel. 
071/373-24-07,071/336-35-49 99000001 
HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O. w Ustce, 100 m od mo
rza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny węzeł sa
nitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale konfe
rencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking monito
rowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40-84,814-68-95 
99000001
JESIONKA K. SŁAWY, NAD JEZIOREM domki kempin
gowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanitarnym, pole 
namiotowe, własne, strzeżone kąpielisko, pomost kąpie

lowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla dzieci, wypoży
czalnie sprzętu wodnego i sportowego, drink bar, bilard, 
gry zręcznościowe, TV sklepik wędkarski, boiska. ÓW .JE
SIONKA’ , 66-135 Kolsko, Jesionka, tel. 068/352-41-80 
(fax), w godz. 10-18 99000001

•  JÓZEFÓW K. LUBIATOWA pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, z ła
zienkami, radio, TV, jadalnia, zaplecze kuchenne, ośro
dek położony w lesie przy jeziorze, sala konferencyjna, 
domki kempingowe, pole namiotowe, własne molo, z ba
senem, ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk spożywczy. 
PUH JÓZEFÓW, 66*134 Konotop, tel. 068/352-42-93' 
(fax) 99000001

•  KARPACZ - PENSJONAT .LUCJAN’ pokoje 2- i 3-osobo
we, z łazienkami, umywalkami, radio, jadalnia z TV, wy
śmienita kuchnia (sprawdzone), parking, 2 km od centrum 
Karpacza, położony na terenie zalesionym, gry świetlico
we. 58*540 Karpacz, ul. Kościuszki 27, tel. 075/761-81-14 
99000001

e  KARPACZ - VILLA .AŚKA’ pokoje 1-, 2-, Osobowe, apar- 
tament z łazienkami, radio, TV-sat, jadalnia, grill, parking 
zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmienita kuch
nia, 2 km od centrum Karpacza, położona w zacisznym 
miejscu. W pobliżu 3 wyciągi narciarskie, kort tenisowy 
miasteczko Western City, kryty basen. ,VILLAAŚKA’, Kar
pacz, ul. Kościuszki 17, tel. 075/761*91*28 (fax) 
99000001

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO-REKREACYJNY .ZGO- 
* DA’ pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, jadalnia, sala

bilardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzętu sportowego, 
biblioteka, parking samochodowy (zamykany). Dom poło
żony w atrakcyjnym miejscu Karpacza, w pobliżu szlaków 
turystycznych i wyciągów narciarskich. 58-540 Karpacz, 
uł. Pusta 2, tel. 075/761-97-60 (fax), 075/671-97-67 
99000001

O KOLONIE • Jastrzębia Góra, Rewal, obóz młodzieżo
wy • Władysławowo, turnusy 17-dniowe, ceny od 980 
zł, tanie przejazdy autokarem, od 25.06.2001 r. do 
Rewala i Jastrzębiej Góry, od 29.07.2001 r. do Rewa
la, Jastrzębiej Góry i Władysławowa. B.U.T. „BUDOW
LANI”, Wrocław, tel. 071/355-88-83, 071/355-88-84 
pn.-pt, wg. 10-17 01033911

•  KOLONIE - Pogorzelica, Władysławowo, ceny od 853 zł, . 
14 dni, 19 dni. B.T. .INTUR", Wrocław, ul. PowsL Śląskich 
118c, tel. 071/373-24-07.071/336-35-49 99000001

KOLONIE I OBOZY Jastrzębia Góra, w dniach 30.06-13.07 - 
630 zł, Bieszczady, Czama 5.07-18.07 - 590 zł, kolonia w Ust
ce 15.07-28.07 - 730 zł, Wiochy, 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 je
ziorem, 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
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL VICTORIA pokoje 1-.2-, 3-,

4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, wspólne ła
zienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking. Orga
nizujemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczystości oko
licznościowe i inne imprezy. 58-530 Kowary, ul. Rejtana 
10, tel. 075/718-23-53 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK" pokoje 2-. 3-, 4-osobo
we, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świetlica, par
king Jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill, wcza
sy, konferencje, szkolenia. OW .LEŚNIK", Łagów, ul. Chro
brego 10, tel. 068/341-21-60,068/341-25-09 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK" pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, domki kempingowe, parking, jadalnia, własna pla
ża i kąpielisko, plac zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry 
zręcznościowe, sklep spożywczy. Wczasy, imprezy zakła
dowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel. 
068/341-20-30 (fax) 99000001

O ŁEBA • DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY kom
fortowy, w pełni wyposażony, drewniany, piętrowy 
(maksymalnie dla 6 osób), z tarasem, ogrodzona duża 
działka, zieleń, żywopłot, możliwość grillowania i zro
bienia ogniska, 1500 metrów od morza. Wrocław, tel. 
071/345-75-24,0607/54-49-88 85001891 

MIEJSCE NA POLU NAMIOTOWYM (prywatnym), w Międzyz
drojach, na namiot lub przyczepę, cena 9 zł/osobo-doba. Wro
cław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
O MORZE, JEZIORA - wczasy pobytowe i domki do wy

najęcia. „REMEDIUM”, teł. 071/344-33-43, 
071/344-10-96 01034341 

OBOZY JEŹDZIECKIE w specjalistycznym gospodarstwie agro
turystycznym, pokoje 2-osobowe, wyżywienie o wysokim stan
dardzie, profesjonalna nauka jazdy konnej, gry, zabawy, ogni
ska, kąpielisko. Kużniczysko, tel. 071/312-72-37 
POSZUKUJĘDO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
z przedsionkiem, w terminie 7-25 lipca 2001 r; Wrocław, tel. 
071/782-07-65
•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA" pokoje 1 -, 

2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, pole namiotowe, radio, 
TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, kawiaren
ka, wędzarnia ryb, ogniska, wypóżycżalnia sprzętu wod
nego, sportowego i świetlicowego. 66-232 Mostki, Przeła
zy, tel. 068/381-12-22,068/383-51-77 (fax) 990000#
01

•  RADZYŃ NAD JEZIOREM SŁAWSKIM - OW .IGIEŁKA" ofe
ruje wczasy w domkach kempingowych, 3-osobowych, w 
dowolnych terminach, z pełnym wyżywieniem. Posiadamy 
pole namiotowe i carawaningowe, własną plażę, zjeżdżal
nię,'bibliotekę, kawiarnię, bilard, gry, kiosk spożywczy. OW 
.IGIEŁKA", 67-410 Sława, Radzyń, teł. 068/356-60-78 
99000001

e  SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD JE- 
ZIOREM - domki kempingowe 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, poko
je 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, aneksy kuchen
ne, TV sat, lodówki, wyposażenie kuchni, plac zabaw, bo
iska, 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/oso
bę, pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF", Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA- HOTEL .KRYSZTAŁ’ oddajemy do 
dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych w pokojach 

. 1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standardzie. Restauracja 
z dancingiem, drink bar, nowocześnie wyposażona sala 
konferencyjna, strzeżony parking. Organizujemy konferen
cje, bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Poręba, ul. 
1 Maja 19, tel. 075/717-44-30,075/717-49-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .PORĄBKA’  pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, apartamenty, z łazienkami, radio, TV, świetlica, jadal
nia, parking zamknięty, sala TV sat, bilard, drink-bar, 200 
m od morza. DW .PORĄBKA", Świnoujście, ul. Słowac
kiego 9/11, tel. 091/321-42-91 (fax), 091/321-42-92 
99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .POSEJDON* www.ta.pl/posejdon, 
pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, z umywalką, 
radio, TV, świetlica, jadalnia, parking strzeżony, 100 m od 
morza, letnia kawiarnia, gry świetlicowe, sala TV, wczasy, 
konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, e-mail: 
posejdon@poczta.wp.pl. DW .POSEJDON*, 72-600 Świ
noujście, ul. Kasprowicza 15, tel. 091/321-22-23 (fax), 
091/327-44-92 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE 
.ENERGETYK* pokoje 1-, 2-, 3*. 4-osobowe, apartamenty 
z łazienkami, TV sat; balkony, jadalnia, kawiarnia, bogato 
wyposażona baza rehabilitacyjno-zabiegowa, organizuje
my 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 • szla
ki turystyczne, rowerowe, góry, las. Leśny Dwór, tel. 
075/751-52-72 01031551 

O  TANIE POKOJE 3 km od morza, spokojna okolica, plac
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zabaw dla dzieci, zwierzęta mile widziane., tel. 
094/316-20-86,0600/54-56-53 82001321 

URLOP U RYBAKA pokoje gościnne, 3-4 osobowe, łazienka, 
aneks kuchenny, wspaniałe miejsce w parku krajobrazowym, 
wśród lasów i wielu jezior, możliwość jazdy rowerami, suszenia 
grzybów i grillowania - 25 zł/osoba. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
WCZASY - .Rajski Dom*, prywatny pensjonat w Kudowie Zdroju, 
wczasy w dowolnej ilości dni, turnusy rehabilitacyjne, kolonie, 
obozy, biesiady, zielone szkoły, całodzienne wyżywienie, noc
leg + zabiegi, 2 tygodnie, - 790 z). Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-39-63
•  WCZASY NAD JEZIOREM w domkach murowanych, z peł

nym węzłem sanitarnym i bez, pełnym wyposażeniem lub 
w pawilonie, pokoje 3- i 4-osobowe (wspólna łazienka i 
WC), pole kempingowe, tanie i smaczne posiłki, własna 
plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, boisko, plac 
zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośrodek P.W. „INTERNAU- 
KA", Tarnów Jeziemy k. Sławy, tel. 071/342-21:57 (fax), 
071/343-91-68 99000001 

WCZASY NAD MORZEM w Darłowie, rodzinne - 20 zł/oso
ba/doba. Darłowo, tel. 094/314-12-01 
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kieł- 
nia" - Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazienka
mi j bez orazjJomki kempingowe, pełne wyżywienie, w cenie - 
50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. Darłów
ko, tel. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM w okolicach Pobierowa (3 km), do
stęp do kuchni, ciepła woda, mleko gratis, - 20 zl /osobę/dobę. 
Gostyń, tel. 0606/49-40-66
WCZASY NAD MORZEM (3 km), kuchnia, ciepła woda, mleko 
gratis, cena 20 zł/osoba, pokoje 2,3,4-osobowe. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0606/49-40-66 
WCZASY NAD MORZEM, na wyspie Wolin, miejscowość Ła
dzin -12 zł/doba od osoby. Imbramowice, tel. 074/850-72-86, 
0607/25-77-00
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. Lebcz, woj. gdańskie, 
tel. 058/673-83-67
WCZASY NAD MORZEM w Pobierowie, w ośrodku wczaso
wym Puchatek, dojazd autokarem, dla rencistów i rodzin z dzieć
mi, turnusy 10-dniowe, z pełnym wyżywieniem - 600 zł, tylko z 
obiadami - 500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-49-19 
WCZASY NAD MORZEM Rewal, pokoje z łazienkami i TV. Re
wal, tei. 091/386-29-82
WCZASY NAD MORZEM we Władysławowie, pokoje z łazien
kami i bez, od 20 zł/doba od osoby. Władysławowo, tel. 
058/674-15-46
WCZASY NAD MORZEM spokój i wypoczynek, grill • 28 zł/oso
bę/dobę. Władysławowo, tel. 058/774-56-29 
WCZASY W BIESZCZADACH nad Jeziorem Solińskim i Mycz- 
kowskim, w domkach letniskowych lub pensjonacie, domki 4-6 
osobowe, możliwość wyżywienia, teren ogrodzony, wszystkie 
media, w cenie 20 zł/nocleg. Solina, tel. 013/469-25-07 
WCZASY I WEEKENDY w woj. lubuskiem. okolice pełne je
zior, rzeka, do wynajęcia pokoje 3-osobowe, park krajobrazo
wy, stadnina koni • 20 zł/doba od osoby. Trzciel, tel. 
095/743-13-17
WEEKEND NA WSI w namiocie 4-osobowym, w Ślężańskim 
Parku Narodowym - 20 zl/doba. Biała, gm. Marcinowice, tel. 
074/850-42-51 po godz. 18
)/VOLNE MIEJSCA na trasie Duszniki Zdrój, Monachium, min. 
1 raz w miesiącu. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-81-75 sekretar
ka. 0049/898-50-09-31
WYPOCZYNEK w Grzybowie k. Kołobrzegu, w niekrępujących 
pokojach, wysoki standard, 200m od morza -18-35 zł. Grzybo
wo, tel. 094/358-11-04
WYPOCZYNEK na wojskowym polu namiotowym w Kołobrze
gu, 50m od morza, rezerwacja namiotu wojskowego (10-oso- 
bowego) z wyposażeniem - 60 zł/dobę, nocleg we własnym na
miocie • 9 zł/dobę, całodzienne wyżywienie, 3 posiłki • 21 zł. 
Kołobrzeg, tel. 0501/53-45-01
WYPOCZYNEK w Kołobrzegu, 50m od morza, w namiotach woj
skowych, rezerwacja całego, 10-osobowego namiotu, z wypo
sażeniem • 60 zł/dobę, nocleg we własnym namiocie - 9 zł. Ko
łobrzeg, tel. 094/352-95-22
WYPOCZYNEK w Kołobrzegu, Internat, nocleg ♦ całodzienne 
wyżywienie - 45 zł, sale 4-, 5-, 6-osobowe, nocleg+wyżywienie 
*42 zł, rezerwacja namiotu wojsk., 10-ośoboWego, z wyposa
żeniem - 60 zł/dobę, całodzienne wyżyw. - 2-1 zł, nocleg we wła
snym namiocie - 9 zł. Kołobrzeg, tel. 094/35245-61 
WYPOCZYNEK w domkach, nad zalewem,'na terenie parku 

. krajobrazowego, cena od 15 zł/oSobodoba. Opole, tel. 
077/439-75-62,439-75-64
WYPOCZYNEK na wojskowym polu namiotowym w Unieśdu 
k. Mielna, 200m od morza, rezerwacja namiotu wojskowego 
(10-osobowego) z  wyposażeniem - 60 zł/dobę, nocleg we wła
snym namiocie - 9 zł. Unieście,, tel. 094/348-19-50, 
694/348-18-71 . .
WYPOCZYNEK w Unieściu, 200m od morza, nocleg we wła
snym namiocie - 9 zł, rezerwacja namiotu wojskowego (10-oso- 
bowego, z wyposażeniem) • 60 zł/dobę. Unieście, tel. 
0604/18-75-71
WYPOCZYNEK W GÓRACH w wojskowych domach wypoczyn
kowych w Szklarskiej Porębie, wczasy w dowolnej ilości dni, 
turnusy rehabilitacyjne, obozy, kolonie, wesela, biesiady, zielo
ne szkoły - już od 38 zł/osobę/dobę. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-20-21

N AU K A  
I PRACA

O „CALME STUDIO” - przedstawiciel agencji Ford Mo- 
dels zaprasza kandydatki na modelki, fotomodelki i 
statystki, wiek 14-35 lat. www.calmex.amnetpl, tel. 
071/783-33-73,0603/47-15-12 02026071 

ADRESY AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY w Europie 
Zach., legalna praca, od 3 mies. do 2 lat, dołączamy list szablo
nowy w jęz. angielskim, - 25 zł. Wrocław, tel. 0504/86-62-37 
O  ATRAKCYJNA PRACA przy zbiorach winogron we 

Francji i w Niemczech, dobrze płatna, również cało
roczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce wcześniej. 
Gwarantujemy uczciwą i rzetelną informację. Prosi
my dołączyć znaczek na przesyłkę poleconą ciężką, 
za 5 zł 95 gr. Ikar, box 288, 50-950 Wrocław 2 
02028121

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przedsta
wicieli handlowych prowadzących działalność go
spodarczą, do sprzedaży aktywacji I produktów TAK 
TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty prosimy prze
syłać faksem. Wrocław, teł./fax 071/788-80-80 
90000241

BIURO PRACY W HOLANDII oferty pracy od zaraz, w różnych 
zawodach, wymagany paszport Unii Europejskiej • kwaterunek. 
Holandia, tel. 0031/653-60-88-26 
O  DAM PRACĘ STOLARZOWI doświadczonemu  ̂przy 

renowacji mebli. Kamieniec Wrocławski, gm. Czerni* 
M ca, tel. 071/318-55-89 02028111 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW nowość na rynku polskim, 
duże możliwości. Bolesławiec, tel. 075/732-14-65 po godz. 16, 
0502/59-15-47
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW i środków czystości firm Lan- 
der, Codina, Aioe, Plus 1, Aleda, Jean Tisot, wysoka jakość pro
duktów, niskie ceny, nowość na rynku polskim, możliwość wy
sokich zarobków, zagwarantowana pomoc. Bolesławiec, tel. 
075/644-97-83,0501/09-21-86
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW czołowej firmy kosmetycz- 
nej, wysokie dochody, kontakt listowny z dopiskiem .promocja’. 
PHU .Gisia", 50-566 Wrocław, ul. Śliczna 45/10 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME promocyjne wej

ście dla 16,17-latków, jesteś systematyczny, chęesz się uczyć, 
nie boisz się ciężkiej pracy, a chcesz zarobić zadzwoń. Wro
cław, tel. 0603/80-51-81
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW - wpisowe dla wszystkich 16 
zł, kosmetyki bez marży, wysokie zarobki, nagrody, szkolenia, 
wyjazdy. Wrocław, tel. 0503/85-89-85 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW wpisowe dla wszystkich 16 
zł, kosmetyki bez marży, wysokie zarobki, nagrody, szkolenia. 
Wrocław, tel. 0607/53-75-56
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ATW network. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW AVON, wysokie dochody. 
Wrocław, tel. 0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW w firmie marketingowej ko- 
smetyczno-chemicznej, poszukuje osób z doświadczeniem w 
tworzeniu sieci dystrybutorów. Oława, tel. 0600/26-53-49, 
0608/05-84-18
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME., tel. 
0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość wy
sokich zarobków, wpisowe 29 zl., tel. 071/368-13-28, 
071/368-75-05
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla
16-18 latków o połowę tańsze.., tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME nienormowany 
czas pracy, wiele możliwości, wspaniale perspektywy, poszu
kuję osoby, która zbuduje ze mną sieć dystybucji. ., tel. . 
0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16- lub
17-latków, wpisowe tylko 16 zł, kupuj dla siebie taniej, sprzeda
waj, wprowadzaj nowe osoby. ., tel. 0607/82-23-67, 
0605/61-64-52
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla aktywnych 
wpisowe gratis, wymagane min. 16 lat, woj. lubuskie, tel. 
068/360-42-81, 068/382-59-76, wielkopolskie, tel. 
0601/49-5,5-49, dolnośląskie, tel. 0608/11-77-93.. 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Kętrzyn, tel. 
0607/76-65-66
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-, 17-lat- 
ków wpisowe 16 zł, Wrocław, tel. 071/352t72-44, 372-85-62, 
0503/09-15-66, Oleśnica, tel. 071/372-22-09, Wołów, tel. 
0502/99-50-54, Środa Śl., tel. 0502/07-51-87, Jelenia Góra, tel. 
0605/09-56-68, Kłodzko, tel. 0607/11-03-83. Opole, teL 
0503/09-15-66
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarob
ki, promocja dla 16-18-latków - wpisowe 16 zi. Wrocław, tel. 
071/372-85-62,0502/07-51-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME jeśli potrzebu- 
jesz pieniędzy wstąp do klubu. Wrocław, tel. 0601/0842-73 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 29 zl. 
kosmetyki dla siebie tańsze o 30%. Wrocław, tel. 071/328-73-89, 
321-40-83,0602/59-95-34
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki bez 
marży, wpisowe dla 16-, 17- i 18-latków tylko 16 zł, nagrody, 
awanse, wyjazdy, szkolenia. Wrocław, tel. 0503/85-89-85 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki bez 
marży, wpisowe dla wszystkich 16 zł, możliwość awansu, na
grody, prezent już przy zapisie. Wrocław, tel. 0604/39-17-12 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla 
wszystkich 16 zł, wysokie zarobki, awanse, nagrody, kosmetyki 
bez marży, prezent przy zapisie. Wrocław, tel. 0607/53-75-56 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla aktywnych 
wpisowe gratis, dla 16-, 17-latków - 16 zł, Żary, tel. 
068/360-42-81, Zielona Góra, tel. 068/382-59-76, Bolesławiec, 
tel. 0608/11-77-93. Wrocław, tel. 0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla 16-, 
17-latków 16 zł, kosmetyki 30% taniej dla siebie, prezent za 39 
zł przy pierwszym zamówieniu, Bolesławiec, tel. 0607/82-23-67, 
Oleśnica, tel. 0603/80-51-81, 071/328-73-89, Zgorzelec, tel. 
0602/59-95-34. Wrocław, tel. 071/784-84-95,0605/67-68-00 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 30% 
taniej dla siebie, płatność do 21 dni. Wrocław, tel. 071/368-75-05, 
071/368-13-49,071/368-13-28
DYSTRYBUCJA FILTRÓW DO WODY dla doświadczonych, 
samodzielnych handlowców, najwyższe prowizje w mieście, już 
od 700 zł(netto). Wrocław, tel. 071/787-37-86 
O  FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie reklamy na 

samochodzie, domu,'działce. Zgłoszenia „VEIN-łNF, 
Wrocław, tel. 071/355-58-21 01033841 

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO Iekcje2-godzinne-20zł/h. 
Wrocław, tel. 0503/98-52*16
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO bezstresowo, przyjemnie, 
z* dojazdem do ucznia - 20 zł/60 min. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO także lekcje, możliwość 
dojazdu • 20 zł/60 min. Zielona Góra, tel. 068/325-58-18 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, tłumaczenia - udziela ab
solwent kursów w Londynie. Dzierżoniów, tel. 074/645-98-74 
KOREPETYCJE Z CHEMII I FIZYKI • 23 zł/h. Wrocław, tel. 
071/343-13-85
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO tłumaczenia - 25 zł/60 
min. Opole, tel. 077/457-46-75
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godż. Wrocław, 
lei. 071/359-05-53
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI: Windows, Office (Word, 
Excel), internet, także dla początkujących. Lubin, tel. 
0601/26-30-42
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI pomoc w kontakcie z kom
puterem, programowanie Windows - 20 zł/h. Wrocław, tel. 
071/793-56-52
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI obsługa komputera, Win
dows 95/98, Word, Excel, Access, instalacja i konfiguracja sprzę
tu i oprogramowania, internet, modernizacja i doradztwo - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI szkoła podstawowa, śred
nia i wyższa, obliczenia statystyczne i inne - od 25 zł/godz., 
możliwy dojazd. Wrocław, tel. 373-86-31 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z dojazdem do ucznia, so
lidnie i skutecznie - 20 zł/60 miń. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z dojazdem do ucznia - 20 
zł/60 min. Zielona Góra, tel. 068/325-58-18 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka germa- 
nistyki - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/357-82-43 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/373-81-43
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do wszystkich 
egzaminów, prace pisemne, cena 25 zł/godz. (zegarowa). Wro
cław, tel. 071/373-21-98
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/h. Wrocław, tel. 
0602/8579-30
KOREPETYCJE ZE STATYSTYKI I FINANSÓW - 20 
zł/godz Wrocław, teL 0503/57-96-82 
O  PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki nr 1 w Eu

ropie • producent poszukuje dystrybutorów na tere
nie Polski. Inwestycja 480 zł, zysk min. 50%. Wrocław, 
tel. 0603/65-05-26 02026061 

POMOGĘ W ZNALEZIENIU PRACY w Niemczech kobietom 
do 40 lat • praca w restauracji, hotelu, opieka nad dziećmi, wy
magana minimalna znajomość jęz. niemieckiego, prowizja., tel. 
0603/94-57-07 tylko w niedzielę 
POSZUKUJĘ WOKALISTKI do imprez okolicznościowych. 
Wrocław, tel. 071/339-08-18
POSZUKUJĘ PRACY student III roku Politechniki, wykszt. śred
nie samochodowe, jęz. rosyjski, znajomość obsługi komputera, 
Office 2000, A. Cad, Cad-Cam, Corel, prawo jazdy kat. B.tel. 
0608/58-25-96
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. A, B, C. D, E + Polonez 
Truck, zabudowany, operator dźwigu do 16 L Bielawa, tel. 
074/645-84-80 w godz. 10-15
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 22 lata, wykszl śred
nie, w okolicy Bolesławca i Legnicy. Bolesławiec, tel. 
0609/53-53-48
POSZUKUJĘ PRACY w Berlinie lub okolicach, 37-letni, znam

nast. rodzaje prac: ogólnobudowlane, wykończenia wnętrzjrt \ 
stalacje hydrauliozne, prawo jazdy kat. BC, samochód. Dąbie-, 
Woj. legnickie, tej. 0607/40-46-20. 7 
POSZUKUJĘ PRACY ptiy roznoszdiiid'motek reklamowych, 
na terenie Wrocławia lub Oławy, posiadam telefon komórkowy. 
Domaniów, tel. Ó6Ó9/16-81-54
POSZUKUJĘ PRACY rencista, .złota rączka", co, woda, kana
lizacja, gaz, uprawnienia, prawo jazdy kat."B", własny sprzęt, 
dyspozycyjny, paszport, samochód. Góra, tel. 0608/35-57-17 
POSZUKUJĘ PRACY w biurze lub sklepie, mioda, wykszt. śred- 
nie, znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, prak
tyka, prawo jazdy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-35-07 
POSZUKUJĘ PRACY w firmie budowlanej, z pozwoleniem na 
pracę za granicą, w Niemczech. Kalisz, tel. 062/751-74-52 po 
godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 40-letni, w budownictwie, 
inne propozycje. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-58-44 - 
POSZUKUJĘ PRACY kobietaw średnim wieku, uczciwa, pra
cowita, sprzątanie, opieka, najlepiej za granicą. Karpacz, tel. 
0607/53-60-24
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji lub weekendy, prawo 
jazdy kat. AB, samochód. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0608/31-19-74 
POSZUKUJĘ PRACY na Dolnym Śląsku, 20 lat, wykszt. śred
nie, mechanik, prawo jazdy kat. B, pełna dyspozycyjność, pasz
port, znajomość obsługi komputera, internet, telefon komórko
wy. Kłodzko, tel. 074/814-22-09 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wiek 25 lat, dyspozycyjna, bez 
nałogów, wykszt. średnie. Kowary, tel. 075/643-90-59

M  ■ r  OPOH623Pracow ałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

POSZUKUJĘ PRACY na budowie, wiek 24 lata. wykszt. tech
niczne budowlane, bez nałogów. Kudowa Zdrój, tel. 
074/86643-22,
POSZUKUJĘ PRACY profesjonalny duet muzyczny, grający 
muzykę taneczną i nie tylko. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-81-75 
sekretarka, 0049/898-50-09-31
POSZUKUJĘ PRACY jako murarz, płytkarz, w kraju lub za gra
nicą. Legnica, tel. 076/722-16-39 
POSZUKUJĘ PRACY po godz. 17, na terenie Legnicy, mycie 
okien, robienie zakupów, pranie, inne propozycje mile widzia
ne. Legnica, tel. 076/854-31-80 
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, gipsiarz, wylewki i inne 
prace budowlane. Ligota Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-32-90
POSZUKUJĘ PRACY rencista, sam., telefon, dystrybucja po
średnictwo, chałupnictwo. Lubań, tel. 075/722-42-80 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 19 lat. Lubin, tel. 
076/849-4846
POSZUKUJĘ PRACY każda, oprócz akwizycji, zawód ślusarz 
wysokoprofilowy. Lubin, tel. 076/849-70-13 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 49 lat, wykszt. średnie, 4 kursy 
zawodowe, matura, jako sprzedawca lub układanie towarów w 
hurtowni, praktyka, prac. admin. biurowy, obsługa biura, go- 
niec-duża praktyka, kasjer w firmie + ref. ds księgowości lub 
inna praca. Lubin, tel. 076/749-68-33 
POSZUKUJĘ PRACY w zawodzie ślusarz-spawacz (gazowy, 
elektryczny, w osłonie C02), dyspozycyjny, zdyscyplinowany, 
uregulowany stosunek do służby wojskowej, 21 lat, legalnie, w 
kraju lub za granicą. Lubin, tel. 076/842-51-87 po godz. 21, 
0601/28-59-72
POSZUKUJĘ PRACY technik o specjalności budownictwo ogól
ne, z uprawnieniami, znajomość komputera, także nadzory. Na
mysłów, tel. 077/410-46-06
POSZUKUJĘ PRACY jako cieśla, stolarz, szklarz. Nowa Sól, 
tel. 0601/96-08-52
POSZUKUJĘ PRACY kadry, płace, ZUS, księgowość, program 
.płatnik" i przekaz elektroniczny. Oława, tel. 0601/73-20-33

Night Club w Hiszpani 
z a t r u d n i  n a  o k r e s  3  m i e s i ę c y  

p a n i e  w  w i e k u  o d  1 8  l a t
- lot samolotem w obydwie 

| , strony opłacony
l  -  d o b r e  z a r o b k i ,  z a u f a n i e  
3 -  d z i e ń  d o  w ł s n e j  d y s p o z y c j i

-  z g ł o s z e n i a  d o  20.06.2001 
tel. 0049 17 48 88 24 88

POSZUKUJĘ PRACY stałej, inżynier mech. przemysł.,.ze sta
żem 18-letnim w Nowej Hucie. Oława, tel. 071/313-68-98 
POSZUKUJĘ PRACY romanistka. Opole, tel. 077/457-46-75 
POSZUKUJĘ PRACY wykonuję bramy ogrodzeniowe, balustra
dy kute. Przeworno, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
POSZUKUJĘ PRACY w dowolnym mieście, z zakwaterowa
niem, mężczyzna 26 lat, znajomość języka angielskiego, uczci
wy. Sława, tel. 0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. ABCDET, świadectwo kwa
lifikacji, znajomość j. niemieckiego, samochód osobowy. So
śnie, tel. 062/739-33-26
POSZUKUJĘ PRACY, posiadam samochód, doświadczenie 
w przewozach na trasach krajowych. Strzelin, tel. 071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY masażysta, w ośrodku wczasowym lub 
inne propozycje, masaż releksacyjny, profilaktyczno-leczniczy. 
Suwałki, tel. 087/563-15-25
POSZUKUJĘ PRACY w okresie letnim, młody, ambitny, okoli
ce Świebodzic. Świebodzice, tel. 074/854-19-72 
POSZUKUJĘ PRACY przy roznoszeniu reklam i ulotek, w Świe
bodzicach. Świebodzice, tel. 074/854-27-20 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, studia zaoczne, po dwóch latach 
nauki w Anglii, b. dobra znajomość jęz. angielskiego, obsługi 
komputera (grafika, internet), prawo jazdy kaL B, samochód, 
telefon, tylko poważne oferty. Toruń, tel. 056/659-18-28 Monika 
POSZUKUJĘ PRACY 21 -letni mężczyzna, absolwent ZSZ, pra
wo jazdy kat. B, bez nałogów • podejmie każdą pracę prócz 
akwizycji. Wałbrzych, tei. 0607/39-00-97 prosić Jacka 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, ogrodnik, w swoim Za
wodzie lub opieka, sprzątanie, mycie okien w domach, inne pro
pozycje (oprócz agencji). Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, wykształcenie plastyczne, tech
nik architekt, dekorator. Wrocław, tel. 325-99-28 
POSZUKUJĘ PRACY 32-letni mężczyzna, prawo jazdy kal B, 
paszport znajomość j. niemieckiego i angielskiego, dyspozy
cyjny. Wrocław, tel. 071/354-08-84,0502/93-38-83 
POSZUKUJĘ PRACY w czasie wakacji, student elektroniki, pra
wo jazdy, znajomość j. angielskiego. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, średnie wykształcenie, kompu
ter, prawo jazdy, praktyka w biurze. Wrodaw, tel. 0608/20-88-44 
POSZUKUJĘ PRACY prawnik, rencista, znajomość obsługi 
komputera, doświadczenie w prowadzeniu firmy. Wrocław, tel. 
071/325-81-55

POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny. Wro
cław, tar. 0604/90-41-77
POSZUKUJĘ PRACY w hadlu lub sprzątanie, bez zarejestro
wania. Wrocław, tel. 0503/30-42-07 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i admi
nistrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 24 lat, panna, w solarium, han
dlu, aktualna książeczka zdrowia. Wrocław, tel. 071/357-81-39 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 321-69-61 
POSZUKUJĘ PRACY ukrainka/sprzątanie, mycie okien, po
moc domowa. Wrocław, tel. 0501/98-55-98 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, w godzinach rannych, ekspedient
ka lub sprzątanie. Wrocław, tel. 071/782-27-66 
POSZUKUJĘ PRACY - mechanika samochodowa, wymiana 
oleju, klocków itp. Robert, Wrocław, tel. 071/354-36-61 
POSZUKUJĘ PRACY , magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy. 
Wrocław, tel. 071/336-39-52
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10̂ 58
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka", znam nast. rodzaje prac: 
naprawa sprzętu RTV, AGD i inne. Wrocław, teł. 071/364-25-44 
POSZUKUJĘ PRACY mechanik - monter urządzeń chłodni
czych, wiek 29 lat. Wrocław, tel. 071/343-01-71 
POSZUKUJĘ PRACY uczennica II klasy liceum ogólnokształ
cącego, w okolicach dzielnicy Krzyki, przy opiece nad starszą 
panią. Wrocław, tel. 071/784-45-68 w godz. 13-19 
POSZUKUJĘ PRACY stałej - starszy nurek, ślusarz, spawacz 
z uprawnieniami. Wrocław, tel. 071/328-24-75,0605/57-83-03 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. CDE, świadectwo kwa
lifikacji, paszport, pełna dyspozycyjność, doświadczenie. Wro
cław, tel. 071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, obsługa komputera. Wrocław, 
tel. 071/321-60-32
POSZUKUJĘ PI&CY może być komputeropisanie, wykształ
cenie polonistyczne, znajomość jęz. niemieckiego. Wrocław, tel. 
071/373-81-43
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę zlecenia na montaż schodów i 
okien. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
POSZUKUJĘ PRACY • panna 24 lata, wykształcenie średnie, 
obsługa komputera i kasy fiskalnej, znajomość podstaw księ
gowości (3 lata pracy na stanowisku referenta księgowego). 
Wrocław, tel. 0607/32-73-49
POSZUKUJĘ PRACY remonty, wykończenia mieszkań, domów, 
płyty kartonowo-gipsowe (klej, stelaż), sufity podwieszane, ścia
ny działowe (stelaż), glazura, malowanie, tapetowanie, podło
gi, panele podłogowe, ścienne, ocieplenie strychów, stolarka 
budowlana i inne. Wrocław, tel. 0501/04-97-80 
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. 
B, komputer, telefon, samochód, doświadczenie w handlu, jęz. 
angielski i rosyjski. Wrocław, tel. 0501/42-33-00 
POSZUKUJĘ PRACY 2 osoby, 17 i 16 lat, na czas wakacji, w 
ośrodkach wczasowych, pensjonatach, zajazdach itp. Wrocław, 
tel.343-93-57.324-22-32
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód Audi A6, pełna dys
pozycyjność, prawo jazdy kat. ABC, praktyka. Wrocław, tel. 
071/789-55-95,0501/82-2948
POSZUKUJĘ PRACY studentka uczciwa, solidna, bez nało
gów, od połowy iipca do 20 sierpnia, akwizycja i towarzyskie 
wykluczone. Wrocław, tel. 071/780-84-25 
POSZUKUJĘ PRACY technik energoelektonik, 22 lata, do
świadczenie zawodowe, sprzedawca, magazynier, dział obsłu
gi klienta, prawo jazdy kat. B, znajomość komputera, WIN, Of
fice, Subiekt 4, nie akwizycja. Wrocław, tel. 0607/19-20-71 
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, kasjerka, księgowa, na pół eta
tu. Wrocław, tel. 071/353-31-55 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 22 lata, po wojsku, prawo 
jazdy kat. BC, obsługa ładowarki, do 2,5 m3, dźwigi, do 6,31. 
wózki podnośnikowe gazowe, spalinowe i elektryczne, bez ogra
niczeń. Wrocław, tel. 071/346-64-84 po godz. 18 lub, 
0502/20-89-90
POSZUKUJĘ PRACY młody fachowiec, 28 lat, z Lwowa, mu
rowanie, tynkowanie, regipsy, glazura, ocieplanie styropianem, 
prace ogólnobudowlane. Wrodaw, tel. 0607/86-29-82 
POSZUKUJĘ PRACY młode kobiety, wiek 25 • 45 lat, z Lwo
wa, sprzątanie mieszkań, biur, myde okien, opieka nad dzieć
mi lub starszymi osobami, prace ogólnogospodarcze. Wrodaw, 
tel. 0607/83-22-20
POSZUKUJĘ PRACY brygada z Tarnopola, murowanie, tynki 
zwykle i strukturalne, wylewki, gipsy, regipsy, więźba dachowa, 
panele, kafelki, budowy od podstaw, prace ogólnobudowlane. 
Wrocław, tel. 0603/44-02-02,781-81-53 po godz. 21, Włodek 
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, malowanie, regip
sy, panele,glazura. Wrocław, tel. 342-22-03,0607/03-57-93 
POSZUKUJĘ PRACY z wykorzystaniem posiadanego samo
chodu osobowego. Wrocław, tel. 0600/31-07-02 
POSZUKUJĘ PRACY rendsta, 41 lat, po szkole handlowej, w 
handlu, sprzątanie lub inne oferty. Wrocław, tel. 785-14 26 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca mechanik, prawo jazdy kat. 
BCE, 21 lat praktyki. Wrodaw, tel. 785-14-26 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat A, B, C, E, solidny, uczci
wy, dyspozycyjny, samochód osobowy oraz Avia, 31, oplande
kowany. Wrodaw, tel. 071/34546-23 
POSZUKUJĘ PRACY jako monter, malarz, płytkarz, płyty GK, 
panele i inne prace budowlane, narzędzia własne, inne propo- 
zyqe. Wrocław, tel. 0501/0748-58 
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, 22 lata, w sklepie, kiosku, 
znajomość kasy fiskalnej, dyspozycyjna, uczciwa, towarzyskie 
wykluczone. Wrodaw, tel. 071/342-24-13,0609/28-94-87 
POSZUKUJĘ PRACY w gastronomii lub w handlu, 23 letnia, 
elokwentna, praktyka, książeczka zdrowia. Wrocław, tel. 
0600/25-05-37
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 22 lata, jako sekretarka, faktu- 
rzystka, 2 lata praktyki + 2 lata pracy, uczciwa, sumienna. Wro
cław, tel. 0502/93-33-35
POSZUKUJĘ PRACY emeryt, .złota rączka", prawo jazdy kat. 
ABCDE, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 071/372-73-55 
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, 16-letni chłopak, sil
ny, z dobrą znajomością komputerów. Wrocław, tel. 
071/328-1549
POSZUKUJĘ PRACY 20 lat, prawo jazdy, telefon komórkowy, 
najchętniej jako mechanik samochodowy albo jako stolarz. Wro
cław, tel. 0609/28-64-61
POSZUKUJĘ PRACY uczciwa studentka. Wrocław, tel. 
071/322-30-09
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat ABCE, świadectwo kwali
fikacji, operator wózków widłowych i koparki, magazynier. Wro
cław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. ABC. Wrocław, tel. 
071/781-77-24,0608/10-66-07
POSZUKUJĘ PRACY 25 lat, uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, obrotny, prawo jazdy, 5 lat praktyki w handlu czę
ściami motoryzacyjnymi. Wrocław, tel. 071/784-34-55 
POSZUKUJĘ PRACY jencista Ili grupy, 35 lat, prawo jazdy 
kaL B, świadectwo kwalifikacji, uprawnienia na wózki akumula
torowe i spalinowe. Wrocław, tel. 0604/89-26-76 
POSZUKUJĘ PRACY rendsta III grupy, 36 lat, sprawny fizycz
nie, prawo jazdy kat. B, świadectwo kwalifikacji, malarz-tape- 
darz. Wrocław, tel. 071/338-39-70 
POSZUKUJĘ PRACY rencista iii grupy, kierowca - mechanik, 
znajomość elektromechaniki, uprawnienia na ciężki spizęt bu
dowlany, świadectwo kwalifikacji, książeczka zdrowia. Wrocław, 
tel. 0502/98-52-91
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. BCDE, świadectwo kwali
fikacji, pełna dyspozycyjność. WrodaW, tel. 071/341-36-24 po 
godz.20
POSZUKUJĘ PRACY jako dekarz-blacharz, własne narzędzia, 
doświadczenie. Wrocław, tel. 0502/57-68-93 
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat, samochód osobowy, prawo jazdy 
kat. B, po wojsku, praktyka przy montażu żaluzji okiennych. Wro
cław, tel. 0602/62-53-94

POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje hy
drauliczne. Wrocław, tel. 071/346-51 ̂ 33 wieczorem L 
POSZUKU3Ę PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, do
świadczenie wzarządzaniu grupą ludzi, znąjomośćobsługi kom
putera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tei/071/783-97-27, 
0503/8540-39
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów gra
ficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pagema- 
ker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemuWindows. 
Wrocław, teł. 0600/32-51-08
POSZUKUJĘ PRACY w dziedzinie marketingu, reklamy, han
dlu lub jako tłumacz jęz. angielskiego. Zgorzelec, tel. 
0605/14-24-93
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub innej, 23 lata, wykszt. 
wyższe, komputer, sprzęt biurowy, kasa fiskalna, prawo jazdy, 
dyspozycyjna. Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ w godzinach urzędowych. 
Wrodaw, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda ekonomistka, dys
pozycyjna, prawo jazdy kat. B, bez nałogów, miła aparycja. Wro
cław, tel. 071/34144-86
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pobrań, chętnie 
składanie długopisów. Polkowice, tel. 0603/70-8445 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Polkowice, tel. 
0502/92-06-66
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ matka z dwójką dzie
ci, pełna dyspozycyjność, przyjmę również zlecenia na telefon. 
Wałbrzych, tel. 074/815-5848
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ. Wrocław, tel. 
342-95-93, wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ z dostawą i odbiorem 
towaru z domu, z legalną i uczciwą firmą. Wrocław, tel. 
071/788-84-39 ,
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kawaler, 26 lat, samo
chód. Strzelce Opolskie, tel. 077/440-01-71,0605/5349-75 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ w godzinach popołu
dniowych i wieczornych, młody, dyspozycyjny, pracowity, po
siadam samochód. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako elektryk. Wrocław, 
tel. 071/784-35-31
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ pomoc księgowej. Wro
cław, tel. 071/342-04-64
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław, tel. 071/341-59-09 po godz. 19,0603/41-34-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ obywatel Holandii, 
mieszkaniec Wrodawia, paszport, prawo jazdy Unii Europej
skiej, projektowanie stron www. lub jako kierowca, kurier na trasy 
międzynarodowe. Wrodaw, tel. 0603/29-93-37 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ księgowa, książka przy
chodów i rozchodów, ryczałt, kadry, ZUS. Wrocław, tel. 
0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rendsta posiadający 
podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, peł
na dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ dobrze płatnej. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-70-17
POSZUKUJĘ PRACY ELEKTROINSTALACJE, POMIARY. 
Wrocław, tel. 071/784-35-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA. Wrocław, tel. 
071/322-20-34
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTROMONTER elektrome
chanik. Wrocław, tel. 346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK uprawnienia. Wro
cław, tel. 0502/98-72-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA w malej 
firmie, na część etatu lub umowę o dzieło, znajomość kompute
ra, książka przychodów i rozchodów (program DGCS, Rach
mistrz 3, Kadry, ZUS). Wrocław, teł. 368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GRAFIK KOMPUTEROWY zna
jomość programów: Corel, Draw, Photoshop, Page Naker, zdol- 
nośd manualne, pląstyczne. Oława, tel. 071/313-76-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO HYDRAULIK instalator wodno - 
kanalizacyjny, ślusarz, bez nałogów, sumienny, od zaraz. Wro
cław, tel. 0503/09-9048 w godz. 18-20 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP i ppoż. Wro
cław. tel. 34.6-69-05
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy katA,
B. C, E, świadectwo kwalifikacji, dyspozycyjny, 56 lat, bez na
łogów. Bielawa, tel. 074/833-01-33
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam samochód 
osobowy Opel Omega, pełna dyspozycyjność, dyskrecja zapew
niona. Brzeg, tel. 0602/84-28-57 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub operator kopar
ki, ładowarki, spycharki lub inne, prawo jazdy, św. kwalifikacji, 
uprawnienia kat. 3, także w delegacji. Lubin, tel. 0608/04-03-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat BC; 
posiadam samochód ciężarowy, ład. 3 L dyspozycyjność. Luty
nia, tel. 071/317-76-52 \
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCE, operator pompy do betonu, świadectwo kwalifikacji. Ślę- 
za, tel. 071/311-20-28
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL ABC, ze stażem, 
może być w nocy. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA na rencie, prawo jaz
dy kat. ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport Wrodaw, tel. - 
071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCE. świadec
two kwalifikacji, operator wózków widłowych, operator koparki 
do 0.8 m3, magazynier. Wrocław, teł. 071/788-81-65 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B. 
świadectwo kwalifikacji, 21-letni. Wrodaw, tel. 071/354-13-16 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kategoria A, B, C, 
E, 55 lat, świadectwo kwalifikacji, praktyka. Wrocław, tel. 
071/372-16-23,0606/73-24-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 51-letni rencista, pra
wo jazdy kat. ABCDT. Wrocław, teł. 071/311-21 -57, 
0600/52-7742
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lat 34, doświadcze
nie, paszport, dyspozycyjność. Wrodaw, tel. 0503/94-36-85 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B. 
z samochodem lub bez, posiadam paszport. Wrodaw, tel. 
0501/76-70-78
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazby kat. B,
C, E, paszport, książeczka zdrowia. Wrodaw, teł. 071/328̂ 38-81 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA samochód do 3.51, 
młody, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacji, uprawnienia na 
wózki widłowe, paszport Wrocław, tel. 0503/63-75-15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA samochodów dęża- 
rowych, autobusów, 10 lat praktyki, może być na umowę o dzieło. 
Wrocław, tel. 0600/31-07-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prywatny, z samo
chodem, możliwość ochrony,-wiek 23 lata. Wrocław, tel. 
0502/41-18-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44-letni, prawo jaz
dy kat BCE, świadectwo kwalifikacji, 26 lat praktyki na ciągni
kach siodłowych, dyspozycyjny, sumienny. Wrocław, tel. 
071/339-9049
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport, uprawnienia na wóz
ki widłowe. Wrocław, tel. 071/34145-51 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCDE, paszport, świadectwo, języki obce, bezjtałogów, wiek 
26 lat, możliwa praca na działalność gospod. Wrocław, tel. 
0601/87-25-63
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BCDE, język niemiecki i rosyjski, wiek 26 lat. Wrodaw, tel. 
071/368-11-53 prosić Jarka
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 29-letni mężczyzna.
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prawo jazdy kat. C£. praktyka na TIR-ach. Wrocław, tel. 
071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCDE + ADR, 
świadectwo kwalifikacji, wiek 33 lata, kawaler. Wrodaw, tel. 
071/355-51-86,0605/36-00-44
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B, rencista. Wro
cław, tel. 071/35̂ 05-87
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA BUSA lat 34, doświad
czenie, paszport, uprawnienia na wózki widłowe. Wrocław, tel. 
0503/94-36-85
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA OSOBISTY goniec, 
posiadam samochód osobowy VW Passat kombi z 1996 r. Wro
cław, tel. 0601/72-78-21
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KRAWCOWA lub ekspedientka, 
znajomość kas fiskalnych, 24 lata, tylko poważne oferty. Wro
cław, tel. 0607/12-37-36
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KRAWIEC specjalista we wzorowni 
odzieżowej. Wrocław, tel. 789-09-30 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWY wykszt wyższe, licen
cja MF. Wrocław, tel. 0603/42-26-33 -
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
stałej, najlepiej z zakwaterowaniem. Wrocław, tel. 0603/8347-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ-TAPECIARZ oraz inne 
prace budowlane, posiadam prawo jazdy kat. B, świadectwo kwa
lifikacji oraz uprawnienia na wózki widłowe (akumulatorowe i spa
linowe), uczciwy, bez nałogów, chętnie stała praca. Wrocław, tel 
071/338-39-70 dom, 0604/89-26-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasyczny, 
leczniczy, odchudzający, kinezyterapia - ćwiczenia lecznicze. 
Wrocław, tel. 071/373-15-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK pełna dyspozycyjność,
wiek 40 lat, może być poza Wrocławiem. Wrocław, tel.
071/311-57-13 po godz. 21,071/36244-19
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER instalacje sanitarne, co.,
wodno-kanalizacyjne, gazowe, gładzie, panele i inne. Wrocław,
teł. 071/34545-20,0605/62-3340
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ. Wrocław, tel.
0608/09-32-19
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ, MALARZ - roboty bu
dowlane. Wrocław, tel. 0503/77-19-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MUZYK grający na weselach, im
prezach rodzinnych i innych. Wrocław, tel. 0601/76-02-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji budow
lanych. Wrocław, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne robo
ty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ frezer, prace na urno- 
wę - zlecenie, umowę o dzieło. Wrocław, tel. 0600/31-07-02 
POSZUKUJĘ PRACY NA OKRES WAKACJI student elektroni
ki, prawo jazdy, j. niemiecki, znajomość sprzętu komputerowego. 
Wrocław, tel. 071/357-36-08
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE roznoszenie ulotek lub inne 
dla młodzieży, wiek 16 lat. Wrocław, tel. 071/34145-51 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w okresie wakacyjnym, 
młody, pracowity, uczciwy i godny zaufania, prawo jazdy kat B, 
praca w rolnictwie lub inne propozycje. Bolesławiec, woj. kali
skie, tel. 0609/64-3544
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE mężczyzna 26 lat, ję
zyk angielski. Sława, tel. 0603/57-9247 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w budow
nictwie (praktyka) lub w innej branży, posiadam samochód, dam 
prowizję. Wrocław, tel. 071/3534046 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako blacharz samocho
dowy, długoletnia praktyka, bez nałogów. Wrocław, tel. 
071/785-77-09,0605/73-60-96
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w okresie letnim, znajo
mość j. francuskiego, komputera, prawo jazdy, dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 372-16-07,0504/9347-66 
POSZUKUJĘ PRACY STAŁEJ pielęgniarka z praktyką, tylko po
ważne oferty. Wrocław, tel. 071/787-37-90 
POSZUKUJĘ PRACY W BIURZE na terenie Wrocławia, wiek 
24 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne, j. angielski, obsługa 
komputera, prawo jazdy, kurs księgowości, doświadczenie na 
stanowisku sekretarki. Świdnica, tel. 074/852-92-71 
POSZUKUJĘ PRACY W FIRMIE KOMPUTEROWEJ w serwi
sie, b dobra znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowa
nia i systemów operacyjnych, zdobyte praktyka, duże umiejętno
ści, odpowiedzialność, bez nałogów. Mirków k. Wrocławia, tel. 
071/315-10-55,0503/73-1847
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH , młody. 26 lat, posia
dam obywatelstwo niemieckie, podstawy języka niemieckiego, 
tylko poważne oferty pracy. Wrocław, tel. 071/344-52-27 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH lub Holandii, jako ku
charz, pracownik budowlany, ogrodnik, tylko poważhe oferty. 
Wrocław, tel. 325-95-69,0502/87-34-87 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie drzew, 
zakładanie trawników. Wrocław, tel. 0601/574749 
POSZUKUJĘ PRACY W SKLEPIE KOMPUTEROWYM w ser
wisie, uczciwy, bez nałogów, dyspozycyjny, komunikatywny, zna
jomość branży (sprzętu, oprogramowania, systemów, itp.). Mir
ków k. Wrocławia, tel. 0503/73̂ 1847 
POSZUKUJĘ PRACY W SZWAJCARII lub w Holandii. 28 lat, 
znajomość j. niemieckiego, dam prowizję. Świdnica, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 - 
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI solidny, uczciwy, dla 2 lub 
więcej osób, prowizja po mies. pracy. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
O POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ 20-latek, dyspozy

cyjny, uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
telefon komórkowy, najchętniej legalnej i na stałe, w 
Austrii, Niemczech, Czechach, we Włoszech, w Gre
cji. Dam prowizję po miesiącu pracy lub w kraju, np. 
jako kierowca. Lubin, tel. 0603/17-85*93 84018451 

POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ prace ogólnobudowlane, 
ogrodnictwo, rolnictwo, prawo jazdy. Brzeg Opolski, tel. 
077/415-97-34
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, 2 osoby, dziew
czyna i chłopak, solidni, bez nałogów, w rolnictwie, ogrodnictwie, 
gastronomii, hotelarstwie, miele widziane Niemcy, Holandia, pół
nocne Włochy, prowizja po mies. pracy. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-78-56 w godz. 8-14 i 21-22 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ - mężczyzna 40 lat, wy- 
kszl średnie, prawo jazdy, uczciwy, kulturalny, solidny, odpowie
dzialny, z doświadczeniem, bez nałogów, dyspozycyjny zaopie
kuje się dzieckiem lub osobą starszą (zakupy, gotowanie, sprzą
tanie), praktyka w Niemczech, jęz. niemiecki. Oleśnica, tel. 
071/398-54-95
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ - mężczyzna 46 lat, zdro
wy, samochód, dobra znajomość jęz. niemieckiego, praktyka przy 
układaniu kostki, malowaniu, tapetowaniu. Szukam pracy w bu
downictwie lub rolnictwie (zbiory). Oleśnica, tel. 071/793-33-29, 
0600/10-20-62
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ jako lakiernik samochodo
wy. Wrocław, tel. 0603/8347-77 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim wie
ku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bezpłatne 
wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, tel. 
071/325-94-24 po godz. 20
PRACA w ochronie poważnej instutucji, dla osób z licencją I lub 
II, od 1.07.2001 r., tel. 0607/22-37-02 
PRACA jesteś dyspozycyjny, masz samochód, telefon, zarobek
1.500-3.000 zł, zadzwoń. Bolesławiec, tel. 0501/324045 
PRACA poszukuję ludzi do współpracy, o różnej specjalności, z 
samochodem i telefonem, chcących zarobić do 4.000 zł/miesiąc. 
Bolesławiec, teł. 0600/67-24-16
PRACA dla osób, które nie mają wyjścia i chcą zarobić duże 
pieniądze. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
PRACA w amerykańskiej firmie, dla ludzi chcących osiągnąć suk
ces. Chojnów, tei. 0603/48-71-61 
PRACA promocja dla 16-latek, zarób na wakacje. Długołęka, tel. 
071/315-13-28,071/315-14-31,0502/59-82-87 
PRACA • zorganizuj grupę (maks. 20 osób) i bądź jej wycho- 
wawcą przez 2 tygodnie na obozie w Kołobrzegu, otrzymasz 600

zł na rękę. Uczestnik obozu płaci za wszystkie świadczenia 560
zł. Kołobrzeg, tel. 094/35745-61
PRACA dla 6 osób posiadających samochód osobowy, na stałe i
sezonowo. Lubin, tel. 076/847-84-89
PRACA dla lubiących nowe wyzwania, w amerykańskiej firmie
zajmującej się ochroną zdrowia i urody, nieograniczone zarobki.
Polkowice, tel. 076/847-97-64
PRACA 80 gr za zaadresowanie 1 koperty. Kopertę i znaczek. A 
G D. Badek, 96-100 Skierniewice, ul. Mickiewicza 24 B/12 
PRACA w naszej firmie najlepsi zarabiają do 50.000 zł miesięcz
nie, wymagane minimum wykszt. średnie. Wałbrzych, tel. 
0608/11-25-39
PRACA W firmie ubezpieczeniowej. Wrocław, tel. 0502/20-36-33 
PRACA w szwajcarskiej firmie finansowo-ubezpieczeniowęj. dla 
odpowiedzialnej i zdecydowanej osoby, do telefonicznego uma
wiania spotkań, w biurze, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0503/50-11-20 w godz. 10-15
PRACA firma marketingowa wchodząca ha rynek - poszukuje 
przedstawicieli. Wrocław, tel. 0600/80-52-50 
PRACA nadchodzą wakacje, masz 16 lat, przyłącz się do Orifla- 
me, będziesz rozdawać katalogi, ulotki, zbierać ankiety, udzjałw 
promocjach w marketach, festynach, Wrocław, tel. 0601/0842-73 
PRACA stała lub dodatkowa, dla handlowca z optymizmem, wy
magana matura. Wrocław, tel. 0501/45-68-52 
PRACA dla kobiet - kelnerki, od zaraz. Wrocław, tel. 
0607/67-91-96,0043/6502-73-08-38Austria 
PRACA - budowa podstaw sieci dystrybucji. Wrocław, tel. 
0502/95-88-30
PRACA dla osób od 16-18 lat, ciekawa, legalna, dobrze płatna. 
Wrocław, tel. 0607/53-75-56
PRACA chałupnictwo, produkcja opakowań, szycie, telefoniści, 
przedstawicielstwo. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
PRACA w domu i w terenie; drobna produkcja, adresowanie, 
współpraca, rozklejanie plakatów, kolportaż i inne, także praca 
za granicą- informacje gratis (2 znaczki po 1 zł). EMIDA, 53-317 
Wrocław, ul. Powstańców ŚL 131/14 
PRACA przy sprzedaży kredytów na samochody i mieszkania, 
preferencyjne warunki dla współpracowników, dodatkowo dla ak
tywnych bezpłatny system szkoleń w kraju i za granicą, stale ro
snące dochody. Wrocław, tel. 071/784-44-57 
PRACA dla kreatywnych osób, w przedsięwzięciu handlo- 
wo-marketingowym, bezkonkurencyjne formy sprzedaży dóbr o 
dużej wartości, profesjonalny system szkoleń. Wrocław, tel. 
0601/73-2143
PRACA 4 oferty, na umowę, gwarantowana, zarobek 800 zl/mies., 
opłacamy ZUS i US, legalna, w dużej firmie, działamy w sekto
rze, informacja bezpłatna, koperta + znaczek. Wrocław, tel.
341-5547 po godz. 17
PRACA nie akwizycja, dla Ciebie i Twojej rodziny, nieograniczo
ny czas pracy, w dowolnym miejscu w Polsce, warunek ukończo
ne 18 lat. Wrocław, teł. 0503/94-26-07 
PRACA dla chętnych, w niepełnym wymiarze godzin oraz w dni 
wolne, dodatkowo lub na stałe. Wrocław, tel. 071/343-07-84 w 
godz. 21-22,0602/68-29-32
PRACA na własny rachunek, w branży motoryzacyjnej, małe 
koszty uruchomienia zakładu. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
PRACA serwis aut dostawczych Fiat lveco przyjmie na prak
tyczną naukę zawodu uczniów szkół zawodowych i techni- 
ków.Liczba miejsc ograniczona. Wrocław, tel. 071/785-9642 do 
godz.17
PRACA dla dwóch chłopców, do stawiania ogrodzenia betono
wego. Wrocław, tel. 071/349-16-51 
PRACA dodatkowy dochód dla osób prowadzących działalność 
gosp. Wrocław, tel. 0606/12-80-56 
PRACA przy montażu płyt gipsowych, możliwość przyuczenia 
do zawodu absolwentów szkół średnich. Wrocław, tel. 
0601/7449-39 w godz. 9-16
PRACA adresowanie kopert, rozsyłanie materiałów informacyj
nych, zarobek od 1.200-2.000 zł, premie, prowizje, legalna, uczci
wa, bez kaucji, informacja gratis, po przesłaniu koperty i 2 znacz
ków po 1 zł. Albert Brożyna, 59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskie
go 17/7
PRACA W FIRMIE MIĘDZYNARODOWEJ pośrednictwo w kre
dytowaniu samochodów i nieruchomości. Wrocław, tel. 
071/343-8447 w godz. 10-18
PRACA W FIRMIE ZDROWOTNEJ dla osób z nadwagą i pro
blemami zdrowotnymi. Wrocław, tel. 071/343-8447 w godz. 10 • 
18
PRACA CHAŁUPNICZA, oferty firm z cłego kraju, montaż na
szyjników -10 zł/szŁ, ramek do zdjęć, zarobki ok. 1.000 zł/mies., 
bezpłatne informacje pod nr telefonu.. tel. 0502/04-18-08 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, klejenie, składanie, wy
cinanie, regeneracja - umowa, odbiór, dostawa; praca sezono
wa i stała w Niemczech, informacje bezpłatnie po przesłaniu ko
perty zwrotnej i 2 znaczków. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesła
wiec, ul. Zygmunta Augusta 5b/2, tel. 0605/68-7348 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących i inne, 
zarobki 2.100 - 2.900 zł, gwarantowany zbyt, urządzenia gratis, 
informacja bezpłatna, wyślij 2 znaczki. Arkadiusz Szuflita, 67-210 
Głogów, ul. Szczyglice 6
PRACA CHAŁUPNICZA zaopatrzenie i zbyt gwarantowane umo
wą informacja po przesłaniu koperty + znaczka. Piotr Kraszew
ski, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piotra Skargi 12 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, realny dochód -
1.000 zł/mies., bezpł. informacja po przesłaniu koperty ze znacz
kiem. Sylwia Manasterska, 59-220 Legnica, ul. Św. Elżbiety 1/2 
PRACA CHAŁUPNICZA poszukujemy zdecydowanych do pra
cy oraz współpracy we własnym domu, umowa, zbyt, dostawa, 
godziwe zarobki • 600-1.500 zł/mies., oferta ograniczona, za
dzwoń lub wyślij kopertę + 2 znaczki po 1 zi. A. Mazur, 59-220 
Legnica, ul. Drukarska 6/6, tel. 076/722-18̂ 85 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, umowa i zbyt gwaranto
wane, informacja gratis po przesłaniu koperty i 2 znaczków po 1 
zł. I. Kosterska, 59-220 Legnica, ul. Młynarska 3/17, tel. 
076/721-94-57
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, kolportaż reklam, 
zbieranie zamówień na produkty lecznicze, montaż długopisów, 
biżuterii, produkcja kopert, torebek, maskotek, ozdób do włosów
1 wiele innych ofert, bezpłatna informacja - dołącz kopertę i dwa 
znaczki. Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21 
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset, wyrób gier, kopert, 
woreczków foliowych, biżuterii pasmanteryjnej, klejenie, szycie i ' 
inne - umowa, dobre zarobki. Informacja po przesłaniu 2 znacz
ków po 1 zł. Ryszard Jarmużek, 63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 
2b/3, teł. 065/545-17-52,0607/40-13-56
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, dla każdego, interesujące 

. oferty, zbieranie zamówień na herbaty lecznicze (120 gatunków), 
bioenergetyzery, monety, wysokie zarobki, premie, nagrody, sta
ła umowa, bez pobrań, informacja gratis po przesłaniu koperty z
2 znaczkami za 1 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, woj. 
jeleniogórskie, ul. Zgorzelecka 13
,PRACA CHAŁUPNICZA korespondencyjna, na umowę, dla osób 
z całej Polski, bez kaucji, miesięczne dochody nawet 2.000 zł, 
wymagane zaangażowanie i poważne podejście do pracy, bez
płatna informacja po przesłaniu koperty z dwoma znaczkami za 
12 zł (luzem). Marcin Makarewicz, 56-100 Wołów, ul. Korzeniow
skiego 12/3, tel. 0608/52-84-64 .
PRACA CHAŁUPNICZA różne oferty, na zlecenie. Wrocław, tel. 
071/347-89-06
PRACA CHAŁUPNICZA: wyrób opakowań, montaż długopisów, 
bransolet, ozdób do włosów, kolportaż, reklama na posesji lub 
samochodzie itp., praca za granicą, sezonowa i stała, przedsta
wicielstwo i inne, bezpłatna inf. po przesłaniu koperty ze znacz
kiem za 1 zł. .Emida*, 53-317 Wrocław, ul. Powtańców Śl. 131/14 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie mate
riałów reklamowych firmy, nasączanie kaset barwiących, napeł
nianie cartridge do drukarek atramentowych, informacje bezpłat
ne. Wrocław, tel. 0604/84-0146 
PRACA CHAŁUPNICZA montaż spinek, długopisów, cienkopi- 
sów, żabek do kar niszy, adresowanie kopert, rozsyłanie materia
łów informacyjnych, lutowanie, malowanie, przyjmowanie zleceń 
telefonicznych, informacja po przesłaniu koperty i 2 znaczków po 
1 zł. PHU MARCEL, 54440 Wrocław, ul. Rogowska 104/12, tel. 
0600/93-13-82
PRACA DLA AKWIZYTORÓW OFE lub innych chętnych. Wał
brzych. tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86

BIURO OPIEKUNEK, GOSPODYŃ
POLECAMY OPIEKUNKI NA STAŁE I DORYWCZO.

Koszt 3 zł/godz. OP012526
Wrocław, ul. Widok 10, pok.29 
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PRACA DLA SERWISANTA maszyn kserograficznych (Utax L. 
Trumph Adler). Wrocław, tel. 0501/10-5946 
PRACA DODATKOWA dla pracujących, atrakcyjna dla bezro
botnych rła twa, niezwykle dochodowa, min. średnie wykształce
nie, tylko poważne oferty. Legnica, tel. 0607/08-35-86 
PRACA DODATKOWA dla handlowca z optymizmem, wymaga
na matura. Wrocław, tej. 0501/45-68-52 
PRACA DODATKOWA dla przedstawicieli handlowych, rozsze
rzanie sprzedaży, niehormowany czas pracy, wynagrodzenie. 
Wrocław, teł. 0601/0842-73
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, wiek 18 - 45 
lat Legnica, tel. 076/85641-26
PRACA NAD MORZEM przy sprzedaży artukułów spożywczych 
na plaży, wymagana książeczka zdrowia, dobra kondycja fizycz
na i psychiczna, operatywność, schludny wygląd, białe koszule, 
koszulki, kitle. Kołobrzeg, tel. 0501/5345-01 
PRACA W ANGLII w hotelach, nocleg+wyżywienie, płaca bar
dzo dobra (kobiety rmężczyżni). Anglia, tel. 0044/78-11-02-21-15 
PRACA W ANGLII na farmie. Kielce, tel. 0504/82-64-27 
PRACA W ANGLII przez agencję pracy, bez zaliczek, pomoc w 
przekroczeniu granicy, zakwaterowanie. Lubań, tel. 0602/85-67-19 
PRACA W AUSTRII opieka nad dziećmi i przy sprzątaniu, dla 
kobiety, od zaraz. Austria, tel. 0043/67-64-00-36-93 
PRACA W GRECJI od zaraz, dla kobiet i mężczyzn, chętnie pary. 
Wrocław, tel. 071/341-77-79
PRACA W HOLANDII dla osób z paszportem niemieckim, prze
jazd i zakwaterowanie bezpłatne, wyjazdy co tydzień w niedzie
lę. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-34-13,0601/52-24-13

Interesujesz się sportem i dużymi pieniędzmi?...
...Zostań naszym partnerem.

T o t o lo t e k  S . A . ,  o r g a n iz a t o r  Z a k ł a d ó w  B u k m a c h e r s k i c h  ”TOTO-MIX" 
w  n o w y m  s y s t e m ie  s a t e l i t a r n y m  ON LINE, poszukuje osoby i firmy 
posiadające lub dzierżawiące lokale, z a in t e r e s o w a n e  p r o w a d z e 
n ie m  p u n k t ó w  b u k m a c h e r s k i c h .  OP010574

Szczegółowe informacje: pon.-pt. 8.00-16.00 
"TOTOLOTEK" S.A. Oddział Wrocław, 

tel. 071/341-09-24, 341-09-27, 0-602 610 681

W akacyjna Szkoła  
Biblijna opo1252° 

w języku angielskim
• dwa tygodnie w  lipcu 

• konwersacje "jeden na jeden" 
w oparciu o  Ewangelię Mateusza 

• lektorzy z  USA. 
•bezpłatnie 

Kościół Chrystusowy we Wrocławiu 
tel. 3 4 1  3 6  0 2

PRACA W HOLANDII legalna, zakwaterowanie, transport. Lu
bań. tel. 0602/85-67-19
PRACA W HOLANDII dla mężczyzn, z paszportem niemieckim, 
na okres minimum 6 tygodni, w zawodach ślusarz, spawacz, to
karz, cieśla oraz pomocnik, transport i zakwaterowanie gratis. 
Opole, tel. 0605/65-63-20 po godz. 17 
PRACA W HOLANDII zatrudnimy ludzi z motywacją do pracy, 
posiadających paszport Unii Europejskiej, zapewniamy atrakcyj
ną pracę dla kobiet i mężczyzn. Wrocław, tel. 071/324-29-96 
PRACA W NIEMCZECH dla kobiety, do pracy w pizzerii, na tere
nie Niemiec, do 45 lat. wymagana znajomość j. włoskiego lub 
niemieckiego, zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie za
pewnione, a także kucharza, pomoc kuchenną, wiek do 35 lat 
Chorwacja, tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W NIEMCZECH dla młodych + nauka języka niemiec
kiego., tel. 061/812-79-34
PRACA W NIEMCZECH dla dwóch barmanek oraz do prowa
dzenia domu, wskazane prawo jazdy. Legnica, tel. 076/877-58-41 
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, przy zbiorze winogron, ogór
ków, kapusty, wymagane ukończone 18 lat, wynagrodzenie 10-16 
DEM/godz. Lubin, teł. 0608/22-61-58 
PRACA W NIEMCZECH zatrudnię panią do pracy w restauracji 
greckiej w Niemczech., tel. 0607/53-64-42 
PRACA W NIEMCZECH w gospodarstwie rolnym, dla 40 osób - 
15 DEM/h. Wrocław, tel. 0608/21-26-16 
PRACA W NORWEGII w trudnych warunkach, wynagrodzenie
6.500 DEM/mies. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W USA zaproszenia w 2 tygodnie, zarobki od 1.500 do
6.000 USD miesięcznie, pomoc w uzyskaniu .SS* i prawa jazdy. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/43-37-61

r  Zwrot podatku " 
od zarobku w RFN

k a s a  u r l o p o w a  U L  A K ,  
u b e z p i e c z e n i e  S V ,  £» 

e m e r y t u r y  n i e m i e c k i e  S 
INFRA-KOM Wrocław, H. Wojtaszek o

tel. 071 347 80 15
^Odzyskaj swoje markll>

PRACA WE WŁOSZECH opieka, sprzątanie, praca w polu. Wro
cław, tel. 0608/38-92-48
PRACA WE WŁOSZECH ód zaraz, mężczyźni i kobiety, za po
braniem. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
O PRACA ZA GRANICĄ ogrodnictwo, rolnictwo, winni

ce, budownictwo, platformy wiertnicze. Lubin, tel. 
0607/04-26-34 84019381 

PRACA ZA GRANICĄ na platformach wiertniczych. Legnica, tel. 
076/722-68-34
PRACA ZA GRANICĄ legalna, Niemcy, Włochy, emigracja do 
USA i Kanady, autoreklama. Wałbrzych, tel. 0503/31-43-59 

■ PRACA ZA GRANICĄ dla zbrojarza-betoniarza, bardzo dobre 
warunki płatnicze. Wrocław, tel. 0607/67-91-96, 
0043/65-02-73-08-38 Austria
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY popro-
wadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wrocław, tel.
071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34
PRZYJMĘ DO WSPÓŁPRACY osoby w sektorze ubezpieczeń,
na terenie Dolnego Śląska, na różne stanowiska. Wrocław, tel.
0501/40-33-62
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany Wr., 
tel. 071/311-24-48
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie, dyplomowana opiekun
ka z kwalifikacjami i doświadczeniem. Legnica, teł. 0600/58-37-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi w czasie wakacji. 
Lubin, tel. 076/749-75-60 w godz. 11-13 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/339-84-46
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, teł. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM sprzątanie i gotowanie. Wrocław, 
tel. 071/351-5045
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/781-02-02

P R A C A  - L E G A L N A
ANGLIA - gastronomia
SKANDYNAWIA - 2 0 0 1  

-  s e z o n o w a  -  z b i o r y  -  
EURO-AM - tel. 071/344-39-51 
O 601 732 143, O 601 502 153

m w y .  G u r o - a m .p !  0P012557

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/396-35-96, 
0503/36-55-11
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, możliwość 
nauki angielskiego, francuskiego, wycieczki za miasto. Wrocław, 
tel. 071/363-87-99
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, studentka .
2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45-49-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ, podejmę się sprzątania, 
mycia okien lub innych prac. Wrocław, tel. 071/329-07-09 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ w zamian za mieszkanie, 
jestem mężatką mam jedno dziecko, pilne. Wrocław, tel. 
0607/41-92-90
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub chorą, ppsiadam do
świadczenie, kurs masażu rehabilitacyjnego, chętnie pomogę w 
sprzątaniu lub gotowaniu, 3-4 godziny. Wrocław, tel. 
071/348-17-97
O ZAPISY DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM „JASTA” dla 

dzieci uzdolnionych. Wrocław, tel. 071/341-88-96, 
071/322-20-63

O ZAPISY DO PRYWATNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWO
DOWYCH „IBIS" kierunki: mechaniczny, samochodo
wy, budowlany. Wrocław, tel. 071/355-39-01, 
071/362-81-48

ZATRUDNIĘ do biura rachunkowego, w Środzie Śl., może być 
emeryt lub rencista. Środa Śląska, tel. 071/317-35-72 
ZATRUDNIĘ kierownika lakierni. Firma J<algaT, Wrocław, ul.-Na
sypowa 2
ZATRUDNIĘ : tynki - 6 zł/m2, regipsy - 6 zt/m2, docieplenia + 
tynki zewnętrzne -18 zł/m2, instalacje wodno-kanalizacyjne i 
gazowe (umowa jo  dzieło), prace ogólnobudowlane - 5 
zł/godz. Wrocław, tel. 0601/74-66-43 
ZATRUDNIĘ gastronomia, Dworzec Główny PKP. Wrocław, tel. 
342-31-50,0501/43-40-21
ZATRUDNIĘ do montażu aquaparków, z busem, do 30 lat. Wro
cław, www.salomon.pl
ZATRUDNIĘ 10 OSÓB z nadwagą które chcą schudnąć do urlo
pu 5-10 kg. Bolesławiec, tel. 0501/32-40-45 
ZATRUDNIĘ AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH na umowę 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie., tel. 0602/17-39-00 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW ze znajomością branży, sprze
daż drzwi, wysoka prowizja. Oleśnica, tel. 0603/13-46-12 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do pracy w firmie handlowej, 
atrakcyjny towar ekologiczny, branża przemysłowa, wymagana 
dyspozycyjność, wyjazdy w teren, wysokie zarobki. Wrocław, tel. 
0600/61-50-82
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW miejsc kolonijnych nad morzem. 
Wrocław, tel. 0601/80-24-31
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrocław, tel. 
071/373-00-43 w godz. 9-17
ZATRUDNIĘ BLACHARZA samochodowego, z doświadcze
niem, umowa o pracę, wynagrodzenie 1.400 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/325-50-20 wewn. 19,0608/52-35-31 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA - LAKIERNIKA samochodowego, z 
woj. lubuskiego. Szprotawa, tel. 068/376-30-62 
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ do budowy domu oraz pomocnika do 
prac budowlanych. Wrodaw, tel. 071/351-57-81 
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ MURARSKO • TYNKARSKĄ z do
świadczeniem, własna działalność gospodarcza, także do ukła
dania glazury. Wrocław, tel. 0605/11-70-48 - 
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ TYNKARSKĄ jako podwykonawców. 
Wrocław, tel. 0502/13-88-22
ZATRUDNIĘ DO MONTAŻU AOUAPARKÓW z busem. do 30 
lat, www.ssalomon.pl.
ZATRUDNIĘ ELEKTROMECHANIKA z doświadczeniem. Wro
cław, tel. 071/354-27-39,0502/85-93-75 
ZATRUDNIĘ ELEKTROMECHANIKA spawacza, przy maszy
nach piekarniczych. Wrocław, tel. 0601/08-44-69 
ZATRUDNIĘ EMERYTA, RENCISTĘ do serwisu opon i tłumi- * 
ków, wymagane prawo jazdy i obsługa palnika tlen-acetylen. 
Wrocław, tel. 071/336-71-42 po godz. 19 
ZATRUDNIĘ FRYZJERA MĘSKIEGO do salonu fryzjerskiego 
damsko-męskiego. Środa Śląska, tel. 0607/82-74-47 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damskó-męską na stałe. Wrocław, 
tel. 071/341-49-60 po godz. 18
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Strachocin! Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ lub fryzjera damsko-męsklego, na pół 
etatu lub cały etat. Wrocław, tel. 357-40-06 do godz. 18,364-35-91 
po godz. 20
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską Wrocław, tel. 
340-06-10 po godz. 20
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską. Wrocław, tel. 
071/357-52-40 *
ZATRUDNIĘ HANDLOWCA www.ssalomon.pl.
ZATRUDNIĘ KELNERA LUB KELNERKĘ do łodziami włoskiej, 
na terenie Niemiec, do 30 lat, wymagana znajomość j. niemiec
kiego lub włoskiego, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodze
nie zapewnione. Chorwacja, tel. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ mechanika, samodzielnego i dyspo
zycyjnego, z praktyką na samochód ciężarowy, z przyczepą. 
Trzebnica, tel. 0601/73-35-47
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ na samochód ciężarowy, z uprawnie
niami na HDS i Fadromę. Wrocław, tel. 34040-38,0601/97-02-22 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z samochodem osobowym z inst. ga
zową rencistę. Wrocław, tel. 071/341-43-12 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile widzia- 
ny samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w godz. 9-17 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA grupy sprzedaży bezpośredniej, or
ganizacja, nadzór, szkolenia sprzedawców, z Trzebnicy, Syco
wa, Oleśnicy, zarobki 4.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0604/81-47-82 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA GRUPY do sieci sprzedaży bezpo
średniej, oryganizacja, nadzór, szkolenia sprzedawców, z Trze
biący, Sycowa, Oleśnicy, zarobki 4.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 
0604/81-47-82
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i lll filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KURIERÓW na terenie miast Legnica. Lubin. Gb- 
gów, wymagany samochód. Wrocław, tel. 0600/32-40-34 
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, w Zielonej 
Górze, z mieszkaniem służbowym obok apteki. Zielona Góra, tel. 
0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MECHANIKA I BLACHARZY samochodowych do 
pracy w Niemczech. Niemcy, tel. 0049/17-93-92-06-14 
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ młodego, z własnym motocyklem, do 
pracy w terenie. Wrocław, tel. 0608/52-35-31 
ZATRUDNIĘ MONTERÓW zwfasnym osprzętem i samochodem. 
Wrocław, tel. 0608/16-35-67
ZATRUDNIĘ OPERATORA WTRYSKARKI z praktyką na Ku- 
asy. Wrocław, tel. 0603/29-36-03

ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do 7 miesięcznej dziewczynki, ul.; 
Świeradowska, rendstkę. Wrodaw, tel. 071/784-55-33 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ dla dwójki małych dzied, zamiszkałą 
w okolicy ul. Krzemienieckiej. Wrocław, tel. 071/788-90-18 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do biura turystycznego, ze stażem, z Lubi
na lub okolicy. Lubin, tel. 076/844-47-20 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do telemarketingu, na terenie Wrocławia. 
Wrodaw,tel. 0600/36-49-02
ZATRUDNIĘ OSOBY do pracy w renomowanej firmie ubezpie
czeniowej, wysokie zarobki, prowizja 45%, premia w wysokośd 
960 zł. Wrocław, tel. 322-38-70
ZATRUDNIĘ OSOBY z samochodem dostawczym i telefonem 
komórkowym z okolic Jeleniej Góry, Bolesławca, Świdnicy i Kłodz
ka. Wrocław, tel. 0607/27-40-80
ZATRUDNIĘ OSOBY ambitne, systematyczne, zdecydowane 
osiągnąć sukces, do budowy i kierowania zespołem doradców 
kosmetycznych, Oriflame. Wrocław. Oleśnica, teł. 071/328-73-89, 
0602/59-95-34,0605/67-68-00
ZATRUDNIĘ PANIĄ wiek 18-24 lata, jako fotomodelkę filmową 
uczciwą bez nałog&v, w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PANIĄ w firmie konsultingowej na stanowisku se
kretarki, wymagana znajomość obsługi komputera, miła apary
cja, dyspozycyjność. Legnica, tel. 0608/72-09-59 
ZATRUDNIĘ PANIĄ w wieku średnim, do małej gastronomii, w 
godzinach popołudniowych, z książeczką zdrowia. Wrocławrtel. 
071/788-42-17
ZATRUDNIĘ PANIĄ od zaraz, samotną do40 lat bez zobowią
zań, może być z dzieckiem, jako gosposię domową u osoby sa
motnej, ale nie chorej, w zamian za zamieszkanie, wyżywienie i 
premię uznaniową. Wrodaw, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ PANIĄ może być rencistka, do 50 lat, jako sprze
dawca w sklepie z odzieżą używaną na 1/2 etatu. Wrocław, tel. 
071/329-31-85 w godz. 20-22
ZATRUDNIĘ PANIE 18-30 lat, atrakcyjne- firma EURO-ESCORT 
HOLAND, atrakcyjne zarobki - 3.000 DEM/łydzień. Holandia, tel. 
0031/612-13-33-69,0031/620-35-39*78 
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, od zaraz, wysokie zarobki,. 
komfortowe warunki, domowa atmosfera, wyżywienie i mieszka
nie, dyskrecja, w Berlinie. Niemcy, tel. 0049/17-08-45-7Ó-80, 
0600/43-51-68
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ do 24 lat. uczciwą, bez nało
gów, od lipca, zapewniam zakwaterowanie i wyżywienie, w Ka
miennej Górze. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW: stolarza, szklarza, hydraulika, 
własna działalność gospodarcza. Wrocław, tel. 0502/68-02-40 
ZATRUDNIĘ PRODUCT MANAGERA www.nodeg.info.pl. 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH przy sprze
daży telefonów komórkowych, z Wałbrzycha i okolic. Wałbrzych, 
tel. 0603/39-80-03,074/664-26-24 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI w firmie marketingowej wcho
dzącej na rynek. Wrocław, tel. 0600/80-52-50 
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKA z samochodem o ład. do 4 L kon
tener +winda, do stałej współpracy. Wrocław, tel. 0503/99-55-81 
ZATRUDNIĘ SZWACZKI wykwalifikowane, do zakładu produk
cji odzieży w Lubinie. Lubin, tel. 076/842-15-79 po godz. 20, 
0604/15-75-04
ZATRUDNIĘ TECHNIKA BUDOWLANEGO z prawem jazdy kat. 
C, wymagany wiek do 30 lat. Wrocław, tel. 071/373-90-79 
ZATRUDNIĘ TĘLEMARKETERA. Wrocław, tel. 0502/15-96-22
0  ZATRUDNIĘ TYNKARZY tynki gipsowe. Wrocław, tel. 

0604/66-37-82 0103431t
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW do nauki zawodu lakiernik samochodo
wy, warunek ukończona szkoła podstawowa. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 071/311-70-15
ZATRUDNIĘ WOLONTARIUSZY młodzież w wieku 16-25 laL 
Wrocław, tel. 357-10-19 w godz. 18-20 
ZATRUDNIMY OSOBY do pracy we własnym domu, dekawa 
praca, różne oferty, dobre zarobki, informacja bezpłatna, umowa
1 zbyt gwarantowane. Legnica, tel. 0608/13-83-77 
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI handlowych do sprzedaży 
okien, gwarantujemy przeszkolenie oraz wszelkie materiały po
mocnicze. Wrocław, tel. 071/372-39-79,0501/30-01-69 
ZLECĘ demontaż i montaż okien, 3 szt, z transportem, do 250 
zł. Wrocław, tel. 0503/98-52-16
ZLECĘ PRZETŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI URZĄ- 
DZENIAz j. niemieckiego na j. polski. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88

ZNACZKI, 
M ONETY

BAN KNOTY amerykańskie, 2 banknoty o wartości 1 dolara z 1935 
r., seria E i C - 20 zł, 5 dolarów z 1928 r. - 50 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-39-57
KARTY TELEFONICZNE duże ilości, ceny od 30 gr/szt Nowa 
Ruda, tel. 074/872-4944
KARTY TELEFONICZNE zużyte, 140 szt, - 70 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 0503/78-68-34
KARTY TELEFONICZNE Pielgrzymka Jana Pawła II (06.1999 
r.), czarne tło -100 zł, szare tło • 100 zł. Jan Paweł w Toruniu 
07.06.1999 r. - 80 zł, Pontyfikat • 100 zł, lub wszystkie za 300 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, teł. 074/817-37-68 wieczorem 
KARTY TELEFONICZNE zagraniczne i polskie, okazjonalne i 
zwykłe, dla kolekcjonerów - 60 gr/szt. Krośnice, tel. 071/384-61-34 
KARTY TELEFONICZNE zużyte, 300 szl -1 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE polskie. Wrocław, tel. 
0504/78-81-23
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrodaw, tel. 
0604/12-13-29
MONETA OKOLICZNOŚCIOWA z wizerunkiem Jana Pawła II, z 
roku 1983,-600 zł. Namysłów, tel. 077/41046-06 
MONETA SREBRNA z wizer. Papieża, nominał 1000 zł, • 500 
zł., teł. 0605/06-59-81
MONETA SREBRNA z wizerunkiem Papieża, z 1982 r, - 800 zł. 
Jawor, tel. 076/870-05-54
MONETY z .Solidarnością* 90r„ nominał 10.000 zł -120 zł/szt. 
srebrna XXXIat PRL, z 74r„ nominał 200 zł - 80 zł/szt Wrocław, 
tel. 0501/04-51-03
MONETY RZYMSKIE z IV wieku naszej ery, z Konstantynem 
Wielkim i inne, -10 zł. Oleśnica, tel. 0502/87-66-96 
MONETY SREBRNE z wizer. Papieża • 350 zł Jgrzyska XXI* • 
100 zł, „Interkosmos* - 50 zł, .Bolesław śmiały* - 50 zł, .Dzień 
Żywności* - 50 zł, .Rok Kobiet* - 30 zł, XXX Lat PRL - 40 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-00-16
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O ABSOLUTNIE TANIO PROFESJONALNY SPRZĘT 
DO „KINA DOMOWEGO” : amplitunery i DVD firm 
Denon, Sony, Yamaha, Pioneer, Technics, kolum
ny B&W, Tannoy, Ouadral, zestawy kolumn do 
„kina domowego” (wraz z subwooferem) firm: 
Sony, Yamaha, Pioneer, kamery video (cyfrowe i 
analogowe), w atrakcyjnej cenie, m.in. Sony, JVC 
Panasonic, Canon, sprzęt nowy, na gwar., in- 
strukcja w jęz.. polskim, montaż gratis., Dowóz 
lub wysyłka, Lubin, tel. 076/724-67-63, 
0605/44-74-03 84018651

AKUMULATOR AIWA do walkmana, PB-S5A, 2W300 mAh, 
- 50 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-60 
O AMPLITUNER DENON AVR-1801 - 1.580 zł, 

DSP-AX-1 - 7.200 zł, RXV-620 -1.550 zł, VSX-839
• 2.120 zł, Sony DVD NS-400, czyta CDR-RW -
1.400 zł, Yamaha DVD-796 Gold • 1.350 zł, wzmac
niacze stereo NAD Rotel Accuphase Plinius AVM 
Vincent T.A.C., tranzystorowe hybrydy lampowe, 
kolumny Piega audio Phisyk, Cabasse, Mirage 
Dynaudio Audience,. nowe, gwarancja 2 lata,, tel. 
076/842-24-06,0603/12-30-26 84018221

O  AMPLITUNER DENON AVR-1801 - 1.580 zł, 
DSP-AX-1 - 7.200 zł, RXV-620 -1.550 zł, VSX-839
• 2.120 zł, Sony DVD NS-400, czyta CDR-RW -
1.400 zł, Yamaha DVD-796 GOLD - 1.350 zł, 
wzmacniacze stereo nad rotel accuphase pilnius 
AVM, Vincent T.A.C., tranzystorowe hybrydy lam
powe, kolumny Piega Audio Phisyk, Cabasse, 
Mirage, Dynaudio, Audience,. nowe, gwarancja 
2 lata, Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84018771

O AMPLITUNER DENON AVR1801 - 1.590 zł, 
DVD1500 - 1.750 zł, Yamaha RXV800 - 2.300 zł, 
RXV520 - 1.450 zł, DVD 510 - 1.190 zł, Sony 
STR-DB 840 - 1.550 zł, DVD NS300 - 1.180 zł, 
DVP-S735 - 1.8901, nowe, gwarancja oraz inne, 
tanio. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 84001391 

AMPLITUNER ONKYO TX-7620, srebmy, 4 x 140 W, cyfro
we radio, pamięć 20 stacji, stan b. dobry, - 250 zł. Stary 
Lom, gm. Chojnów, tel. 076/817-71-58

AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS pilot, kolor szampań
ski, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
AMPLITUNER PIONEER RDS 505 do .kina domowego', 
uniwersalny pilot, stan idealny, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-91-83
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 stan b. dobry, czarna 
obudowa, dolby pro logie, loudness, wyjścia na 7 kolumn i 
na subwoofer, 4 x 50 W, funkcja wpisu 4 znaków nazwy sta
cji, możliwość podłączenia DVD/LD, video, CD i adaptera, 
pilot, możliwy transport, - 650 zł. Wrocław, tel. 0608/59-37-76 
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 RDS + kompakt Pioneer 
PD-S604 + pilot, stan idealny, w pudełku, - 1.300 zł. Wro
cław. tel. 0501/63-16-17
AMPLITUNER ROBOTRON RS 2510 okablowanie, stan b. 
dobry,,- 90 zł. Zgorzelec, tel. 075/649-07-87 
AMPpTUNER SONY STR-DE235 dolby pro logie, 5 x 60 W 
oraz odtwarzacz Sony CDP-XE220, czarny -1.000 zł/całość. 
Legnica, tel. 076/854-52-11. .
AMPLITUNER SONY STR-DB930 QS na gwarancji do
09.2001 r, -1.800 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-34-78 
AMPLITUNER SONY STR-840 DB QS czarny oraz srebmy, 
fabrycznie nowe, na gwarancji, z instrukcją - 1.500 zł. Wro
cław, tel.. 0609/35-26-62
AMPLITUNER SONY STR 313 z kolumnami, - 360 zł. Wro
cław, tel. 0605/92-73-44
AMPLITUNER SONY STR-DE 445 rok gwarancji, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX6 kompakt SL-MC6 + ko
lumny Ouadral 70, czarne, podłogowe, na gwarancji, stan 
idealny, tylko całość, - 3.300 zł. Głogów, tel. 076/835-40-21 
po godz. 20
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940 5 x 100 W, dolby di- 
gital, nowy, -1.100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-08 
AMPLITUNER TECHNICS 540 nowy. gwarancja, - 800 zł. 
Legnica, tel. 0502/95-22-27
AMPLITUNER TECHNICS AX-7 - 1.400 zł; SA-DX 940 -
1.100 zł. Legnica, tel. 0603/28-25-99 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 730 RDS. 5 x 100 W. do
lby pro logie, - 930 zł. Marcinowice, tel. -074/858-52-49, 
0605/13-66-09
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50 sterujący do systemu 
.Home THX" kino domowe, tuner, 5 x 120 W, Pro Logic, stan
b. dobry - 1.800 zł, procesor dźwięku SH-AC 300, możli
wość podłączenia do amplitunera SA-TX 50 - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/787-27-49
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA 8 cena 1450 zl, SA-DX 
750 (5 x 80, digital) -1000 zł; DVD Panasonic RV 60 -1950 
zł. RV40 - 1200 zł. RV20 - 1000 zł, RV41 -1500 Zł, RV 31 - 
1100 zł, nowe, gwarancja. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8 rok gwarancji, -1.450 
zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA 8. nowy. czarny, -1.450 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/51-78-47 
AMPLITUNER THOMSON DPL 300MT 5 x 50 W. pro logie, 
kupiony w sklepie, multi pilot, stan idealny, - 450 zł. Wro
cław. tel. 071/783-00-67.0609/28-28-50 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W. tuner analogowy, ładnie 
podświetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800 nowy, na gwarancji, • 
700 zł. Legnica, tel. 076/866-33-53 
AMPLITUNERY SONY STR 940 -1.950 zł, STR 840 -1.550 
zł, STR 475 -1.150 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80 •
AMPLITUNERY YAMAHA RX-V RDS, czarny, najnowszy - 
1.540 zł, RX-V800 RDS, tytanowy - 2.150 zł, gwarancja. Zie
lona Góra, tel. 0600/10-24-54
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. Moi- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT stereo, pilot, szerokopasmowa głowica, kom
pletna • 170 zł. Niegosławice, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/08-97-26
ANTENA SAT STR-500 tuner 500 kanałów, 3 wyjście euro, 
menu na ekranie, czasza 90 cm + konwenter, nowy model +

dokumentacja, stan b. dflbry, - 260 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
07-1/310-13-86 .
ANTENA SAT tuner, konwektor, czsza, pilot, okablowanie, - 
150 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
ANTENA SAT turystyczna. 12/24V, kpi, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0608/32-86-89
ANTENA SAT kompletna, tuner stereo STR 400, pilot, euro, 
czincże; czasza 60 cm, z konwerterem fuli band, nowa, za
pakowana, możliwość sprawdzenia, - 275 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67 *
ANTENA SAT AMSTRAD 2-głowicowa. 2150 MHz, 2 tune
ry, 2 piloty, kompl., stereo, 400 programów, - 450 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20. 075/782-43-16 
dogodź. 17
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 2 konwertery, - 450 zł. Wro
cław. tel. 071/372-46-61
ANTENA SAT AMSTRAD 3 zestawy, w komplecie lub od
dzielnie konwerter, tuner, czasza, obrotnica, a także czasza 
i konwerter do Polsatu cyfrowego, ceny 60-790 zł. Wrocław, 
tel. 0603/21-24-72
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 z .zezem", - 450 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-89
ANTENA SAT EUROPA prod. niemieckiej, zapakowany, na 
gwarancji, średn. czaszy 95 cm, stereo, 250 kanałów, 2 wyj
ścia- 350 zł, konwerter nowy, na gwarancji- 85 zł/szt. Strze
gom, tel. 074/855-27-46 po godz.20 
ANTENA SAT GRUNDIG euro, stereo kpi., możliwe spraw-' 
dzenie, -180 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46 lub, 0601/88-01-24 
ANTENA SAT KATHREIN UDF 79, tuner, pilot, -180 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy na kartę. Wrocław, tel. 
071/345-70-00 .
ANTENA SAT RADIX 3300 S 100 kanałów, pilot, bez cza
szy. -180 zł. Ratowice, tel. 071/318-92-75 
ANTENA SAT UNIDEN UST 7007, pilot, stereo. 999 kana
łów, 2 x euro, fi 60 cm, - 120 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/56-89-90
O ANTENY, DEKODERY PIONEER Kenwood, Phi

lips, nowe, kompletne zestawy, karty chipowe do 
tunerów sat., samouczące się kodów (mocna ero
tyka, X-Zone, XXL), bajki, sport, nowości filmo
we, erotyka, na „Wizji TV” (Priwate Gold), ser
wis, wymiana lub wysyłka, zadzwoń I. Legnica, 
tel. 0604/39-72-95 84017801

CB-RADIO stan b. dobry + antena samochodowa, -130 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-85-25
CB-RADIO ALAN 78+ stan b. dobry, • 120 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-78 wewn. 604
CB-RADIO ALAN 95 antena, zasilacz • 120 zł, antena CB 
samochodowa - 40 zł, głośnikowa antena podwójna do sa
mochodu -120 zł. Lubin, tel. 076/842-30-68

CB-RADIO ALAN 48+ antena samochodowa na magnes, 
mało używane, - 220 zł. Świdnica, tel. 0609/17-00-06 
CB-RADIO ALAN 87 z mikrofonem Sadelta Echo Master 
Pro, SWR, z .matcherem", dwie anteny 5\8 super 8, zasi
lacz 10A, akcesoria, - 350 zł. Ząbkowice śl., tel. 
074/641-13-05
CB-RADlO ALAN 87 mikrofon stacjonarny Sadelta Echo 
Master PRO + SWR z matcherem, zasilacz 8 A, antena 5/8 
super 8. kabel 26 m, akcesoria, - 400 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-13-05,0602/11-16-46 
CB-RADIO DNT przestrojone, AM/FM, 0.5. -150 zł. Lubin, 
tel. 0601/58-39-63
CB-RADIO DRAGON 240 techn. sprawne, stan dobry, -150 
zł lub zamienię na Onwę albo inne, w podobnym stanie. Czer
nica Wrocławska, tel. 0605/85-48-14 
CB-RADIO ONWA MK-2 zasilacz 13.8 V, antena bazowa, 
kabel, końcówki, SWR, Macher, pełna dokumentacja, - 250 
zł. Ścinawka Dolna, tel. 074/871 -55-38 
CB-RADIO PRESIDENT HERBERT 40 kanałów. AM, FM, 
ANL, SWR, NB, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-49, 
0609/36-55-77
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM/FM/SSB, zadbany, 
- 370 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 
CB-RADIO STABO SH 7000 przenośne, z akumulatorkami 
(2 szt.), 12 kanałów AM/40 kanałów FM, 1/4 W, do pracy z 
anteną zewn., + dokumentacja techn., technicznie sprawne, 
zezwolenie, cena 350 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-27-96 
CB-RADIO SUPER STAR 40 kanałów, moc wyjściowa 4 W, 
antena samochodowa + uchwyt, zasilacz sieciowy 220 V/12 
V, 3 A, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-15 
O DEKODER do satelitarnej telewizji cyfrowej, firm 

Pioneer, Kenwood, Philips 6010. Karty tekstowe 
do wszystkich rodzajów tunerów (XXL, Palco, Big 
Brother, HBO, „Wizja Sport”, Private Gold). Mon
taż, serwis, obsługa!!!., tel. 0502/24-53-55 
02027741 .

O DEKODER „anteny satelitarne", nowe, komplet
ne zestawy do odbioru ponad 900 programów, z 
satelit Astra i Hotbird, najnowsze filmy, najlep
sza mocna erotyka 24 godz. na dobę (X-Zone, 
XXL, również Private Gold na tunerach Philips), 
sport, muzyka, bajki, radio cyfr aktywacje nie- 
działających anten. Możl. ekspresowej wysyłki,. 
Zadzwoń po szczegóły!!! Świdnica, tel. 
0600/60-19-15 01034361
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DEKODER „CYFRA+” z kartą nieaktywną, prawie nowy, • 
450 zł. Leszno, tel. 0605/12-10-56 
DEKODER „CYFRA+” kompletny • 620 zl. Lubin. tel. 
0609/64-41-91
DEKODER „WIZJA TV” nowy, zapakowany, karta bezoabo- 
namentowa (HBO, Wizja Sport, Reality TV, Private Gold), 
na gwarancji, Hitachi - 520 zł. Bolesławiec, tel. 0504/97-02-08 
DEKODER „WIZJA TV” nowy, możliwość dokupienia karty, 
- 400 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 - 
DEKODER „WIZJA TVn PHILIPS bez karty, używany, wła
sność, Hitachi, zapakowany, - 380 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-15-74
DEKODER „WIZJA TV” cena 300 zł, karta Wizja TV. aktyw
na 100 zł. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90 
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

• Naprawa radioodbiorników 
samochodowych 

•Uruchamianie odbiorników 
kodowanych 

• Termin i realizacja usługi 
l do uzgodnienia
I W rocław , u l. S w o b o d n a  41 p.6 
I te l. 780-59-14, 0-601 82 36 82

czipowych i pikowych. Możliwość montażu ze
stawu i wysyłki. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
80014121

O DEKODERY platformy cyfrowej przerabiamy, 
możliwość odbioru pakietu Palco (filmy + eroty
ka)!!!. Dzwoni, tel. 0502/24-53-55 02027731

O DEKODERY „CYFRA*" i „Wizja TV”, nowe, kom
pletne, z kartą i czaszą (sport, muzyka, filmy, ero
tyka i inne). Możliwy dowóz. Cena 550-800 zł. 
Wrocław, tel. 0601/46-80-68 02027311 

DEKODERY „CYFRA+” nowe, Pioneer, Kenwood, dowóz w 
granicach miasta, - 680 zł. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
DEKODERY „WIZJA TV” nowe, Philips, dowóz w granicach 
miasta, cena • 550 zł. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
DISCMAN PANASONIC CAR/AUDIO z możliwością podłą
czenia do radioodtwarzacza samochodowego, podświetlany 
wyświetlacz, - 270 zł. Opole, tel. 0502/52-05-48 
GŁOŚNIK PIONEER TS-W 303F tuba, 500 W, nowy - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 
GŁOŚNIK RAVELAND ORBIT 2000 domowy, 250 W, pa
sywny, z gwizdkiem -180 zł, Orbit 1600,160 W • 140 zł. 
Wrocław, tel. 071/32545-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
GŁOŚNIK SAMOCHODOWY Monacor, średnica 35 cm, moc 
500 W, 4 Om. - 150 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30, 
0602/17-68-68
O  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe I ko

lumnowe, moc od 10 do 500 W, tuby i subwoofe- 
ry samochodowe, wysokiej jakości zestawy gło
śnikowe, obudowy, do zestawów, wzmacniacze 
samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny (ta
niej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01034351

GŁOŚNIKI do .kina domowego", firmy Infmity, nowe, • 1.400 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-64.0603/94-15-09 
GŁOŚNIKI Pioneer TS-6969.220 W, nowe, samochodowe - 
300 zł, Magnat, 3-drożne, 160 W - 150 zł. Wrocław, tel. 
0602/52-77-04,0603/94-02-16 
GŁOŚNIKI ALTRONIX MAX 300 W, 8 Om, 2 szt. -100 zł,

głośniki Boshmann, 6 Om - 60 zł lub zamienię na tel. GSM 
albo RO samochodowy z dopłatą. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-37-68 Paweł
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-91-95.0601/72-40-10 
GŁOŚNIKI BOSCHMANN 2 x 380 W -150 zł. Wrocław, tel. 
071/349-41-93.0609/40-32-19 
GŁOŚNIKI MB QUART QM 215.61013 cm, zestaw 2-droż- 
ny. komponentowy, zwrotnice, klasa High End, zestaw Q, 
nowe, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
GŁOŚNIKI NOKIA samochodowe, do Audi, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0602/60-93-81
GŁOŚNIKI PHILIPS samochodowe, czarne, nowe, 300 W,
3-drożne, średnica 20 cm, nie używane, stan idealny, - 230 
zł. Lubin, tel.076/847-54-97,0600/61-17-70 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-W252F, basowe, samochodowe, 
25 cm, 400 W, 2 szt. • 400 zł, wzmacniacz RTO Mark 2,5, 
300 W Max, 2 kanały, pełna reg. basu - 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/14-66-05
GŁOŚNIKI PIONEER TS-6969 samochodowe. 220 W, elip
sy 4-drożne, nowe, w pudełku - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-45-92,0603/94-02-16 
GRAMOFON OMNITRONIC D0-2250 bezpośredni napęd, 
szybki start, regulowana prędkość, stan b. dobry, idealny dla 
didżeja, - 2.400 zł. Sława, tel. 068/356-67-76 
GRAMOFONY: SONY bez igły, oraz Daniel, hi-fi, automat - 
200 zł lub zamienię na telefon GSM lub radioodtwarzacz. 
Lubin, tel. 0606/58-21-73
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV w języku polskim, firm 
Sony, Pioneer, Technics i innych • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/22-81-46
K „KINO DOMOWE” telewizor Sony 32FX65, na gwarancji 
- 5150 zł. zestaw Pioneer NSDV55.5 głośników, subwoofer, 
na gwarancji - 3000 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
K „KINO DOMOWE” DENON zestaw: amplitunerAVR 1801, 
DVD Denon 1500, kolor zestawu złoty, dolby digital, DTŚ, 
Cinema EQ, Matrix, sprzęt wysokiej klasy, dużo funkcji, nowy, 
w kartonach, razem lub osobno, - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-78-05 '
KABEL OPTYCZNY TOSCUNK dł. 1 m, - 35 zł. Zielona 
Góra, tel. 0600/10-24-54
KAMERA VIDEO SOŃY PC 7, cyfrowa, - 4.000 zł. Wrocław,
tel. 071/317-08-28,0502/39-80-70
KAMERA VIDEO VHS, duże kasety, 2 akumulatory, stan b.
dobry, - 950 zł. Legnica, tel. 076/857-57-03
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna. • 650 zł: Wrocław,
tel. 0501/34-31-72
KAMERA VIDEO HITACHI NV-23E 8 mm, zoom (16x), zoom 
cyfrowy (64x), DSP, bateria, ładowarka, mała, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO JVC VHS-C, 2-letnia, mało używana, z 
osprzętem, stan idealny, - 1.200 zł.., tel: 0603/62-23-57 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-MX7 EEDV, • 6.300 zł. 
Legnica, tel. 0502/95-22-27
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS-C, lekko uszkodz., dzia
ła, bez osprzętu - 390 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
KAMERA VIDEO PANASONIC M-3000 VHS, walizka orygi
nalna, lampka, ładowarka, filtr UV, akumulator 7 Ah, stan b. 
dobry, - 1:800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-62r58. 
0600/51-08-78
KAMERA VIDEO PANASONIC NV RX67, nowa, na gwa
rancji, zoom x 300, 0 Lux, night view, stabilizator, bogate 
menu, osprzęt, pudełko, stan idealny, - 1.550 zł. Wrocław, 
tel. 0602/27-60-97
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX2 EG VHS-C, zoom 
(14x), dużo funkcji, nowy model, osprzęt, pilot, • 850 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KAMERA VIDEO PHILIPS na duże kasety, - 320 zł. Strze
lin, tel. 071/392-09-70 wieczorem 
KAMERA VIDEO PHILIPS torba, ładowarka, oryginalny pa
sek, na duże kasety, mało używana, stan b. dobry, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 0504/83-68-48 *
KAMERA VIDEO PHILIPS EXPLORER VKR 6855 VHS, tor
ba. oprzyrządowanie, stan b; dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
321-28-39
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz LCD. 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja, torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89

O KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 30 - 6.400 zł, 
DCR-PC-110 E - 5.900 zł, DCR-TRV 830 - 5.200 zł, 
DVL-9800 • 4.400 zł, GR-DVX-4 - 3.500 zł, Pana
sonic NV-MX-300, NV-MX-1 - 4.800 zł, NV-VS-50 -
2.700 zł, NV-DS-27 • 2.680 zł, nowe, na gwarancji 
2 lata., tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84̂ 18231

O KAMERA VIDEO SONY HI 8 cyfrowa, mini DV, Pa
nasonic, JVC, Canon, wszystkie modele, atrak
cyjne ceny, nowe, na gwarancji, instr. w jęz. pol
skim, możliwość dowozu lub wysyłki. Lubin, tel. 
076/846-53-32,0603/75-82-03 84018481

KAMERA VIDEO SONY DCR-TR 8100 digital 8, - 2.100 zł. 
Legnica, tel. 0502/95-22-27
KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 420, cyfrowa. - 3.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0606/82-10-22 
KAMERA VIDEO SONY CCD F450 E ładowarka, lampa, pi
lot, torba, - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/63-39-83 
KAMERA VIDEO SONY CCD TR 360E 8 mm, z pełnym 
wyposażeniem - 900 zł. Wrocław, tel. 071/361-37-24 
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 805 E 8, stereo, małe ga
baryty, okablowanie, torba, pilot, stan idealny, -1.100 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-38-05,0607/16-89-05 
KAMERA VIDEO TELEFUNKEN VHS-C pełne wyposaże
nie, stan idealny, - 800 zł. Lubin, tel. 0600/83-62-79 
KAMERA VIDEO UNIVERSUM na części -150 zł, gramo
fon Telefunken - 20 zł, magnetowid Fischer, na części - 50 
zł, radio Diora -10 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
O  KARTA „AUTO SECA” do dekoderów cyfrowych 

• mocna erotyka XXL, X-zone 24 godz. na dobę. 
Programowanie kart (sprawne w 100%). Aktywa
cja kanału erotycznego „Private Gold” na niebie
skich kartach. OKAZJA - PROMOCJA • tylko 60 
zł!!!. Bolesławiec, tel. 0504/97-02-08 84019401 

O KARTA „AUTO SECA” do wszystkich dekoderów 
cyfrowych. Pełny pakiet (filmy, bajki, sport, mu
zyka, erotyka XXL, Private Gold i inne). Dowóz 
gratis, skup kart nieaktywnych. Wrocław, tel. 
0601/46-80-68 02027321.

O KARTA „AUTO SECA” aktualizująca się na 
wszystkich pakietach, działająca we wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry 
i Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), sport, 
bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. Możliwość dowozu, serwis. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02023461

O KARTA „AUTOSECA” do anten satelitarnych, naj
nowsze filmy, najlepsza mocna erotyka 24 
godz. na dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold 
na tunerach Philips). Zadzwoń po szczegóły!!!. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01034381 

O KARTA „AUTOSECA” do dekoderów cyfrowych: 
bajki, filmy, sport, rozrywka. Aktualizacja kart nie
aktywnych. Aktywacja „Private Gold” i innych 
programów z Astry. Możliwość wysyłki. Wrocław, 
tel. 0607/21-39-91 80014301

KARTA KODOWA do tunera cyfrowego -100 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0503/35-15-63 
O KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie” Pri- 

vate Gold na niebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641

KASETY MAGNETOFONOWE oryginalne, z .ostrą" muzy
ką m.in. .Korn’ , .Paradise Lost" - 7 zł/szt. oraz płyty CD z 
muzyką m.in. .Grip", .Aion", cena 20-30 zł/szt.. a także ka
sety video m.in. .Star Wars", .Alien" -100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-37-12
KASETY VIDEO różne tytuły, 27 szt. -100 zł lub 5 zł/szt, - 
100 zł. Wrocław, tei. 071/350-99-87 
KINESKOP DO TELEWIZORA 29* fabr. nowy, model RCA 
A68AGA25X02, - 500 zł. Wrocław, tel. 353-05-66 
KINESKOPY DO TELEWIZORA SONY 25-29", Black Trini
tron i Hi-Black Trinitron, ceny od 300 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-26-19
KOLUMNA B&W subwoofer AS‘6, aktywna, idealna do kina
domowego, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/787-2749
KOLUMNA MAGNAT TRANSFORĆE skrzynia basowa 1200
W, pasmowo-przepustowa 600 W (RMS), muzyczna 1200
W, potężny bas, mało używana, - 670 zł. Wrocław, tel.
071/325-06-79,0606/42-96-23
KOLUMNA TECHNICS SB-C 730 głośnikowa, 2-drożna, do
‘kina domowego", 160W, - 70 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98
KOLUMNY 2 szt., 8 omów, 10 W, stan idealny, przewody -
50 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06
KOLUMNY 2-drożne, 8 Ohm, głośnik basowy fi 25 cm, gło-
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Wrocław, ul. Legnicka 32 
tel./fax 355-16-53, 0600-365-733

śnik wysokotonowy węglowy 400 W, oklejone dywanikiem, 
wymiary 600x300x250 mm, - 420 zł. Lubin, tel. 076/724-68-76 
KOLUMNY 250 W, 4-drożne, wysokie, 2 głośniki basowe, 
identyczne jak Altus 110, jeden średni, jeden wysokotonowy 
korpus, aluminiowy, • 500 zl. Lubin, tel. 0600/83̂ 62-79 
KOLUMNY 2- i 3-drożne, 160 i 90 W, po przeglądzie serwi
sowym, stan dobry, od 200 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
KOLUMNY: Arcus T-55 - 500 zł, Bose 901, seria lll - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
KOLUMNY ALTUS 110 70 W, 8 omów, - 400 zł. Brzeg, tel.' 
0608/41-74-09
KOLUMNY ALTUS 2 x 75 W, stan b. dobry, - 500 zł. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-38-98 w godz. 17-22 
KOLUMNY ALTUS 140 2 szt, - 530 zł. Legnica, tel. 
0602/48̂ 69-73
KOLUMNY ALTUS 300 W. stan idealny, - 900 zł. Przemków, 
tel. 076/831-98-52
KOLUMNY ALTUS 140. nowe głośniki- 450 zł. Rawicz, tel. 
0605/37-39-37
KOLUMNY ALTUS 300 W, gwarancja, • 800 zl. Źmigródek, 
tel. 071/385-36-92
KOLUMNY AUDIONOTE AN/KD, stan b. dobry, karton, -
2.500 zł. Milicz, tel. 071/384-6248 
O KOLUMNY B&W: 603 Sil - 2.350 zł, 602 SI! -1.350

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

S p r z e d a ż  -  m o n t a ż  -  s e r w i s
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

te l/ fax (071) 348-13-75,0-601-48-13-75

zł, 601 Sil • 990 zł, CC6 Sil • 850 zł, 303 - 950 zł, 
ASW 500 - 1.490 zł, ASW 1000 - 1.990 zł, Sony 
Pascal: SA-VE - 2.290 zł, Tannoy MX 1, 2, 3, 4, 
nowe, gwarancja oraz inne, tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001381

KOLUMNY FENDER estradowe. 2x300 W, 8 omóm, 2 szt. -
1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-46-51 po godz. 19, 
0605/14-30-03
KOLUMNY JBLTR125 moc 250 W, 8 Om + statywy -1.800
zł, kolumny Hand Box LPS 202, moc 200 W, 8 Om -1.600 zł
+ dolne, moc 600 W, 8 Om, 18" -1.600 zł. Jelcz-Laskowice,
teł. 071/31848-31 po godz. 17
KOLUMNY JVC głośnikowe, moc 60 W, -130 zł. Zielona
Góra, tel. 068/320-72-19 po godz. 19,0605/43-01-91
KOLUMNY KEF Q15 brytyjskie monitory na podstawkę, okle-
ina wiśniowa, podstawki gratis, super brzmienie i wygląd, -
1.100 zł. Legnica, tel. 0603/31-81-39
KOLUMNY PASCAL 705 rok gwarancji, - 2.350 zł. Wrocław,
tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79
KOLUMNY POLARIS 2 x 200 W, 2 x 80 W. centralny 120
W, okablowanie, na gwarancji, • 1.050 zł. Oława, tel.
0608/47-7641
KOLUMNY POLARIS 120 W, nowe, - 350 zł. Świdnica, tel. 
074/853-5449
KOLUMNY POLARIS 80 W - 320 zł/kompl.. 120 W - 420 
zł/kompl., 200 W - 700 zł/kompl., 300 W - 820 zł/kompl.; 
Polaris Clasic 200 W • 730 zł/kompl, 250 W - 850 zł/kompl., 
subwoofer aktywny 150 W - 780 zł, kolumny Astra 5 -1100 
zł, Astra Center - 310 zł, Ascent 650 subwoofer Sub Seven 
Activ • 3900 zł/kompl.. Wrocław, tel. 0606/63-15-90 
O KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”: 
2 szt./80 W - 350 zł, 2 szt./120 W • 500 zł, 2 szt/180 
W - 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W - 900 
zł, 2 szŁ/400 W -1.100 zł; głośnik centralny 120 
W • 300 zł; rok gwarancji, okablowanie AMPLI
TUNER SAAX-7 -1.450 zł, DVD PANASONIC RGV 
• 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. Świd
nica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 
0603/56-53-31 01031321

KOLUMNY SONY STR-DB 840 nowy, pudełko. • 1.450 zł. 
Legnica, tel. 0609/28-78-80
KOLUMNY SONY Pascal, postawki WS-FV 10A • 300 zł/2 
szt. Legnica, tel. 0608/84-91-73 
KOLUMNY TECHNICS SBC SS 140 do kina domowego. 
3x200 W, gwarancja, nowy, okablowanie, • 450 zł. Oleśnica, 
tel. 0606/34-82-25
KOLUMNY UN1TRA małe. - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
KOMPAKT: Philips CD-711. Yamaha CDX480, czarne, do 
dużej wieży - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT : Pioneer PDS-601, na 1 płytę oraz PD-M 403. 
na 6 płyt, czarne, do dużej wieży - 250 żł/szt. Wrocław, tel. 
071/330-00-45.0601/56-07-79 
KOMPAKT: Sony CDP-M35 midi, Sherwood, do dużej wie
ży, czarne - 150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT DENON DCD-1450AR GOLD, • 950 zł. Legnica, 
tel. 0609/51-26-09
KOMPAKT GRUNDIG czarny, do dużej wieży, nie odczytuje 
płyt, - 55 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-40-44 po godz. 16 
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD text, wyjście optyczne, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/330-0045,0601/56-07-79 
KOMPAKT MARANTZ CD-67 MKII seria gold, pilot, z regu
lacją głośności, stan idealny, na gwarancji, mało używany, • 
850 zł. Wrocław, tel. 0600/81-29-31 
KOMPAKT MARANTZ CD-38 czarny, do dużej wieży, - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 
KOMPAKT NAD 5100 dźwięk wysokiej klasy, nowy, na gwa
rancji, - 400 zł. Wrocław, tet. 0603/22-8146 
KOMPAKT ONKYO DX1200, dużo funkcji. - 250 zł. Ratowi
ce, tel. 071/318-92-75
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki" mo
del, - 580 zł. Oława. tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PD 104 do dużej wieży, stan dobry. - 
250 zł lub zamienię na telefon GSM Nokia 3210. Szklarska 
Poręba, tel. 075/71741*21-
KOMPAKT PIONEER PD-S505 stan b. dobry, z pilotem, •
440 zł. Wrocław, tel. 071/325-17-36
KOMPAKT SHARP cena 110 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-89,
0501/99-09-00
KOMPAKT SIEMENS RA 200 tuner Soundwave T 1100, 
korektor graficzny Soundwave Q1100, wzmacniacz Soun- 
dwave 2x40 W, 8 omów A1100 R, magnetofon kasetowy 
2-kieszeniowy Soundwave DD1100, magnetofon kasetowy 
Technics M 235X, automatic, sterowanie pilotem, • 530 zł.., 
tel. 0603/32-36-27
KOMPAKT SONY CDP-XB 720QS wyjście optyczne. CO- 
AXIALNE, CD Text, pokrętło Jog Diał, płyta czołowa z alumi
nium, 3 x Digital Filter, pilot z cyfrową regulacją głośności, 
nowy, zapakowany, - 750 zł. Legnica, tel. 076/854-23-09, 
0605/45-70-51 '
KOMPAKT SONY XA-2ES, oryg. pilot, instrukcja, -1.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-6248
KOMPAKT SONY CDX-C6850R w pudełku, z dokumenta
cją, - 850 zł. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
KOMPAKT SONY CDP-213 czarny, dużo funkcji, pilot, stan
b. dobry, - 300 zł. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm. 
stan b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY CDP-791 do dużej wieży, czarny, wyjście 
optyczne, dużo funkcji, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045, 
0601/56-07-79
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 380A • 350 zł, Technics 
SL-PG 670A - 400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-31 
po godz. 17
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KOMPAKT TECHNICS 670D, uszkodzony, - 200 zł. Oborni
ki Śląskie,tel. 0601/49-72-39
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 490, stan idealny, roczna 
gwrancja, - 350 zł. Oleśnica, tel. 071/793-34-70 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 770D, rok prod. 2000. stan 
idealny, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/42-25-02 
KOMPAKT TECHNICS na 110 płyt, do dużej wieży, - 780 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 520A mash oraz SL-PG 440A 
mash, cena 250 zł/szt. Wrocław, tel, 07.1/330-00-45, 
0601/56-07-79
KOMPAKT YAMAHA czamy, do dużej wieży, na 5 płyt, • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67.0601/78-51-55 
KOMPAKTY PHILIPS, TECHNICS i inne. po przegądzie 
serwisowym, od 150 zł/szt. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
KOREKTOR * wzmacniacz Blaupunkt BEA 80, czamy, su
wakowy, - 100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży. - 90 zł. Wro
cław. tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR DIORA FS-042 do dużej wieży, czarny, mało 
używany, - 90 zł. Wrocław, tel. 0501/48-57-25 
KOREKTOR GELHARD ze wzmacniaczem, samochodowy, 
200 W, trójkolorowy wyświetlacz, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-50-04
KOREKTOR YAMAHA EQ-330 10 regulacji na kanał, stan
b. dobry, -150 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30,0602/17-68-68 
KORPUS z uszkodzonym panelem - pęknięty wyświetlacz, - 
250 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-16-31,0603/39-83-36 
KORPUS GRUNDIG EC-4280. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/34-38-67
KORPUS PIONEER DEH-535R, • 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/34-38-67
KORPUS SONY CDX-5072, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/330-00-45,0601/56-07-79 
KORPUS WECONIC 995D, • 80 zł lub kupię panel. Legnica, 
tel. 0608/84-91-73
KUPIĘ AMPLITUNER PIONEER VSX 808 z RDS, stan ide
alny, z oryginalnym pilotem, nowy lub używany, mile widzia
na dokumentacja, kolor obudowy czarny. Wrocław, tel. 
0608/59-37-76
KUPIĘ AMPLITUNER TECHNICS , SONY. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
KUPIĘ CB-RADIO z anteną samochodową. Prochowice, woj. 
legnickie, tel. 0605/16-90-97
KUPIĘ CZĘŚCI DO RADIOODTWARZACZA KENWOOD 
KDC5060R najchętniej ze sprawnym przedpanelem (płytka 
łącząca panel z resztą radia), • 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0608/33-86-62
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy lub używany, możliwy 
dojazd. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy, kompletny. Legnica, 
tel. 0604/39-72-95
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy lub używany, możliwy 
dojazd. Lubin, teL0609/27-39-70 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy, z kartą lub używany. 
Polkowice, tel. 0503/04-86-71
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” bez czaszy, karty i konwer
tera, używany, możliwy dojazd. Wrocław, teL 0603/29-93-37 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*”, „WIZJA TV” karty, nowe i 
używane. Lubin, teł. 0601/44-95-30 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*”, „WIZJA TV” może być uży
wany. Wrocław, tel. 0603/48-30-00 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80012081

KUPIĘ KOLUMNĘ 120 W, 1 szt. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-28-47 po godz. 15 
KUPIĘ KORPUS. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ KORPUS ALPINE CDE 7854R lub sprzedam panel. 
Wrocław, tel. 0607/52-81-65
KUPIĘ KORPUS DO RADIOODTWARZACZA SONY 
CDX-3250. Wrocław, tel. 0501/18-53-16 
KUPIĘ KORPUS PANASONIC RD-310. Wrocław, tel. 
0602/32-22-34
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-P 9200 RDS. Wrocław, tel. 
0606/41-27-14
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEK 6900R. Wrocław, tel. 
0607/82-24-29
KUPIĘ KORPUS SONY CDX 4240R lub CDX 4250R. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 0503/59-73-27 
KUPIĘ KORPUS SONY CDX-C5850R lub sprzedam panel. 
Żary. tel. 0̂ 02/25-89-14
KUPIĘ KORPUSY firmowe. CD: Sony. JVC. Pioneer* Ken
wood, inne. Wrocław, tel. 0503/79-38-55 
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD SONY, PANASONIC. Wrocław, 
tel. 0602/27-60-97
KUPIĘ PANEL. Wrocław, tel. ,0502/39-10-89 
KUPIĘ PANEL BECKER M.B. AUDIO 10 lub uszkodzony 
korpus ze sprawnym wyświetlaczem. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
KUPIĘ PANEL CLARION CDC-6500R. Legnica, tel. 
0603/79-03-29
KUPIĘ PANEL KENWOOD KRC-152LYA. Pieszyce, tel. 
074/836-71-88.074/836-58-70.0604/53-28-57 
KUPIĘ PANEL PANASONIC CQ-FX 55LEN, do 150 zł. Żary, 
tel. 0502/32-24-53
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH P7800R może być uszko
dzony. .. tel. 0605/72-26-74
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH-P 4000 RS. Ostrów Wlkp., 
tel. 0602/40-84-77
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P 5000. Trzebnica, tel. 
0602/78-99-11.
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P8600R oraz pilot Pionner 
na kierownicę. Wałbrzych, tel. 074/849-16-31,0603/39-83-36 
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH P6000R. Wrocław, tel. 
0602/76-53-36
KUPIĘ PANEL SONY XR-0400 RDS. Legnica, tel. 
0603/79-03-29
KUPIĘ PANELE. Wałbrzych, tel. 0604/34-38-67 
KUPIĘ PANELE CD: Pioneer. Sony, JVC, Kenwood, inne. 
Wrocław, tel. 0503/79-38-55
O KUPIĘ PANELE I KORPUSY firmowe, kupię ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 
0503/79-38-55 81013701

KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 0501/94-29-26 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83 
KUPIĘ PRZYSTAWKĘ DO MAGNETOWIDU JVC lub inną, 
z telegazetą. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ firmowy. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6900R ka
setowy. Wrocław, tel. 0607/82-24-29 
KUPIĘ TELEWIZOR SONY, PANASONIC, w srebrnej obu
dowie, maks. 2-letni, 29, 32* albo większy., Wrocław, tel. 
0602/28-40-33
KUPIĘ TELEWIZORY kompletne, do 8. lat. Sulechów, tel. 
068/385-81-88
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ ZESTAW „CYFRA*” w cenie do 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-47-43
KUPIĘ ZMIENIACZ KENWOOD do samochodu, z okablo
waniem. Wrocław, tel. 0501/40-31-54

KUPIĘ ZMIENIACZ PHILIPS DC 012, na 6 płyt, do Opla. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
KUPIĘ ZMIENIACZ PIONEER do RO Pioneer 6800, do 350 
zł. Prochowice, tel. 0600/34-86-76 .
MAGNETOFON DIORA MDS 430, - 70 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-98-74
MAGNETOFON JVC  KD-V 11, • 100 zł. Wroctew, tel. 
071/321-28-39
MAGNETOFON KENWOOD KXF-W4010 stereo, deck, od 
dużej wieży, nowy, na gwarancji, kupiony w sklepie, wszyst
kie funkcje, - 550 zł. Legnica, tel. 0607/39-07-76 
MAGNETOFON PHILIPS DCC 600 z pilotem, wejście i wyj
ście cyfrowe, bez kompresji stratnej, dolby B/C, na kasety 
zwykłe i cyfrowe, stan idealny, • 500 zł. Lubin, tel. 
0604/65-26-63 &
MAGNETOFON ROSITA * tuner, srebrny, do dużej wieży, • 
120 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
MAGNETOFON SONY TCK 311 dolby B/C, HX-PRO, czar
ny, wyszukiwanie utworów, stan b. dobry, • 450 zł. Trzebni
ca, tel. 0602/61-21-58
MAGNETOFON SONY TC-FX 2, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 646 3 Head, Dolby 
B/C/NR, HX-PRO, TPS, Monitor ATC, MPX-Filter, Rec Le- 
wel, Timer, stan b. dobry. Dziadowa Kłoda, woj. kaliskie, tel. 
0600/13-90-05 po godz. 19
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 474 2-kasetowy, • 490 
zł. Marcinowice, tel. 074/858-52-49,0605/13-66-09 
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 747, AA Clase, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
MAGNETOFON TECHNICS RS-B765 3 głowice, dolby BC, 
HX Pro, wyszukiwanie utworów, klasy AA, stan b. dobry, - 
350 zł. Wrocław, tel. 0602/15-83-99 
MAGNETOFON TOSHIBA PC-G 35, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
MAGNETOFONY TECHNICS, SCHNEIDER 1- i 2-kiesze- 
niowe, po przeglądzie serwisowym, od 100 zł/szt. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
MAGNETOWID (monitor z odtwarzaczem video) - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/85-43-87
MAGNETOWID SLV-E705 6 głowic, hi-fi stereo, funkcje na 
ekranie, show view, long play, pilot, stan b. dobry, • 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID AIWA odtwarzacz z możliwością nagrywa
nia * kasety. Z. Puzan, 59-733'Wykroty, gm. Nowogrodziec, 
ul. 22 Lipca 110
MAGNETOWID AK A IVS-G 855 Hi-Fi stereo, 6 głowic, Mul- 
ti-System, funkcje na ekranie, pilot z wyświetlaczem, timer, 
montażowe funkcje, mało używany, - 550 zł lub zamienię na 
Sony SLV-800N. Wrocław, tel. 343-93-74.0602/28-88-94 
MAGNETOWID AKAI 7 głowic, hi-fi stereo, txt, insert, dub
bing, SP-LP, pilot, duża klapa z przodu, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID AKAI hi-fi stereo, 6 głowic, menu w języku 
polskim, long play, 2 x euro, tuner TV-kablowej, show view, 
pilót, nowy model, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID DAEWOO DV-F 530 4-głowicowy, blue dia- 
mond, pilot, mało używany, stan b. dobry • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/63-75-15
MAGNETOWID GRUNDIG stereo Hi-Fi, 6-głowicowy oraz 
drufi Sharp, z pilotem, od 300 zł/szt. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
MAGNETOWID GRUNDIG GV 280 SVHS, 7 głowic, hi-fi ste
reo, insert, dubbing, archiwizacja, generator napisów, wbu
dowany mikser obróbki cyfrowej, pilot, muiti PIP, nakładanie 
obrazów i miksowanie, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID HANSEATIC menu, format 16:9, centralny 
mechanizm, z pilotem, - 280 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440, 4 głowice, show 
view, pilot, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID JVC HR-J625 hi-fi stereo. 6 głowic, long play. 
tuner TV-kablowej, 2 x euro, show view, pilot, - 520 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-E82 super VHS, hi-fi ste
reo, 7 głowic, insert, dubbing, long play, dużo funkcji, tuner 
TV-kablowej, pilot, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID ORION z nagrywaniem, z pilotem, -165 zł. 
Wrocław, tel. 0609/15-65-52
MAGNETOWID ORION z pilotem, -165 zł. Wrocław, tel. 
0609/15-65-52
MAGNETOW ID PANASONIC czarny, super VHS, 
NV-FS100,90, 88, FS1, HS900,1000, 7-głowicowy, insert, 
dubbing, głowice amorficzne, 2 prędkości, SP, LP. pokrętło 
jog, stan b. dobry oraz inne SVHS, ceny od 450 zł. Wrocław, 
tel. 0603/85-26-19
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 660 hi-ft stereo, su
per drive, show view, 6 głowic, pilot, - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/321-21-91
MAGNETOWID PANASONIC 4 głowice, menu, LP, SP. pi
lot, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 , 
MAGNETOWID PANASONIC HiFi, model 2000, stan b. do
bry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD437 kupiony w salonie, 
faktura, hyper tuner, SP/LiP, SAT Control. Q-Link, NTSC, 
show-view, stan idealny, - 700 zł lub zamienię na model ste
reo, * dopłata. Wrocław, tel. 782-76-16 
MAGNETOWID PANASONIC NV-FS. 90 hi-fi stereo. 4.gło
wice, insert, audio dubbing, jog shuttle. - 480 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-65-87 •
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 700 hi-fi stereo, 7 gło
wic, long play, insert dubbing, tuner TV-kablowej, 2 x euro, 
show view, pilot, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 900 SVHS, hi-fi ste
reo, 7 głowic, menu, long play, insert, dubbing, 2 x euro, 
show view, pilot, • 920 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV HS 1000 SVHS, hi-fi ste
reo, 7 głowic, long play, insert, dubbing,TBC, 2 x euro, czin- 
cze, show view, pilot, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045, 
0601/56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 200 oraz NV-SD 25, 
super drive, 2 x euro, tuner TVTkablowej, menu, show view, 
pilot - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 hi-fi stereo, 6 gło
wic, menu, show view, long play, TV link, 2 x euro, tuner 
TV-kablowej, pilot, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78̂ 51-55
MAGNETOWID* PHILIPS HiFi, 6 głowic, SP/LP, menu, Shut
tle, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/339-00-52, 
0501/40-68-23
MAGNETOWID SAMSUNG pilot, wyświetlacz, programowa
nie, stan b. dobry, - 250 zł. Legnica, tel. 06Ó5/93-73-00 
MAGNETOWID SAMSUNG 4 głowice, show view, menu, 
pilot, 2 x euro, • 380 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-97 
MAGNETOWID SANYO VHR 1150 EE, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 337-19-56 w godz. 8-16,368-78-85 po godz. 16 
MAGNETOWID SANYO dużo funkcji, stan b. dobry, z pilo
tem, • 260 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/60-59-29 
MAGNETOWID SHARP VC-A244 pilot z wyświetlaczem, 
okablowanie, stan b. dobry - 340 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-09-65,0604/87-53-33 
MAGNETOWID SHARP 4 głowice, menu, LP. SP, pilot, - 
370 zł. Wrocław, tel. 071/339-7949

MAGNETOWID SIEMENS S-VHS. bez pilota, - 350 zł. Le
gnica, tel. 0609/20-26-60
MAGNETOWID SONY SLV-E80 hi-fi stereo. show-view. - 
900 zł. Legnica, tel. 0502/54-30-22 
MAGNETOWID SONY SLV-SE 80. • 1.200 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
MAGNETOWID SONY SLV-E 80, hi-fi stereo. show-view, 
audio dubbing, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/91-73-19 
MAGNETOWID SONY czarny, SLV-E820 stereo, hi-fi, nowy 
model, centralny mechanizm, SP/LP, menu na ekranie, 2xeu- 
ro, tuner z hyperbandem, 6-głowicowy. pilot, stan b. dobry, - 
650 zł. Wrocław, tel. 0603/85-26-19 
MAGNETOWID SONY, stereo, Hi-Fi, 7/6 głowic. 2 prędko
ści SP/LP, menu na ekranie SLV 725,815, E7 oraz Panaso
nic, stereo, Hi-Fi NV-HP600,620, stan b. dobry - od 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-66-92 po godz.16,0609/40-84-88 
MAGNETOWID SONY SLV-E705 hi-fi stereo, 6 głowic, trilo- 
gic, menu, long play, tuner TV-kablowej, show view, pilot, • 
650 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-SE 70 trilogic, hi-fi stereo. 7 gło
wic, menu, long play, 2 x euro, tuner TV-kablowej, show view, 
pilot. - 800 zł. Wrocław, tel. 071/330-0045.0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-725 SLV-E7. hi-fi stereo. 6 gło
wic, menu, long play, tuner TV-kablowej, pilot - 600 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY SLV-E420 trilogic, 4 głowice, long 
play, 2 x euro, tuner TV-kablowej, show view, pilot, • 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID SONY 8 mm, hi-fi stereo, audio dubbing, 
bez pilota, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOWID THOMSON 4 głowice, long play, tuner 
TV-kablowej, 2 x euro, menu, show view, pilot, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWIDY PANASONIC, rocHiy, 6 głowic, hl-fi. ste
reo, menu, pilot, czincze, shov view, super drive, hyper band, 
stan b. dobry - 640 zł, SONY, 4 głowice, LP, SP, menu na 
ekranie, pilot, NTSC on PAL TV, 3 x czincze, 2-letni, stan 
idealny - 490 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MEGAFON MT1 - 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MIKROFON SHURE BG 2.1. • 100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-31 po godz. 17
MIKSER DYSKOTEKOWY GEMINIPS-626 PRO 2 3-kana- 
łowy, booth, master, balance, gain, trójstopniowa korekcja 
każdego kanału (-32 dB * 12 dB), crossfader, kontrolki be
atu, wyjście na mikrofon i słuchawki, stan idealny, • 790 zł. 
Jawor, tel. 076/870-02-13,0600/42-10-79 
MIKSER HAND BOX MDX 7001 7-kanałowy, - 450 zł. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-48-31 po godz. 17 
MINIDISC SHARP MD-MT15 przenośny, nagrywanie, wej
ście optyczne, 10 dyskietek, • 700 zł lub zamienię na telefon 
GSM Nokia 3310, Ericsson T 28s. Wrocław, tel. 
0601/16-86-10
MINIDISC SHARP 701 z nagrywaniem, tytuły płyt i utwo
rów, przenośny, pilot z wyświetlaczem, t 650 zł. Wrocław, 
tel. 0501/73-24-52
MINIDISC SONY MZ-E20 nowy, przenośny, • 550 zł., tel. 
0608/01-75-70
MINIDISC SONY MDS JE520 wejście i wyjście cyfrowe i 
analogowe, C/A hybrid pulse, time machinę (6s), A/C 20 bit, 
fader, timer, wejście słuchawkowe, cyfrowe ustawianie po
ziomu nagrania, stan idealny,.• 790 zł. Jawor, tel. 
076/870-02-13,0600/42-10-79 
MINIDISC SONY MZR-55 na gwarancji, kupiony w Polsce, - 
650 zł lub zamienię na Sony MZR-6750. Legnica, tel. 
0603/33-23-38
MINIDISC SONY MDJ-E 530 pilot, światłowód, pudełko, stan 
idealny, - 700 zł lub zamienię na RO samochodowy lub wie
żę Diora. Roztoka, woj. wałbrzyskie, gm. Dobromierz, tel. 
0600/18-20-16
MINIDISC SONY czamy, MDS-JA 3 ES, seria Esprit, nowy 
model, pilot, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-26-19
MINIDISC SONY MZ-R70 przenośny, z nagrywaniem, nowy, 
w kartonie, zapakowany, nie używany, kompletny osprzęt, - 
750 zł. Wrocław, tel. 0601/76-65-80 
MINIDISC SONY MZ-R35 z pełnym osprzętem, pilot, aku
mulator, przewód optyczny, możliwość nagrywania, - 600 zł 
lub zamienię na telefon GSM. Żary, tel. 0503/77-23-60 
MINIWIEŻA kompakt, magnetofon, tuner, kolumny, -140 zł. 
Wrocław, tel. 0609/15-65-52
MINIWIEŻA INTERNATIONAL stereo, adapter, radio, korek
tor, magnetofon 2-kieszeniowy, wejście na mikrofon i słu
chawki, głośniki w dużych obudowach (170 x 200 x 300 mm),
- 50 zł. Wrocław, tel. 0608/59-37-76
MINIWIEŻA JVC 4-elementowa, 220V, baterie, obudowa 
metalowa, srebrna, UKF nie przstrojony, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 0600/45-98-60
MINIWIEŻA SONY zmieniacz na 3 płyty, podbicie basów, 
magnetofon 2-kieszeniowy, radio, srebrna obudowa, rocz
na, - 890 zł.., tel. 0603/88-01-12 
MINIWIEŻA SONY CMT-CP 1 srebrna. - 890 żł. Legnica, 
tel. 0603/28-25-99
MINIWIEŻA SONY CMT-MD 1DX tuner/kompakt, minidisc, 
AUX, atrakcyjny wygląd, duży wyświetlacz, - 850 zł. Lubin, 
tel. 076/74949-61.0607/674747 
MINIWIEŻA SONY MHC-G 100,1997 r.. 2 x 24 W, magne
tofon 2-kieszeniowy, tuner, 3 CD uszkodzone, pilót, instruk
cja, - 400 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-30-25 w godz. 15-20 
MINIWIEŻA STRATO kompakt, magnetofon, korektor, tuner, 
kolumny, -150 zł. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
MINIWIEŻA TECHNICS ST-SH 540,4-segmentowa, z ko
lumnami, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/373-66-28, 
0504/94-73-93
NAGŁOŚNIENIE LDM : powermixer 12-kanałowy, 2 kolum
ny LDM 300W, okablowanie, stojaki, - 4.000 zl (cena nowe
go 5.700 żł). Bardo Śl., tel. 074/816-71-33 
ODTWARZACZ DVD DENON 3000 uszkodzony, bez pilota
- 400 zł. Jugów, tel. 074/871-80-70
ODTWARZACZ DVD JVC XV-515 dużo funkcji, nowy, w 
kartownie, kable, instrukcja obsługi w jęz. polskim, -1.000 
zł. Lubin, tel. 076/74949-61,0607/674747 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV20 -1.100 zł, RV31 -
1.150 zł, w kartonie, gwarancja, nowe. Legnica, tel. 
0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60 -1.800 zł; RV 31 
-1.100 zł; odtwarzacz DVD Yamaha 510 -1.300 zł. Legnica, 
tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-20 nowy, -1.000 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/843-6849 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 EC niTało używa
ny, stan idealny - 1.000 zł * 20 płyt - 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/5140-13
ODTWARZACZ DVD PANASONIC DVD RV 60 - 1.750 zł, 
RV-32 -1.100 zł, rok gwarancji. Wrocław, tel. 071/344-12-52, 
0603/42-14-79 .
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 710 pilot, pudełko, gwaran
cja, stan idealny, - 1.050 zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65, 
0604/87-53-33
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 nowy, kolor czarny, stan 
idealny, pilot, możliwość sprawdzenia, dodatkowo rower gór
ski gratis, -1.000 zł. WrocłaW, tel. 0601/92-49-14 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP 300 -1.250 zł. DVP 336 -
1.250 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
ODTWARZACZ DVD SONY 335 cena • 1.200 zł, Sony 336 
-1250 zł, Sony 735, Srebrne, cena - 2.150 zł, nowe, gwaran
cja. Legnica, tel. 0502/95-22-27 
ODTWARZACZ DVD SONY 335,336, -1.150 zł /szt.. Wro
cław. tel. 0609/35-26-62

ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S336. rok gwarancji. -
1.150 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD TECHNICS SA-DX940 - 1.150 zł. 
SA-AX540 - 780 zł. SL-PG590 • 500 zł. SJ-MD150 - 850 zł. 
Legnica, tel. 0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 3300. dts, dolby di- 
gltal, 4 x zoom, gwarancja, - 920 zł. Wrocław, tel. 
0502/5044-00
ODTWARZACZ MP3, 32 MB RAM, możliwość rozbudowy 
do 128 MB kartą smart media, eąualizer, mega bas, funkcja 
dyktafonu, słuchawki, kabel połączeniowy do komputera * 
program, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/317-08-28, 
0502/39-80-70 -
PANEL DAEWOO - 70 zł. Wrocław, tel. 0609/47-07-29
PANEL GELHARD GXR 246 DV -100 zł. Sony XR-C102 •
100 zł. Zielona Góra, tel. 0607/20-31-90
PANEL KENWOOD KRC-256 lub kupię korpus. Lutynia, tel.
071/317-76-83,0607/24-95-69
PANEL PANASONIC DPG-55 CD, - 150 zł. Wrocław, tel.
071/330-0045,0601/56-07-79
PANEL SONY XRV-440 RDS * korpus uszkodz. (końcówki
mocy dobre) -110 zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59
PANEL SONY XR-U 700 RDS stan b. dobry. - 60 zł. Oława,
tel. 0603/07-6643
PŁYTY DVD w cenie od 30-60 zł. Wrocław, tel. 0501/94-75-89 
PŁYTY DVD z filmami, nowości, zapakowane -  50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0607/76-01-97,0603/18-65-24 
O POSIADAM !!! RADIOODTWARZACZE SAMO

CHODOWE na 1 płytę CD: Sony CDX-780, JVC 
KD-676 S, Clarion DRB 3675, Panasonic RDP 
830L, Kenwood KDC-3080, Blaupunkt „Kiel CD 
30”, Panasonic FX 44 * DP 9061, JVC KD-757 S 
oraz inne modele * zmieniacze CD, renomowa
nych firm, w cenach od 430 zł do 740 zł/szt. Bo
lesławiec, tel. 0502/50-40-75 84018551

PROCESOR DŹWIĘKU TECHNICS SH-AC 300 cyfrowy, 
suround AC3, do kina domowego, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/5140-13
RADIOODBIORNIK AMATOR 2B stereo, stan dobry, - 60 
zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
RADIOODBIORNIK PROFITRONIC yurystyczny, 4-zakre- 
sowy, zegar, alarm, zasilanie z baterii i z sieci, - 70 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
RADIOODBIORNIK TOSHIBA turystyczny, 4-zakresowy, 
zasilanie z baterii i z sieci, - 50 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
RADIOODBIORNIK ZODIAK stereo, z kolumnami. 50 W, - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-56 
RADIOODTWARZACZ do Renault Espace, -120 zł. Legni
ca, tel. 0609/23-90-12
RADIOODTWARZACZ BETA * głośniki Magnat, - 250 zł. 
Oława, tel. 071/31340-07.0607/07-21-89 
RADIOODTWARZACZ CLARION PN-99084 (CK 945) Nis
san, sterowanie CD, RDS EON, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-14-04
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG do Fiata Brava, Marea, - 
370 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC samochodowy, zmie
niacz na 8 płyt RDS, fuli logie, 4 x 40 W, kolorowy wyświe
tlacz, pilot, wyjście na wzmacniacz, wyszukiwanie utworów, 
głośniki basowe Tonsil 200 W, pół roku używany, -1.100 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-08 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS z RDS, - 200 zł. Szewce k. 
Wrocławia, tel. 071/310-72-66 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS typ SC 804 do Opla Omegi 
B, Vectry, z RDS, CPS, dolby, sterowanie CD, miękka me
chanika, • 520 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ do VW, wyświetlacz cyfrowy, stan b. 
dobry, • 100 zł. Ratowice, gm. Czernica, tel. 071/318-92-75 
RADIOODTWARZACZ samochodowy prod. niemieckiej, 
uszkodzony magnetofon, -100 zł. Ratowice, gm. Czernica, 
tel. 071/318-92-75
RADIOODTWARZACZ do Jeepa Grand Cherokee. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
RADIOODTWARZACZ samochodowy, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0609/15-65-52
RADIOODTWARZACZ AIWA możliwość nagrywania, kase
ty, - 500 zł. Z. Puzan, 59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, 
ul. 22 Lipca 110, po godz. 20
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA 7537R z pilotem, * 
zmieniacz. 2 magazynki, kabel, przystawka do telefonu ko
mórkowego, -1.800 zł., tel. 0501/38-69-62 
RADIOODTWARZACZ AUDI KONCERT do Audi, pełny au
tomat, RDS, wiele funkcji - 500 zł, Delco CDR 500 - do Opla, 
na płytę, z RDS, wiele funkcji - 500 zł. Ford 6000 CD - do 
Forda, na płytę, z RDS, wiele funkcji - 550 zł i inne modele. 
Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ AUDI KONCERT do Audi. pełny au
tomat, RDS, wiele funkcji - 500 zł, Delco CDR 500 - do Opla, 
na płytę, z RDS, wiele funkcji, stan idealny - 500 zł, Ford 
6000 CD, na płytę, z RDS, wiele funkcji, ściągany panel - 
550 zł. Grundig SC 303 - do Opla. z RDS - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO MD. na mi
nidisc, etui, panel, stan idealny, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/9149-51
RADIOODTWARZACZ BETA RDS oraz Gamma do Audi B3, 
B4. C4 - od 200 do 600 zł. Wrocław, tel: 0605/93-04-75 
RADIOODTWARZACZ BETA, ICE, BLAUPUNKT i inne. 
również na na płyty CD, z panelem, a także Pioneer 4 x 45 
W. od 120. zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20.075/78243-16do godz. 17 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 z RDS, do 
Opla Astry, Vectry, Corsy, - 270 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-96-15,0602/79-22-76 ;
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Car 300. RDS EON. • 
320 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BIARRITZ RDM 169 
nowy model, na płytę, niebieskie podświetlenie. RDS, 4x40 
W, wiele funkcji - 450 zł, Pioneer DEH 2100R, nowy model, 
ńa płytę, RDS, 4 x 40 W. wiele funkcji - 450 zl, Sony CDX 
6850R, na mini disc, winda, RDS, 4 x 40 W, wiele funkcji - 
560 zł i inne. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SAN REMO 168 pa
nel, RDS, 4x40 W, stystem antywstrząsowy, menu, na 1 pły
tę, scan, BSM, repeat, 18 stacji UKF, kolorowy wyświetlacz, 
fabrycznie nowy, -510 zł. Wrocław, tel. 0501/9242-62 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127 
z nawigacją satelitarną, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-07
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT rewers, wyszukiwanie 
utworów, code, wyjścia na 4 głośniki, stan bardzo dobry, cena 
190 zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6570 RZ. opuszcza
ny panel, 4 x 45 W, Dolby B, gumowa podświetlana gałka, 
kolorowy wyświetlacz, pilot, sterowanie wzmacniaczem i 
zmieniaczem, stan idealny. - 460 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/37-90-33
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8370R. zmieniarka 
na 6 płyt CDC 634. wzmacniacz Pioneer GMX 404, -1.300 
zł. Jelenia Góra. tel. 0601/18-39-59 
RADIOODTWARZACZ CLARION AKX4670 RB * zmieniacz 
CDC 634 na 6 płyt, w kartonie, model 2001 r. - 990 zł. Legni
ca, tel. 0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX8670RZ winda, naj
wyższy model, zmieniacz na 6 płyt CDC655Tz, nowe, zapa
kowane - 1500 zł (w sklepie - 4000 zł). Legnica, tel. 
0609/27-22-09
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 8175R. CD. • 500 
zł. Wrocław, tel. 071/396-35-76 wieczorem

RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570R wyjście na 
CD. opuszczany panel, RDS, miękka mechanika, pilot, - 450 
zł. Wrocław, tel.071/32545-92,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ CLARION MRX4675R. nowy, mmi- 
disc, RDS, 4 x 45 W, dużo funkcji. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ DAEWOO AKF4235 RDS panel, 
auto-reverse, - 310 zł. Wrocław, tel. 0603/95-17-00 
RADIOODTWARZACZ DAEWOO 4x45 W, RDS. EON. mięk
ka mechanika, panel, kodowane, wyjście na zmieniacz CD, 
nowe, - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
RADIOODTWARZACZ DAEWOO RDS. zmieniacz na 6 płyt
- 450 zł, 2 głośniki Thompsonie, nowe - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/34941-93,0609/40-32-19 
RADIOODTWARZACZ GAMMA Audi. RDS. miękka mecha
nika - 320 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 * 
RADIOODTWARZACZ GAMMA do Audi A4.A6- od 200 do 
600 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 RDS panel 4 x 50 
W, niebieski wyświetlacz, - 450 zł. Lutynia, tel. 071/317-76-83, 
0607/24-95-69
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG Car 200. do Opla. -145 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0601/41-23-29 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG R-100 z wyświetlaczem.
- 70 zł. Wrocław, tel. 0602/15-83-99 
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 653R RDS EON, 4 x 35 
W, na 1 płytę, nowy, - 490 zł. Lubin. tel. 0607/67-01-37. 
RADIOODTWARZACZ JVC typ KS-FX630R, wyjście na CD 
* wzmacniacz, miękkie sterowanie. RDS, wyszukiwanie na
grań. ściągany panel, kupiony w sklepie, roczny, stan b. do
bry. - 450 zł. Lubin. tei. 0606/6442-98 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-S 777R CD fabrycznie nowy. 
gwarancja. 4 x 40 W, wyjście na wzmacniacz, - 700 zł lub 
zamienię na minidisc samochodowy. Roztoka, gm. Dobro
mierz. tel. 0600/18-20-16
RADIOODTWARZACZ JVC KS-F353R fabrycznie nowy, 
RDS, 4 X 40 W, panel, -450 zł. Wrocław, tel. 071/315-20-91. 
0604/29-27-67
RADIOODTWARZACZ JVC panel, pilot, RDS. - 550 zl. Zie
lona Góra, tel. 0502/32-16-97
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD. stan 
idealny, kpi. dokumentacja * osprzęt, wzmocnienie 4x30 W,
- 550 zł., tel. 077/404-61-61 (k00092) 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-8080R. wysoki 
model, wszystkie wejścia, wyjścia, sterowanie wzmacnia
czem, CD/MD, stan idealny, - 1.080 zł. Milicz, tel. 
0603/61-71-71 . ': V
RADIOODTWARZACZ KENWOOD panel, futerał. - 300 zł. 
Opole, e-mail: xm3@poczta.oneLpl 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6060R 4x40 W. na 
1 płytę, opuszczany, zdejmowany panel, duży kołorowy wy
świetlacz, - 460 zł. Wrocław, tel. 0604/84-62-62 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-11R RDS. 4x35 
W - 250 zł. Wrocław, tel. 071/34941-93.0609/40-32-19 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-PS 9080R samo
chodowy, na 1 płytę, model 2001 r., high-end, 4 x 45 W, 
ściągany panel, pełna dokumentacja, - 1.250 zł. Wrocław, 
tel. 0606/31-86-38
RADIOODTWARZACZ OPEL SC 303 - 340 zł oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75.0606/77-9247 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CD. układ antywstrzą
sowy, 4x25 W. - 350 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-09 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 210. na 1 CD, 
RDS, 4 x 40 W, panel, stan b. dobry, - 400 zł. Krzywa, tel. 
076/817-72-17
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 44R, na CD. win
da, RDS, 4 x 40 W, equalizer - 560 zł. Panasonic RDP 830R, 
na CD. 4 x 40 W - 410 zł. Wrocław, teL 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS SC 804 z RDS, Dolby, - 
270 zł. Jelenia Góra. tel. 075/643-96-15,0602/79-22-76 
RADIOODTWARZACZ PHIUPS oryg. do Renaulta Mega
ne. Laguny - 420 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ PHIUPS RC 619R na płytę, RDS. 4 
x 35 W, sound processor, wiele funkcji - 400 zł, JVC KD-S 
656, na płytę. RDS, 4 x 35 W, wiele funkcji - 410 zł, Panaso
nic RDP 830R, na płytę, RDS, 4 x 35 W. wiele funkcji - 410 
zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 424R na 1 płytę, moc 
wyjściowa 4x35 W, ARC, RDS EON. ściągany panel. • 290 
zł., tel. 0607/73-79-89
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8500 RDS winda, 
dużo funkcji * 620 zł * zmieniacz Pioneer - 330 zł. Bolesła
wiec. tel. 0601/57-13-39
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-PS100 R rok prod. 
2000. - 1.800 zł. Grabów, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/57-03-64
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R 4 x 40 W. 
dolby, wyjście na 3 wzmacniacze, sterowanie subwooferem 
i zmieniaczem, kolorowy wyświetlacz, miękki mechanizm, 
współpracuje z procesorem dźwięku * zmieniacz na 6 płyt 
kabel, pilot, stan idealny, - 1.250 zł. Kłodzko, tel. 
0603/23-02-02
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 RDS. panel, 
miękka mechanika, sterów. CD, 4 x 35 W, dolby, stan ideal
ny - 380 zł. Legnica, tel. 076/85447-64,0601/77-70-88 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P3630R RDS EON. 
panel. 4 x 35 W, wyszukiwanie przerw, sterów. CD i wzmac
niacz. PTY, TA. AF. PGM - 280 zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 7000R na 1 płytę, 
mosfet, 4x45 W, DAB control. eąualizer, pilot, winda, model 
2000, sterowanie subwooferem. wyjście na wzmacniacz i 
zmieniacz. - 910 zł. Lubin, tel. 0609/27-59-37 
RADIOODTWARZACZ PIONEER 6800R 4 x 45 W. z RDS, 
kolory wyświetlania, winda, - 550 zł. Prochowice, tel. 
0600/34-86-76
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2700 panel. RDS. 
4x35 W. fuli automat, wyszukiw. utworów, menu, scan. BSM, 
loud, PTY, 18 stacji UKF, nowy model, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
0501/9242-62
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 panel, RDS, 
4x35 W, fufr automat, wyszukiw. utworów, menu, scan. ze
gar, sterowanie CD. dolby, duży wyświetlacz, dużo funkcji, - 
410 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2020R. na CD. nowy. 
RDS, 4 x 45 W, equalizer, - 510 zl. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-5020 uszkodzony. - 
40 zł. Wrodaw, tel. 0600/83-75-79 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P 99 el. otwierany 
panel, RDS, wbudowany eąualizer i procesor dźwięku. DSP. 
pilot, stan idealny, - 1.600 zł. Wrodaw, tel. 071/339-85-60. 
0605/51-94-24
RADIOODTWARZACZ PIONEER 8200 R 4 x 45 W. winda, 
wyjście na dwa wzmacniacze i zmieniacz, osobne wyjście 
na tubę, kolorowy wyświetlacz. Dolby B/C, analizator wid
ma. pilot na podczerwień, DSP, stan idealny. - 620 zł. Zielo
na Góra. tel. 0608/664)1-58
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 4800R. 2000 r. 
4x40 W, procesor dźwięku, RDS EON. sterowanie CD. dużo 
funkcji - 360 zł oraz radioodtwarzacz Pioneer DEH 670. na 1 
płytę, starszy model - 260 zł i radioodtwarzacz Clarion ARX 
6570,4x40 W, pełny panel, dużo funkcji, pilot • 440 zł. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52
RADIOODTWARZACZ POWER ACOUSTIC czamy. pełny 
panel, -110 zł. Ząbkowice Śl., teł. 074/641-25-99 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-U 550 RDS. * zmieniacz 
na 10 płyt. kabel. - 700 zł., tel. 0501/38-69-62
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RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 700 R na 1 płytę, 
model 2001 najwyższej klasy, procesor dźwięku, wszystkie 
możliwe funkcje, 2-stronny panel, z pilotem na podczerwień, 
stan idealny, * 1.000 zł., tel. 0602/78-49-29. 
RADIOODTWARZACZ SONY zdejmowany panel. 4 x 15 W, 
6 stacji programowych, - 150 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-65-61
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220R, z 2000 r., k* 
piony w Polsce, faktura zakupu, instrukcja, procesor mowyT 
najwyższy model, • 1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
RADIOODTWARZACZ SONY XRC-420 RDS zmieniacz 
CDX-51, na 10 CD, miękka mechanika, wiele funkcji, - 800 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-23 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 6220R winda, RDS. 4 x 
40 W, D-bass, sterowanie CD i MD, wiele funkcji - 450 zł, 
Clarion ARX 5670R, nowy model, winda, RDS, 4 x 40 W, 
sterowanie CD, wiele funkcji - 500 zł, Pioneer KEH 6800R, 
winda, RDS, 4 x 45 W, equalizer, wiele funkcji • 450 zł i inne. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 700R najnowszy mo
del, na płytę, black panel, z RDS, 4 x 50 W, procesor dźwię
ku, wiele funkcji -1100 zł, Sony XR-M 500R, najnowszy 
model, 2-stronny panel, z pilotem, wiele funkcji - 750 zł i 
inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-3J 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 200-panel, 4x30 W, RDS, 
sterowanie CD, 2 kolory podświetlania, scan, dolby, MTL, 
auto-reverse, 18 stacji UKF, BSM, fuli automat, dużo funk
cji. - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 . 
RADIOODTWARZACZ SONY D-Bass, sterowanie zmieniar- 
kąi wzmacniaczem, • 320 zł. Wrocław, tel. 0502/92-38-65 
RADIOODTWARZACZ SONY MPX C 7900R minidysk, 
D-Bass, 4 x 40W, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/92-38-65 
RADIOODTWARZACZ SONY XR C5110R RDS EON, 18 
stacji, fuli logie, 4 x 40 W, podświetlenie w 2 kolorach, stero
wanie CD i wzmacniaczem, miękki mechanizm, d-bass, pa
nel, • 420 zł. Wrocław, tet. 0502/82-36-96 
RADIOODTWARZACZ SONY XRM-500R na kasetę, model 
2001, wszystkielunkcje, 2-stronny panel w kolorze czarnym, 
wszystkie media, pilotna podczerwień, stan idealny, - 620 
zł. Wrocław, tel. 0601/48-58-45 
RADIOODTWARZACZ THOMSON TS-30 panel, RDS, 4x25 
W, wyszukiw. utworów, scan, zegar, BSM, loud, 18-stacji 
UKF, auto-reverse, pełna regulacja, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/31-70-82
RADIOODTWARZACZ TRAFIĆ 4000 do sam. Ford Scor- 
pk>, Fiesta, Puma, Escort. Świdnicą, tel. 0602/80-49-36 
RADIOODTWARZACZ VOLVO oryginalny, na płytę i kase
tę, -1.400 zł. Wrocław, tet. 0501/56-48-57 
RADIOODTWARZACZE Becker Mexico Pro • 1.200 zł. VDÓ 
Dayton 3300 -1.000 zł, Kenwood 5060 CD - 520 zł. Głogów, 
tel. 0604/31-75-11
RADIOODTWARZACZE Kenwóod KDC 7080, nowy, w pu
dełku -1100 zł, Sony CDX M600R, nowy, w pudełku >1200 
zł, JVC KD SH 55 * 1700 zł. Panasonic CQ DFX 700 -1400 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZE Clarion ARX 4750 R - 350 zł. Sony 
MDX-7900 - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOSTACJA KENWOOD TR751E144-146 MHz, 2 m FM. 
SSB, CW 5/25 W, używana + dokumentacja techniczna, tech
nicznie sprawna, -1.800 zł. Jawor, tel. 076/870-27-96 
RADIOSTACJA MOTOROLA M-120, • 650 zł. Lubin, tel. 
076/846-54-52,0603/67-77-16 
RADIOSTACJA MOTOROLA GM 350 taxi, -1.000 zł. Opo
le, tel. 077/455-06-23
SKANER ALBLECHT częstotliwości 0.1-2050 MHz, profe
sjonalny, przenośny, cyfrowy, dekoder mowy, łącze do PC, 
nowy, do nasłuchu: policji, straży, ochrony, telefonów, + ła
dowarka, - 3.000 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50 
SŁUCHAWKI TDS-5M stereo. - 45 zł. Wrocław, tel. 368-80-12 
SŁUCHAWKI AIWA R402 z pilotem, do walkmana, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-40-60
SŁUCHAWKI Porta Sound bezprzewodowe, 2000, nowe, 
nie używane - 80 zł. Lubiń, tel. 076/849-34-27 
SŁUCHAWKI PANASONIC RP-WH 50T bezprzewodowe, 
nowe, nie używane, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
SPRZĘT RTV: magnetowid Orion, show-view, pilot • 290 zł; 
telewizor Blaupunkt 25*, stereo, TXT, eurozłącze, baogate 
meriu -499 zł; telewizor Samsung 14", EURO, menu na ekra
nie, pilot - 330 zł. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
SPRZĘT RTV : AMPLITUNER SONY STR 940 - 1880 zł, 
STR 840 - 1500 zł. DAV-S 300 - 2400 zł, Yamaha RXU 520 
-1370 zł. RXU 620 • 1570 zł. RXU 800 - 2200 zł, odtwarzacz 
DVD SONY 535 - 1450 zł, Yamaha DVD 510 - 1200 zł, ko
lumny B&W 602 S2 • 1300 zł, kolumny Pascal 505 ? 1300 zł 
i inne. Głogów, tel. 0603/06-49-97 
SUBWOOFER 4 głośniki, 2-drożne, na zamówienie-110 zł. 
Krzywa, tel. 076/817-72-17 *
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 PIONEER 380 W. 4 Ohm, - 380 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
SUBWOOFER POWERED KENWOOD KSC-WA1001 wbu
dowany wzmacniacz, model wysokiej klasy, nowy, stan b. 
dobry, - 600 zł. Polkowice, tel. 0609/64-31-53 , 
SUBWOOFER REVELAND samochodowy tuba, średnica 30 
cm, 300 W, mało używany, - 200 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30, 
0602/17-68-68
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 aktywny, najnowszy mo
del, w kartonie, nowy -1.700 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEWIZOR 21", pilot, - 420 zł. Wrocław, tei. 071/357-65-15, 
0601/27-93-05
TELEWIZOR 21", -100 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-56 
TELEWIZOR 14" 12/220 V, turystyczny, - 650 zł. Wrocław; 
tel. 0608/32-86-89
TELEWIZOR 21*. - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/72-17-70 
TELEWIZOR 32" nowy, w kartonie, • 6.100 zł oraz panora
miczny, nowy, w kartonie, • 4.990 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/38-04-92
TELEWIZOR BLAUPUNKT 29" 100 Hz. srebrny, stereo, 
funkcje i menu wyśw. na ekranie, format 16:9, regulacja to
nów, multisystem, PIP, OSD, ATS, funkcja nadawania ety
kiet, stop klatka, zoom, AVL, sleep timer, pilot, - 1.490 zł. 
Lubin. tel. 076/842-58-86.0608/46-21-04 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28". 100 Hz, pip. ZOOM, obra
cany panel (w prawo i lewo) z pilota, oryg. pilot, instrukcja, •
1.300 zł. Milicz, tel. 071/384-62-48 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 34", pilot, txt, PIP, 2 x euro, funk
cje na ekranie, zoom, format 16 x 4, - 1.850 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-41-23
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28", 20001 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 CLATRONIC 20" z pilotem, kabel z eurozłą- 
czem, stan dobry oraz antena satelitarna, czasza 90 cm, 
konwenter, tuner Comsat Musie -170 zł, - 220 zł. Świdnica, 
tel. 074/640-67-52
TELEWIZOR CLATRONIC 14" 12/220 V, kolorowy, pilot, 
zegarek, włącznik i wyłącznik czasowy, antena zewn., czin
cze, prawie nowy, stan b. dobry, • 650 zł. Wrocław, tel.

- 071/316-51-67 
TELEWIZOR DAEWOO 21", kolorowy, czarny, 2-letni, z pi
lotem, tełegazeta, 1 x euro, 1 x AV, kupiony w salonie, stan 
idealny, - 600 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-45-85 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", srebrna obudowa, stereo, euro, 
txt, pilot, ciemny kineskop, sleep timer, hyper band, kompu

terowe menu, stan b. dobry - 570 zł. Legnica, tel. 
0607/37-55-76
TELEWIZOR GRUNDIG XENTIA 25", 50 Hz, virtual dolby 
surround, 16:9, mega top text, stereo nicam, korektor dźwię
ku, 3xAV, wyłącznik czasowy i wiele ihnych funkcji, na gwa
rancji, -1.650 zł. Legnica, tel. 076/862-19-91 po godz. 20 
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, 28", 100 Hz. PAL 
plus, kineskop Super Megatron, multi PIP, scan. photo, zoom, 
stopklatka, PIPTXT, 2 x AV, stereo + subwoofer, mega menu 
komputerowe, mega TXT, sleep timer, -. 2.590 zł. Legnica, 
tel. 0600/74-00-70
TELEWIZOR GRUNDIG 29", 100 Hz, super płaski kineskop, 
komputerowe menu, multi PIP, scan, photo, zoom, stopklat
ka, PIP TXT, PIP AV, funkcja 16:9, 3 x AV, stereo, hyper 
band, sleep timer, - 1.890 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, srebrny, stereo, funk
cje wyśw. na ekranie, format 16:9, regulacja tonów, multi
system, PIP, OSD, ATS, funkcja nadawania etykiet, stop klat
ka, zoom, AVL, sleep timer, pilot, - 1.750 zł. Lubin, tel. 
076/842-58-86,0608/46-21-04 
TELEWIZOR GRUNDIG 21*. TXT, euro, pilot, stan b. dobry,
• 550 zł. Opole, tel. 0600/14-96-65
TELEWIZOR GRUNDIG Multi System, - 200 zł. Owiesno, 
tel. 074/837-58-95
TELEWIZOR GRUNDIG 28" stereo, tełegazeta, pilot, • 450 
zł. Wińsko, tel. 071/389-86-04 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", kolorowy, pilot, stereo, obudo
wa drewniana, -100 zł. Wrocław, tel. 071/324-25-27 po 
godz. 16
TELEWIZOR GRUNDIG stereo, teletekst, 2 x AV, menu na 
ekranie, pilot, dowóz do 100 km gratis, - 580 zl. Wrocław, 
tel. 0603/35-97-99
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 100 Hz, 9 x PIP, zoom. Strobo, 
tryb 16:9, hyper band, menu, 2 x AV, SVHS, pilot, -1.430 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
TELEWIZOR GRUNDIG funkcje na ekranie. AV, pilot. • 370 
zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", panoramiczny, 100 Hz, menu, 
PIP, płaski kineskop, czincze, wszystkie funkcje, - 2.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-46-25 w. 14, po godz. 15 
TELEWIZOR GRUNDIG 21". City Line, tuner TV-kablowej. 
txt, bez pilota, stan idealny • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/387-86-26
TELEWIZOR GRUNDIG oraz Hitachi 21", teletekst, AV, funk
cje na ekranie, timer,,pilot, • 470 zł. Wrocław, tel. 
0603/35-97-99
TELEWIZOR GRUNDIG 32" - 1.300 zł. 29" - 700 zł, 21" - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/349-30-51,071/349-22-47 
TELEWIZOR GRUNDIG tOO Hz. 33", stan b. dobry. z pilo
tem, - 2.200 zł. Zielona Góra. tel. 068/320-43-29 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 3-tetni, - 950 zł. Zielona Góra. 
tel. 068/326-46-23
TELEWIZOR HANSEATIC stan b. dobry, - 320 zł. Wrocław, 
tel. 0609/15-65-52
TELEWIZOR HELIOS TC 500, - 150 zł. Paszowice, teL 
076/870-14-85,872-87-08
TELEWIZOR HELIOS 21", składany z nowych części, kolo
rowy, -450 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
TELEWIZOR HITACHI 29", stereo, top tekt, bogate menu, 2 
x AV, tuner TV-kablowej, pilot, • 820 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
TELEWIZOR HITACHI 21", teletekst AV, funkcje na ekra
nie, timer, pilot, - 470 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR LEXUS 21". • 280 zł. Kłodzko, tel. 
-074/647-28-64,0603/94-15-09 
TELEWIZOR LG nowy, na gwarancji, nie używany, w pudeł- 

' ku -1.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-10,0609/27-49-27 
TELEWIZOR METZ 25", stereo, txt, menu, 2 x euro, 5 x 
czincze, z pilotem, - 400 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
TELEWIZOR METZ 29", kineskop Black Megatron, 100 Hz. 
multi PiP, Nicam, pełna opcja, • 1.790 zł. Wrocław, tel. 
0604/41-47-12,0606/37-54-76 
TELEWIZOR NEPTUN kolorowy, - 750 zl. Krosnowice. tel. 
074/868-53-78
TELEWIZOR NEPTUN 750 T kolorowy, z pilotem • 190 zł, 
oraz telewizor 26". prod. niemieckiej, z pilotem - 300 zł. Piła
wa Dolna, tel. 074/831-47-35,0602/57-90-92 
TELEWIZOR NEPTUN M 750T 28", txt, pilot, stan b. dobry,
- 220 zł. Prusice, k. Trzebnicy tel. 0609/49-86-62 
TELEWIZOR NOKIA 28" stereo, Top Text, polskie menu, 
Nicam, PIP (obraz w obrazie), 2 tunery, 3xAV, tuner TV ka
blowej, hyperbandL srebrna obudowa, z pilotem, blokada ro
dzicielska, multisystem, stan idealny, -1.080 zł. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/33-83-95
TELEWIZOR NOKIA stan idealny, 28", 100 Hz, zoom, pol
skie menu, tełegazeta, stereo Nicam, - 1.400 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR NOKIA 28", PiP, 3 x AV, menu komputerowe, 
TXT, blokada, automatyczne strojenie, - 990 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR NOKIA 28" tełegazeta, funkcje na ekranie, tu
ner TV-kablowej, eurozłącze, pilot, stan b. dobry, • 460 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR PALLADIUM 14", z pilotem, TXT, OSD, czin
cze, 60 programów - 390 zł. Wrocław, teł. 071/355*57-78, 
0503/84-43-79
TELEWIZOR PALLADIUM 21", - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349-22-47 
TELEWIZOR PANASONIC 29", nowy model 100 Hz, 
uszkodz. - 650 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR PANASONIC, 28", pilot plastikowa obudowa.
• 500 zł. Nowa Wieś Mała, woj. opolskie, tel. 0604/33-88*44 
TELEWIZOR PANASONIC 26", mono, nowy, nie używany, 
prod. japońskiej, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
TELEWIZOR PANASONIC TX32 PG50 nowy, rok gwaran
cji, - 6.800. zł. Wrooław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
TELEWIZOR PANASONIC 32 PK 20 nowy, w kartonie, •
5.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/326-46-23 
TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz, Match Line. Dolby Sur
round, subwoofer, stop klatka, stereo, Multi PIP (obraz w 
obrazie), 2 x euro, 3 x SVHS, zmiana formatu i inne funkcje,
• 1.000 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
TELEWIZOR PHILIPS 34", stereo, txt, euro, zoom, pilot, 
płaski kineskop, zmiana formatu, sleep timer, hyper band, 
dolby surround, bogate manu, nowy model, stan b. dobry -
2.200 zł. Legnica, tel. 0607/37-55-76
TELEWIZOR PHILIPS 29", 100 Hz, model 2000, super pła
ski kineskop, seria Match Line, dolby surround proiongic, kino 
domowe, stereo nicam, subwoofer, Pip Av, Strobo, klatka 
stop, mega txt, next view, funkcja 16:9, 3 x AV - 2.290 zł. 
Legnica, tel. 0600/74-00-70
TELEWIZOR PHILIPS 29", bogate menu, surround, 2-letni,
- 1.700 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
TELEWIZOR PHILIPS 28" stereo. 2 x AV. S-VHS, pilot, te- 
legazeta, - 720 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 
TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, 2-letni, stereo Nicam, 
zoom, stop klatka, hyperband, bogate menu, SVHS, z pilo
tem. -1.100 zł. Legnica, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, PIP (obraz w obrazie), 
zoom, menu, TXT, kolor srebrny, • 1.350 zł. Legnica, tel. 
076/851-24-91,0602/86-66-90 
TELEWIZOR PHILIPS panoramiczny. 28", 100 Hz, model 
2001, perłowosrebrna obudowa, stereo Nicam, stopklatka, 
zoom, komputerowe menu, mega TXT polski, hyper band, 
equalizer, 3 x AV, sleep timer, • 2.290 zł. Legnica, tel. 
0600/74-00-70
TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz. model 2001, perłowo- 
srebrna obudowa, cyfrowa stopklatka, zoom, funkcja 16:9,

Nicam, 3 x Euro, mega TXT polski, komputerowe menu, hy
per band, equallzerr * 1.590 zł. Legnica, tel. 076/854*79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS stan idealny, 28", 100 Hz, panora
miczny, zoom, tełegazeta, stereo, - 1.900 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-24;62 do godz.14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS stan idealny, 32", 100 Hz, panora
miczny, PiP zoom, tełegazeta, stereo Nicam, - 3.500 zł. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz.14, 
0604/87-56-91
TELEWIZOR PHILIPS 28" stereo. txt, 2 x euro, SVHS, black 
line, sleeptimer, bogate menu, pilot, gwarancja pół roku, • 
830 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR PHILIPS 29" 100 Hz, stereo, matchline, digi
tal, scan, stop klatka, 3 x euro, pilot, -1.420 zł. Sobótka, tel. 
071/316-23-21
TELEWIZOR PHILIPS 29" stereo, tełegazeta, cyfrowe do
strajanie, pilot, • 490 zł. Wińsko, tel. 071/389-86-04 
TELEWIZOR PHILIPS 28", model 2000, tełegazeta, menu 
na ekranie, stereo, AV, czasowy wyłącznik, • 680 zł. Wro
cław, tel. 071/316-25-01
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, 100 Hz, stereo, Dolby Surro
und, multi PIP, zoom, stop-klatka, sleep timer, blokada przed 
dziećmi, hyperband, automatyczne strojenie, 2 eurozłącza, 
3xSVHS, wbudowany subwoofer, 6 wyjść na głośniki, • 1.380 
zł. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
TELEWIZOR PHILIPS funkcje na ekranie. AV. pilot, - 370 
zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR PHILIPS 17", stereo, teletekst, funkcje na ekra
nie, AV, pilot, odczepiane kolumny, - 470 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
TELEWIZOR PHILIPS 25" stereo, txt, euro, grafika, z pilo
tem, stan idealny - 750 zł oraz 14", euro, grafika, timer, in
strukcja, z pilotem * 450 zł. Wrocław, tel. 354-24-87 
TELEWIZOR PHILIPS 28", kineskop Match Ltoe. 3 xAV, 
bogate menu, dużo funkcji, model 98, piękna drewniana obu-, 
dowa wysoki połysk, - 1.390 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-00-52,0501/40-68-23 
TELEWIZOR PHILIPS 32PW 9616, nowy, rok gwarancji, -
6.800 zł. Wrocław, tel. 071/344-12*52,0603/42*14*79 
TELEWIZOR PHILIPS 28 PT 9714 IDTV 100 Hz, stereo ni-'  
cam, .stop" klatka, zoom, tryb 16/9, Top Mega TXT, equall- 
zer, 3 x EURO, ATS, stan idealny, - 1.550 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-51-94
TELEWIZOR PHILIPS 41", projekcyjny, dolina domowego, 
stan b. dobry, • 3.700 zł. Zielona Góra, tel. 0609/63-38-11 
TELEWIZOR PHILIPS 28", pifot, eurozłącze, • 490 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/326-46-23
TELEWIZOR ROADSTAR10 i 14 cali, 220/12V, pilot EURO. 
OSD - 570 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SABA kolorowy, 5J> oraz 10", z  pilotem, po 
przeglądzie serwisowym, stan b. dobry i inna, od 300 zł/szt. 
Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz* 17
TELEWIZOR SABA 25", stereo, TXT, menu, funkcje wyśw.. 
na ekranie, model 1999, aktywny bass, format 16/9, tuner 
TV kablowej, 2x EURO, AV, pilot, stan b. dobry, gwarancja,
- 520 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68*09
TELEWIZOR SABA 28" stereo, tełegazeta, menu, funkcje 
na ekranie, tuner TV-kablowej, model 1998, eurozłącze, pi
lot, stan b. dobry, na gwarancji, • 520 zł. Wrocław, tel.'  
0603/26-68-09
TELEWIZOR SALORA 28", TXT, funkcje wyśw. na ekranie, 
tuner TV kablowej, EURO, pilot, stan dobry, • 420 zł. Wro
cław, tel. 0603/26-68*09
TELEWIZOR SAMSUNG 20", kolorowy, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
TELEWIZOR SAMSUNG 214 tełegazeta, pilot. menu. • 330 
zł. Wrocław, tel. 0607/50-04-98 
TELEWIZOR SANYO 21". teletekst, pilot obsługa w j. pol
skim, stan b. dobry, - 400 zł lub zamienię na rower górski. 
Sobótka, tel. 0606/20*57*10
TELEWIZOR SANYO 21", stereo, txt, euro, czincze, z pilo
tem, -160 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
TELEWIZOR SANYO 14", - 300 zł.' Wrocław, tel. 
0602/62-53-94
TELEWIZOR SANYO 28" płaski ekran, txt, zegar, menu w 
języku polskim, pilot, czamy, stan idealny, • 920 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-96-67.0601/73-30-21 .
TELEWIZOR SANYO stereo, teletekst, 2 x AV, menu na 
ekranie, pilot, dowóz do 100 km gratis, - 580 zł. Wrocław, 
tel. 0603/35-97-99
TELEWIZOR SCHNEIDER 28" nicam, stereo, 4 x euro, wyj- 
ście na kolumny, SVHS, tuner TV-kablowej, 2-letni, PIP (ob
raz w obrazie), -1.000 zł. Sobótka, tel. 0601/42-18-99 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", stereo, TXT, menu, format 
16/9, funkcje wyśw.. na ekranie, tuner TV kablowej, model 
1998, 2 x EURO, pilot, stan b. dobry, gwarancja, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR SCHNEIDER 34", Max 85, txt, euro, pilot, -
850 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-26
TELEWIZOR SCHNEIDER 29", 100 Hz, nowy, z pilotem, •
1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-43-29 
TELEWIZOR SEG 28", stereo, TXT, funkcje wyśw. na ekra
nie, off timer, tuner TV kablowej, model 1999, EURO, pilot, 
stan b. dobry, gwarancja, • 560 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR SHARP 28", tełegazeta, txt, cyfrowy obraz I 
dźwięk, - 750 zł. Kobierzyce, tel. 07-1/311-17-93, 
0607/18-50-38 -
TELEWIZOR SHARP 28", stan idealny, dużp funkcji, now
szy model - 720 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR SHARP 28" stereo. miltitext, 2 x euro, SVHS, 
digital, 1-roczny, pilot, na gwarancji, - 830 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
TELEWIZOR SHARP 28" stereo, grafika na ekranie, bogate 
menu, nowy, 2 x euro, na gwarancji, - 7.800 zł. Sobótka, tel. 
071/390-37-65
TELEWIZOR SHARP 28", 100 Hz, model 2000, zoom, PiP, 
multipip, scan, Strobo, .stop" klatka,' 3 x AV, wyjście audio, 
oryg. pilot, • 1.200 zł. Wrocław, tą|. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SHARP 25" stereo, tełegazeta, menu, funkcje 
na ekranie, off timer, tuner TV-kabłowej,. 2 x euro, stan b. 
dobry, na gwarancji, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26*68*09 
TELEWIZOR SHARP 29". 2000-r. 100 Hz. stereo Nicam, 
Top Mega Text, menu w 7 językach, multi PIP (obraz w obra
zie), scan, 2xstrobo, klatka stop, format 16/9, 3xAV, czin-. 
cze, SVHS, tuner TV kablowej, hyperband, oryg. pilot, pła
ski kineskop, stan idealny, • 1.850 zł. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR SHARP 21", 2000 r. txt, płaski kineskop, cy
frowy, menu na ekranie, pilot - 550 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-21-97
O TELEWIZOR SONY KV 32FQ75 • 6.100 zł, KV 

32FX65 - 4.900 zł, KV 29FX65 • 3.800 zł, Panaso
nic TX 32 PK20 • 4.900 zł, „kino domowe” Pione
er • 2.750 złr Panasonic S.C.-HT 80 - 2.600 zł, Sony 
DAV-S 300 • 2.450 zł, amplitunery, głośniki, DVD, 
magnetowidy oraz inny sprzęt, nowy taniol. Wro
cław, tei. 0600/19-96-91 87027121

TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 3.200 zł, Sony KV32FX65
- 5.000 zł. Wschowa, tel. 0607/57-28-66,065/540-43-76
O TELEWIZOR SONY KV32FQ75 najwyższy model, 

fabrycznie nowy, gwarancja • 6.150 zł, KV32FX65 
- 4.990 zł, KV29FQ75 - 4.990 zł, KY36FS70 - 9.000 
zł oraz gotowe zestawy „kina domowego" (Sony, 
Panasonic, Pioneer I inne), tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001401

TELEWIZOR SONY 29", 3-letni, stereo, hyperband, płaski

kineskop trinitron, txt, tryb 16:9, - 1.350 zł. Kiełczów, tel. 
071/399-06-62
TELEWIZOR SONY KV 32 panorama, 100 Hz, Wega, - 4.500 
zł. Kobierzyce, tel. 071/311-17-93,0607/18*50-38 
TELEWIZOR SONY 25" menu w j. polskim, pilot, TXT, - 700 
zł. Legnica, tel. 076/851-24-91,0602/86-66*90 
TELEWIZOR SONY KV2C3D 29", nowy, 100 Hz, polskie 
menu, multi PIP, scan, Strobo, stopklatka, PIP AV, PłP TXT, 
funkcja 16:9, mega TXT, hyperband, multi system, 2 xAV, 1 
x SVHS, sleep timer, • 2.280 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR SONY VEGA 32FQ75, 16:9, najwyższy mo
del, nowy, • 8.100 zł. Lubin, tel. 076/846*14*77 do godz. 15, 
086/846*39*25 po godz. 15
TELEWIZOR SONY KV 32 FX 65 - 4900 zł oraz Sony KV 32 
FQ 75 • 6000, nowe (w opakowaniach). Nowa Sól, tel. 
0603/03-30-81
TELEWIZOR SONY 29" czarny, stereo, TXT, pilot, stan b. 
dobry, - 750 zł. Rawicz, tel. 065/545-28-30 
TELEWIZOR SONY 29", Trinitron, 3 X euro, z pilotem, stan
b. dobry, • 860 zł. Sobótka, tel. 071/316-23*21 
TELEWIZOR SONY kineskop Trinitron, 29", pilot, txt, 2 x 
EURO, funkcje na ekranie, - 780 zl. Strzegom, tel. 
074/855-41-23
TELEWIZOR SONY 29", Trinitron, pilot, txt, 2 x euro, funk
cje na ekranie, • 7.800 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
TELEWIZOR SONY WEGA KY 32FÓ75 32", 100 Hz, pano
ramiczny, system DRC-MF, dwa tunery, TXT 500 stron, ko
rektor dźwięku, menu w jęz. polskim, na gwarancji 2 lata -
6.200 zł + ew. szafka - 950 zł; telewizor Sony KV 36 FS70 
ze stolikiem - 11.900 zł; Sony KV 32 FX65 - 5.000 zł ew. 
inne, • 950 zł. Wrocław, tel. 0503/78-99-07 
TELEWIZOR SONY 21 i 25 cali, stereo, pilot, TXT, OSD, 6 x 
AV - 730 zł.'Wrocław, teł. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY 29", stereo. PIP (obraz w obrazie), tryb 
16:9, subwoofer, hyper band, 3 x AV, 12 x cżincz, 4 x SVHS, 
top text, pilot, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 071/339-79*49 
TELEWIZOR SONY 29", kineskop Wega Trinitron, 100 Hz, 
PiP, Nicam, Multisystem, model 2001, - 2.390 zł. Wrocław, 
tel. 0604/41-47-12,0606/37-54-76 
TELEWIZOR SONY KV32 FX65 - 5.000 zł, KV29 FQ75 -
4.800 zł, nowe, rók gwarancji. Wrocław, tel. 071/344-12*52, 
0603/42-14-79
TELEWIZOR SONY FX 65 29", nowy, w kartonie. - 3.700 Zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/38-04*92 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14 i 17 cali, pilot, EURO, 40 
programów • 290 zł. Wrocław, tel. 071/355*57*78, 
0503/84-43-79
TELEWIZOR TELEFUNKEN, 1997 r. 28", stereo, telegaze- 
ta, wszystkie funkcje na ekranie, oryginalny pilot, - 400 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0606/89-71-18 
TELEWIZOR TELESTAR z pilotem, obudowa plastikowa,
5-letni, 21" -170 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-76-09 
O TELEWIZOR THOMSON 32WF66WS SCENIUM 

panoramiczny, 100 Hz, zoom, info, Pro Logic, 9 
głośników + 2 osobno, Surround, model produ
kowany do krajów Europy Zachodniej, nowy, -
4.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-76-05, 
0602/58-28-20 84018491

TELEWIZOR THOMSON 29" stereo Nicam, 2 x EURO, AV • 
900 zł. Legnica, tel. 0609/20-26-60 
TELEWIZOR THOMSON 28 VK25. 28". na gwarancji 18 
mies., panoramiczny, stereo, TXT, 2 x EURO, zoom, bogate 
menu, pilot, instrukcja, stan b. dobry, cena sklepowa 2.800 
zł. -1.800 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
TELEWIZOR THOMSON 28", 2001 r. oraz Toshiba 28", 100 
Hz, stereo Nicam, Top Mega Text, multi system, klatka stop, 
zoom, format 16/9, tuner TV kablowej, hyperband, 3xAV, 
czincze, SVHS, piloty, stan idealny, -1.480 zł. Legnica, tel. 
076/852-34-43,0503/33-83-95 ,
TELEWIZOR TOSHIBA 28", stereo, txt, 2 x euro, timer, bo
gate menu, - 630 zł. Bardo Śląskie, tel. 074/817-01-21, 
0603/55-33-95
TELEWIZOR TOSHIBA 26" stereo, tełegazeta, tuner TV 
kablowej, AV, funkcje wyśw. na ekranie, pilot - 400 zł. Wiń
sko, woj. wrocławskie, tel. 0503/56-34-58 
TELEWIZOR TOSHIBA 25", stereo, teletekst, timer, AV, pi
lot. - 520 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR TOSHIBA 28". menu na ekranie, wejście SVHS
- 70Ó zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
TELEWIZOR TRILUX 21", nowy, na gwarancji, - 650 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-57-50
TELEWIZOR UNIVERSUM S100 21", pilot, 39 kanałów, stan 
dobry, • 270 zł. Legnica, teł. 076/855-03-85 
TELEWIZOR UNIVERSUM 21" plastikowa obudowa, z pilo
tem. -180 zł. Legnica, tel. 0604/96-26-93 
TELEWIZOR TURYSTYCZNY 10-14", czarno-białe, 2 szt, 
zasilanie 220/12 V - 80 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-49, 
0609/36-55-77
TELEWIZORY SONY. 29". 100 Hz. 2-letni, menu w j. pol
skim, stop klatka, 2 x euro, 2 x czincze, digital Plus, S-VHS, 
tryb 16:9, dużo funkcji, stan idealny - 1690 zł, SHARP, 28", 
stereo, txt, 2-letni, komputerowe menu, tryb 16:9, regulacja 
tonów, sleep, timer - 730 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
TELEWIZORY GRUNDIG, 29", stereo, 100 Hz, 2-letni, bet, 
pilot, menu, PIP, ioom, stop klatka, tryb 16:9,2 x euro, czin
cze, S-VHS, 3 x AV, stan idealny -1490 zł oraz GRUNDIG 
29", 2-letni, menu, stereo, 100 Hz, S-VHS, czincze, 2 x euro, 
zoom. PIP, pilot - 1350 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75/ 
0603/28-89-79
O  TELEWIZORY KOLOROWE 5,5 - 29 cali, po ser* 

wisie, sprzęt RTV, wieże, video, odtwarzacze i 
inne po serwisie - od 100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-43-16,075/782-29-22 84017751

TUNER DATCOM 700 obrotnicy satelitarnej. - 80 zł- Wro
cław. tel. 0600/83-75-79
TUNER GRUNDIG • 200 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-15, 
0601/27-93-05
TUNER PIONEER F550 RDS 2 gniazda antenowa, tłumik 
sygnału, zawężanie pasma, - 400 zł. Legnica, tel. 
0603/33-23-38
TUNER PIONEER SX-403 RPS pilot. 2 x 90W, stan b. do
bry, - 420 zł. Wrocław, teł. 0503/33*04*89 
TUNER ROSITA, do dużej wieży + magnetofon, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-28-39
TUNER TECHNICS ST-GT650 39 stacji. MPX, RDS. klasa 

‘ AA. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-91-89 
TUNER TECHNICS ST-GT 350 do dużej wieży. • 270 zł. 
Wrocław, tel. 0503/33-04-89
TUNER SAT + konwenter, pilot, instrukcja, stan idealny, •
150 zł. Legnica, tel. 0605/93-73-00
TUNER SAT + czasza i konwerter, -199 zł. Wrocław, tel.
071/352-60-41
TUNER SAT ĄMSTRAD z pilotem, dwie głowice, stan b. 
dobry, • 100 zł. Głuszyca, teł. 0607/48-18-42 lub 
074/880-81-50
TUNER SAT AMSTRAD SRX 2000, analogowy, z pilotem i 
konwenterem - 90 zł. Wrocław, tel. 071/788-42-92, 
0604/77-86-13 .
TUNER SAT AMSTRAD SRX 345 OSD, 2 GHz, -100 zł. 
Zawadzkie, tel. 077/463-40-44 po godz. 16 
TUNER SAT PHILIPS 48 kanałów, pilot. • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-39
TUNER SAT SONY ST-S505 ES karton, instrukcja, czamy,
- 700 zł. Milicz, tel. 071/384-62*48
WALKMAN SONY WM*FXX 221 czamy. radio, pamięć, ze

gar, oryginalne słuchawki, dużo funkcji, • 200 zł. Lubin, tel. 
076/724-07-31
WALKMAN SONY WN-SX271 na gwarancji, srebrno-sZary, 
RO cyfrowy, kodowany, podwójne słuchawki, stan b. dobry,
• 180 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-30-40 
WALKMAN SONY WM-EX 674, niebieski, słuchawki z pilo
tem, dużo funkcji, na gwarancji, - 200 zł. Zielona Góra, tel. 
0609/42-43-81 *
WIEŻA duża * 2 kolumny, sprawna, - 350 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-60-59,843-68-45
WIEŻA AIWA Z-R 300 kompletna, uszkodzony mikroproce
sor, stan dobry, - 200 zł. Sulechów, tel. 068/352-92-08 
WIEŻA AIWA NSX*V 999 3 x CD, magnetofon 2-kieszenio- 
wy, Dolby, autorewers, korektor, z pilotem, wzmacniacz 2 x 
150 W, 2 kolumny, karaoke, dużo funkcji, stan b. dobry, • 
890 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA AIWA MICRO na gwarancji, pilot, RDS, kompakt, 
instrukcja, equalizer, kodowanie programów, funkcja budzi
ka, CD tuner, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-49 w 
godz. 8-14
WIEŻA DENON wzmacniacz PNA 725, kompakt DCD 635, 
nowe, karton, pilot - 1.800 zł/kompl. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93,0607/18-50-38 
WIEŻA DIORA 4-segmentowa, srebrna, stan dobry, • 240 
zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 .
WIEŻA DIORA 502 wzmacniacz 504B, 2 x 150 W, z gałką, 
kolumny Tonsil 200 W, • 2.200 zł lub zamienię na VW Golfa 
z inst. gazową, BMW 3. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
WIEŻA DIORA 4 segmenty, magnetofon + wzmacniacz, tu-' 
ner (z Wysokim zasięgiem UKF), -150 zł. Wrocław, tei. 
0601/72-33-05
WIEŻA GRUNDIG SPACE FIDELITY MAX PA-1 zintegro
wana z kompaktem wraz z zestawem 5 głośników, nowa, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-17-39 
WIEŻA JVC z pilotem, subwoofer, 2 x 100 W, głośniki, 2 x 
50 W, magnetofon 2-kieszeniowy, tuner, budzik, bogate wy
posażeni e, stan idealny,’ • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/373-60-50,0604/55-34*37 
WIEŻA LG model FFH-515-AD + pilot, karta gwarancyjna, • 
639 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WIEŻA LG sterowana pilotem, moc głośników 40 W, - 500 
zł. Zgorzelec, tel. 0605/76-16-67 
WIEŻA PHILIPS * 400 zL Wrocław, tel. 071/357-65-15, 
0601/27-93-05
WIEŻA PHIUP& FW750, grafitowa, 3 CD, podwójny deck, 
dolby B, equalizer (x5), 2 x 80 W, DBB, Incredible Surround, 
RDS, pilot, instrukcja, pudełko, stan b. dobry, - 870 zł. Wro
cław, tel. 0608/18-27-74
WIEŻA PHILIPS MC 150,1 x CD, tuner, 1 x kieszeń magne
tofonu, kolumny 2 szt, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
WIEŻA PHILIPS czarna, starszy model, bez pilota, jedno
częściowa lub 2-kieszeniowa, z radiem i CD (uszkodzony), • 
300 zł lub zamienię na silnik do Rata 125p. Wrocław, teł. 
071/341-99-05 '
WIEŻA PHILIPS FW 73ÓC czarna. 2 x 100 W, 3 x CD. 2 x 
magnetofon, wyjście DVD, subwoofer, pilot, kolorowy wy
świetlacz, stan idealny, - 750 zl. Wrocław, tel. 0503/10-25-81 
WIEŻA PIONEER amplituner SX-403 RDS, 2 x 80W, kom
pakt PDM-203, 6 x CD, pilot, cena całości 680 zł lub Osob
no. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WIEŻA SONY składana oraz w jednym elemencie, dolby Pro 
Logic, surround, z kolumnami, kompakt na 5 płyt - 750 złI. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WIEŻA SONY LBT Ń355, czarna, 5 CD, podwójny deck. dolby 
B. equalizer (x15), 2 x 100 W, DBFB, Surround, DJ Mix, 
pifot, stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA SONY używana, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0501/71-73-48

1 WIEŻA SONY 5 elementów, magnetofon Dolby B/C, HxPro, 
amorficzna głowica, CD z wyjściem optycznym, tuner, wzmac
niacz 4 x 80 W, korektor z procesorem dźwięku, piloty, ko
lumny 120 W, -1.300 zj. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
WIEŻA SONY zmieniacz na 3 płyty, podbicie basu, magne
tofon 2-kieszeniowy, radio, kolor srebrny, • 890 zł. Wrocław, 
tel. 0603/88-01-12
WIEŻA TECHNICS 4 elementy, głośniki, pilot - 1.000 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-93,0503/39-63-26 
WIEŻA TECHNICS 5-segmentowa, gwarancja, • 1.500 zl. 
Legnica, tel. 076/866-33-53
WIEŻA TECHNICS SA-AH 560 srebrna, amplituner. kolum
ny, pilot, na gwarancji, - 1.700 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-62-03
WIEŻA TECHNICS duża, z pilotem, tuner ST-GT 550,.CD 
SL-PG 390, wzmacniacz SU-V 500, procesor SH-GE 90. 
magnetofon AZ-6, stan idealny + kolumny Tonsil Altus 140, •
3.200 zł. Oleśnica, tel. 0609/37-05-16 
WIEŻA TECHNICS SC-CH570 4-częściowa. czarna, tuner, 
magnetofon, kompakt, 5 głośników, -1.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-47-66
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 pilot, mało używana. 4 ele
menty, 5 kolumn, 5 x CD, dolby surround, pro logie, .kino 
domowe", stan idealny - 1870 zł. AIWA NSX*999 MKII.
1.5-roczna. 3 x CD. 2 x tape, dolby, autorewers, timer, 
wzmacniacz, 2 x 150 W, pilot, korektor, 2 kolumny • 890 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA.TECHNICS : wzmacniacz SU-A700 MOS klasy A. 
kompakt SL-PD. 1010. memory reserve 4 MB, procesor 
dźwięku SH-GE 90, tuner ST-GT 550 RDŚ, kolumny, sub
woofer, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0600/57-33-51 
WIEŻA TECHNICS class AA, wzmacniacz SU-V 620 - 540 
zł, magnetofon 1-kieszeniowy RS*BX 701 * 550 zł, tuner 
ST-GT 650 RDS • 560 zł, nagrywarka Philips CDR-760 au
dio • 750 zł. Wrocław, tel. 0503/17*80-79 
WIEŻA THOMSON Altima 2000, nowa, na gwarancji, 3 x . 
CD, RDS, 2 x 30 W, sterowanie z pilota, • 750 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-73
WIEŻA UNITRA srebrna, 4-segmentowa, stan idealny, - 450. 
zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
WZMACNIACZ lampowy Arbiter, prod. angielskiej, 100 W, 2 > 
Ohmy, stan dobry -1.100 zł. Lubin, tel. 0606/13-19-21 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży. 4 x 40W. - 50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ BOSCHMANN 300 W- 300 zł. Wrocław, tel. 
071/349-41-93.0609/40-32-19 
WZMACNIACZ DENON klasa A. srebrny, moc 190W, • 550 
zł. Legnica, tel. 076/855-03-85 
WZMACNIACZ DENON PMA 1055R GOLD. • 1.600 zł. Le
gnica. tel. 0609/51*26*09
WZMACNIACZ DENON PMA 1500. złoty, nowy, 2 x 140 W. 
z pilotem, podwójny transformator, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
WZMACNIACZ DIORA 504 B pilot, uszkodzona końcówka 
mocy, - 200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-28*47 po 
godz. 15
WZMACNIACZ ELDAL PA 2204 150 W, 8 Om, - 420 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48*31 po godz. 17 
WZMACNIACZ HARMAN, Kardon, model PM 645/655/665 
oraz inne, stan b. dobry - od 300 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-26-19
WZMACNIACZ INTERCONTI2 x 80 W. -130 zł. Wrocław, 
tel. 0501/73-24-52
WZMACNIACZ JBL 504 LOUD nowy, 4 x 100 W lub 2 x 260 
W, zwrotnice na subwoofer, model 2001 r, • 725 zł. Wrocław, 
tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ ONKYOA8O9 Integra, 2x200 W. najnowszy 
model, pilot, • 900 zł. Wrocław, tel. 0603/85-26-19 
WZMACNIACZ PHILIPS SA 761, 2 x 50 W. tuner FT 741,
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RDS, stan b. dobry. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/789-09-56 
po godz. 17
WZMACNIACZ PIONEER SA-5500 II, + tuner gratis, - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/321-2849 
WZMACNIACZ PIONEER A-602 2 x 120W. czarny, do du
żej wieży, brak 2 gałek plastikowych, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JBL 2 x 180 W + 180 W 
bass bost, crossfader, okablowanie profesjonalne, - 300 zł. 
., tel. 0607/48-19-58
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUND STREAM mo
del Rubicon 405,5-kanałowy, 4 x 50 W + 1 x 200 W, nowy, 
nie używany, -1.999 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-X 622 
2x80 W, 1x250 W, filtry dolno i gómoprzepustowe, Iow bo- 
ost, model 2000 • 350 zł oraz głośniki Infinity 6903i, owalne 
6x9", 3-drożne, stan b. dobry - 250 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-40-89
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 RTO, 2000 r. 4-kanało- 

■ wy, prod. niemieckiej, 4x150 W, Hitachi, możliwość spraw
dzenia, -420 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SONY XM 2020, 2 x 55 
W, kupiony w salonie, • 140 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SUPERTECH STA-300. 
4 kanały, płynna regulacja mocy, przełącznik 2-4 - kanały,: 
120 zł. Bolesławiec, tel. 0502/56-89-90 
WZMACNIACZ SMOUND końcówka mocy, po przeglądzie 
serwisowym - 550 zł. Jelenia G,óra, tel. 075/642-46-51 po 
godz. 19,0605/14-30-03
WZMACNIACZ SONY TA-F235 R magnetofon Sony 
TC-K500, radio CD-CDP591, z pilotem + 2 kolumny Altus 
140 W. -1 ..200 zł. Legnica, tel. 0502/68-16-94 
WZMACNIACZ TECHNICS SE-A 800S • 800 zł, magneto
fon RS-A26 - 1.350 zł. kolumny JBL 250WTR - 1.800 zł, 
Hand Box-1.500 zł. Jefcz-Laskowice, tel. 071/318-48-31 po 
godz. 17
WZMACNIACZ TECHNICS SU-V 300 stan b. dobry, • 250 
zł. Prudnik, tel. 077/436-31-61.0503/04-67-85 
WZMACNIACZ TECHNICS SVA-700 MKII. 2 x 80 W, klasa 
AA. - 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-91-89 
WZMACNIACZ UNIVERSUM stary model, lampowy, 300 W. 
srebrny przód, stan b. dobry, - 100 zł. Oleśnica, tel. 
0609/37-05-16
WZMACNIACZ YAMAHA DSP-A2 procesor cyfrowego kina 
domowego, nowy, na gwarancji, - 4.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/71-64-22
ZAMIENIĘ PANEL SONY CDX-C5850R - na panel Panaso
nic CQ-FX55LEN. Żary, tel. 0602/25*89-14 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 310, 
RDS, miękki mechanizm, dużo funkcji - na telefon GSM 
Siemens C35i lub Nokia 3210, mało używane. Drzymałowi- 
ce, gm. Mściwojów, tel. 076/872-85-40 
ZAMIENIĘ TUNER DIORA oraz korektor graficzny i 2 ma
gnetofony - na motocykl MZ ETZ, Jawa 350, CZ 350 albo 
motorower, może być do remontu, z dokumentacją. Kom
prachcice, woj. opolskie, teł. 0501/32-47-16 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ PHILIPS - kompakt na 7 CD. 2-kiesze- 
niowy magnetofon, pilot (obsługujący także magnetowid i 
telewizor) - na Fiata 126p. Lubin, tel. 0606/58-21-73 
O ZAMIENIĘ WIEŻĘ SAMSUNG MAX 880 roczną, o 

dużej mocy • na telefon Nokia 6210 lub 8210 lub 
przyjmę inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/360-16-42,0503/64-30-40 81013261

ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS kompakt SL-PS 50, optycz
ne wejście (wysoki model), wzmacniacz SV-U670 PSX-CAP, 
klasa AA, najwyższy model, tuner ST-600L • zamienię na. 
amplituner SA-AX 6/7 Technics lub inne propozycje. Trzeb
nica. tel. 0606/53-26-57
ZMIENIACZ ALPINA AC-NET na 6 CD. oryginalny, kabel 5 
m, - 650 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-00-89,0602/52-68-56 
ZMIENIACZ ALPINE GHM-S620 na 6 płyt, anty shock, 5 m 
kabla, zaczepy, stan idealny, model 2001, - 400 zł. Bolesła
wiec, tel. 0605/37-90-33
ZMIENIACZ BLAUPUNKT na 10 płyt, z kablem, oryginalnie 
zapakowany, mało używany, - 350 zł. Kostomłoty, woj. wro
cławskie, tei. 0601/15-66-34
ZMIENIACZ CLARION CDC 643 sam., na 6 płyt CD, model 
2000 r., text, antivibration + 5 m przewodu - 440 zf. Bolesła
wiec, tel. 0502/50-40-75
ZMIENIACZ JVC CH-X99 na 12 płyt CD, model 2000 r.. text, 
antivibration + 5 m przewodu - 460 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/50-40-75 .
ZMIENIACZ JVC na 6 płyt, kabel, - 160 zł. Lutynia, tel. 
071/317-76-83,0607/24-95-69 
ZMIENIACZ KENWOOD KDC 662C na 6 płyt CD. model 
2000 r.. text, antivibration + 5 m przewodu - 420 zł. Bolesła
wiec. tel. 0502/50-40-75 ,
ZMIENIACZ KENWOOD C-715, na 12 płyt, kabel 5 m. mo
del 2000/2001 r, - 470 zł. Milicz, tel. 0603/61-71-71 
ZMIENIACZ PANASONIC RDP 9061 na 6 płyt + ĆD, text, 
10 sec. antishock, model 2001 r. do serii Oay&Nicht- 480 zł. 
Bolesławiec, tel. 0502/50-40-75 
ZMIENIACZ PIONEER kompletny, z kablem, na 6 płyt, • 250 
zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 
ZMIENIACZ PIONEER CDX P23S, - 300 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-63-27
ZMIENIACZ PIONEER P-25 antywstrząs, 6 płyt. stan b. 
dobry, - 370 zł. Wrocław, tel. 0602/77-11-15.
ZMIENIACZ PIONEER CDX P25 nowy, w pudełku, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0503/67-74-11
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P1230S. na 12 płyt, nowy, za
pakowany, komplet dokumentów, • 950 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
ZMIENIACZ SONY CDX 70, na 10 płyt, kabel 5 m. całe za
czepy, - 360 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
ZMIENIACZ SONY XR 600, na 10 płyt, 2000 r, - 600 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
ZMIENIACZ SONY CDX-605, na 10 płyt + kable. - 500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
ZMIENIACZ SONY CDX-A15 oryginalne uchwyty, na 10 płyt, 
stan dobry, brak kabla, - 270 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
ZMIENIACZ SONY CDX-601 na 10 płyt. małe gabaryty, bez 
kabla. -170 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
ZWROTNICE samochodowe, 2 szt, • 110 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0601/41-23-29

KOM PUTERY
O „A PO CO PRZEPŁACAĆ?!!” NAJTAŃSZE KOM

PUTERY, monitory, drukarki i podzespoły z im
portu. Np. komputer Pentium 133, z monitorem 
15" - 590 zł; monitor Siemens, 17" - 390 zł, Nec 
15” - 270 zł; drukarki HP Laser Jet: 6L - 590 zł, 4L 
• 460 zł, llip - 290 zł. Gwarancja, faktury VAT. 
„PROGRES-KOMPUTERY", Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
01031621

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 MB RAM, oryginalny, - 
40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-82 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO BANSHEE 16 MB, -140 
zł. Krośnice, tel, 071/384-06-50, wew. 448

AKCELERATOR 3DFX VOODOO, - 50 zł. Lubin, tel. 
076/847-12,33
AKCELERATOR 3DFX VOOOOO 4 MB. - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0608/68-39-93
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 8 MB + sterowniki CD. 

* - 98 zł. Lubin, tel. 076/842-59-59 po godz. 20 ' 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO I112 MB RAM + karta 
graf. ATI 2 MB, -150 zł lub zamienię na Rivę TNT 32 MB 
albo S3 Savage 2000. Przemków, tel. 076/832-05-53 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II komplet, możliwość 
sprawdzenia, możliwość wysyłki, - 140" zł. Wrocław, tel. 
0605/38-35-38
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 2000 AGP. 16 MB + 
sterowniki, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/322-25-28, 
0605/25-35-03
AKCESORIA DO PC: pamięć ram 128 MB DIMM 133 MHz-
100 zł. HDD 8.4 GB- 250 zł, Celeron 700 MHz- 230 zł, PIII
866- 680 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87
CD-ROM LG mało używany, - 130 zł. Wrocław, tel.
071/328-99-61
CD-ROM LG x48, sprawny, na gwarancji -150 zł, CD-RW 
LG 4x4x24, mało używany, na gwarancji - 380 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-88-73
CD-ROM TEAC - 60 zł, Mitsumi 2x, uszkodzony -10 zł. Ja
wor, tel. 0608/47-26-97
CD-ROM TOSHIBA x40 • 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
DRUKARKA 820 CXI atramentowa, b. szybka i ładna ja
kość wydruku, • 350 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
DRUKARKA BROTHER HL-630 laserowa, memory, toner, - 
580 zł. Wrocław, tel. 071 Z347-69-72 
DRUKARKA CANON BJC 2000 nowa, nie używana, koloro
wa, atramentowa, bez głowicy i koszyczka na głowicę, - 70 
zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 • * ,
DRUKARKA CANON BJC 600E atramentowa, kolorowa, 
profesjonalna, z głowicą, sprawna, stan b. dobry • 140 zł, 
Canon BJC 600E, uszkodzona, bez głowicy - 40 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
DRUKARKA CANON kolorowa, atramentowa, możliwość 
faktury, - 240 zł. Lutynia, tei. 071/317-12-63 
DRUKARKA CANON BJC 4200 • 190 zł oraz Canon BJ 10 
SX, mała, do notebooka - 250 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-22-18
DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czarny, 
• 200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 - 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramen
ty, • 1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka - 320 zł 
oraz Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 
590 zł. Wrocław, tel. 364-07-63 
DRUKARKA CANON BJC 4300 tusz kolorowy i czarny, stan 
idealny, - 20Ó zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
DRUKARKA CANON BJ-10EX, do laptopa, mono, • 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-25-28,0601/44-99-18 
DRUKARKA CANON BJC-600 oraz tusze, - 1.700 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR II bez tuszu, stan b. 
dobry, - 130 zł. Dziadowa Kłoda, woj. kaliskie, tel. 
0600/13-90-05
DRUKARKA EPSON LX 400 9-igłowa, • 70 zł. Lubań, tel. 
075/721-63-62 po godz. 18,0600/59-79-79 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR dwa osobne duże 
pojemniki z atramentem + kpi. nowych, ekonomiczna, oka
blowanie, stan b. dobry, - 310 zł możliwy dowóz i instalacja. 
Wrocław, tel. 372-64-11 rano
DRUKARKA EPSON SQ-870 atramentowa, -160 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA EPSON LQ 100 igłowa, -100 zł. Wrocław, tel. 
321-28-39
DRUKARKA EPSON RX-80 igłowa, bez taśmy, • 40 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA FUJITSU VM 4VIN laserowa, - 100 zł. Wr£ 
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DeskJet 930C, na gwa
rancji, z tuszami, • 550 zł. Karpacz, tel. 075/761-95-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD laserowa, sprawna, stan
b. dobry, • 280 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660 obudowa od 695C, 
stan idealny, po konserwacji, • 80 zł. Wrocław, tel. 
0606/74-22-63
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD Laser Jet series II, 4.5 
MB pamięci wewn., oszczędna, • 380 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 5L - 580 
zł, 4L - 460 zł, 3P • 290 zł, na gwarancji (możl. wyst. fakt. 
VAT). Wrocław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90. 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660, 600, 850 i inne, 
nowy tusz, czarny, nowy zasilacz, stan idealny - od 120 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-22-01 lub, 0609/39-25-77 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, każ
dy kolor oddzielnie, stan b. dobry - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-28-41
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DJ 500 uszkodzona • 
30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 695 C nowy model, - 
290 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
DRUKARKA KYOCERA FS 1550 laserowa, - 270 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA KYOCERA FS 400 laserowa, • 350 zł. Wro
cław, tel. 321-28-39
DRUKARKA LEXMARK Z12 gwarancja. -199 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77
DRUKARKA LEXMARK laserowa, format A4, kable, sterow
niki, - 320 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0609/36-94-70 
DRUKARKA LEXMARK 22 atramentowa, mało używana, 
polskie oprogramowanie, rozdzielczość 1200 dpi, stan ide
alny, - 300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-28-19 
DRUKARKA LEXMARK 5700 1200 x 1200 dpi, wydruk 8 
stron na minutę, szybka, cicha, mały rozmiar, mało używa
na, na gwarancji, pełne kartrydże, pudełko, książki, CD-ROM 
z programami instalacyjnymi, - 219 zł. Szprotawa, teł., 
068/376-32-45,0501/60-76-77 
DRUKARKA LEXMARK Z31 atramentowa, czarny i koloro
wy tusz, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/61-37-51 
DRUKARKA LEXMARK Z 31, Z 32, nowe, na gwarancji, 
pełne kałamarze z tuszem, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/333-50-20
DRUKARKA OKI 390 ML 24-igłowa, format A4, stan b. do
bry - 290 zł i drukarka NEC P2,24-igłowa, format A4, • 150 
zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-60 
DRUKARKA OKI 590 igłowa, stan idealny, nowa taśma, - 
430 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
DRUKARKA OKI, • 800 zł. Strzegom, tel. 074/855-46-23 po 
godz. 20
DRUKARKA OKI 8W LITLE laserowa, na gwarancji 12 mie
sięcy, stan idealny, - 950 zł. Wrocław, teł. 0502/39-80-02 
DRUKARKA OKI 8W LITE laserowa, nowa, na gwarancji, - 
999 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-14 
DRUKARKA OKI model 390 - 320 zł, Oki 320 • 580 zł oraz 
Oki 590 Elitę, - 580 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 
395 ML. długi wałek -1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, - 
1.560 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OUVETTIJP 350S atramentowa, bez atramen
tu, - 70 zł. Wrocław, tel. 321-28-39

DRUKARKA PAGE MASTER 411 laserowa, bez tonera, - 
100 zł. Wrocław, tół. 321-28-39 
DRUKARKA PANASONIC KX-P 1150 igłowa, mało używa
na, stan idealny, ̂  300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-28-19 
DRUKARKA PANASONIC igłowa, • 120 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-79
DRUKARKA PANASONIC KX-P 1124 24-igłowa, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/337r30-57
DRUKARKA SEIKOSHA SP-1200 VC, -170 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96°
DRUKARKA STAR LC240, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-97-15
DRUKARKA STAR LC 24-30 igłowa, kolorowa, - 100 zł. 
Wrocław, tel. 321-28-39
DRUKARKA XEROX C8 zapakowana, oprogramowanie, 
okablowanie, zapas tuszu, -140 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77 
O DRUKARKI igłowe, laserowe, atramentowe, skup, 

sprzedaż, naprawy, konserwacje, faktury VAT. 
Wrocław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 
071/783-Y6-42,0601/70-54-03 81012821

DVD-ROM SONY, 1999 r. mało używany, -195 zł. Legnica, 
tel, 076/722-94-26
DYSK TWARDY : 540 MB - 85 zł, 850 MB -100 zł, kieszeń 
na dysk Compaq, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
DYSK TWARDY 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 FUJITSU poj. 3.2 GB. - 200 zł. Nysa, tel.
077/433-39-35
DYSK TWARDY FUJITSU 10 GB, 12 m-cy gwarancji, - 280 
zł. Wrocław, tel, 071/341-46-97 po godz. 12 
DYSK TWARDY IBM 1 GB. SCSI, 2 szt., + 3 szuflady na 
SCSI4- 200 zł. Dziadowa Kłoda, woj. kaliskie, tel. 
0600/13-90-05
DYSK TWARDY IBM 4.3 GB, 7.200 Obr., UW SCSI, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0501/44-85-86 
DYSK TWARDY OUANTUM 2.1 GB, uszkodzony • 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-07-05
DYSK TWARDY SAMSUNG 2 GB, ATA 33, - 180 zł. Wro
cław, tel. 071/788-42-23,0503/75-27-95 
DYSK TWARDY SAMSUNG 3.2 GB i Seagate 2.4 GB, • 
350 zł. Wrocław, tel. 0603/10-97-15 
DYSK TWARDY SAMSUNG 2 GB, ATA 33, - 180 zł. Wro
cław, tel. 071/788-42-23,0503/75-27-95

KLUB
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PI. Grunwaldzki 12 u
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- posiadamy możliwość podłączenia 
własnego dysku twardego

- archiwizacji na CD - rom
oraz wydruku ZAPRASZAMY

www.jw.com.pl

Napełniamy 
tusze, tonery 
do drukarek

Skupujemy 
zużyte,nieuszkodzone 
tusze, tonery- 
najwyższe ceny

CANON, LEXMARK 
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX

JW  P rze d s ię b io rs tw o  Hand low e 
u l.  M a z o w ie c k a  17  p . 3 03 , W ro c ła w

opo 10233 Tel. 78 09 396

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
•  N o teb o ok  T o sh ib a  - 4 8 6 ,8M B RAM , 520MB HD, 9.3”  TFT  co lo r  - 790 ,-
• N o teb o ok  T o sh ib a  - P120 ,24M B  RAM , 1.4GB HD, 11.1”TFT co lo r  - 1220 ,-
• Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3' STN color - 4300 ,-
• N o teb o ok  H P  - P133 ,32M B  RAM , 2.1GB, CD  10x, 12.1 TFT  co lo r  -1 9 9 9 ,-
• Notebook Compaq • PII-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD 20x, 12.3 TFT color - 3155,-
•  D rukarka do notebooka Canon BJ30 - 2 25 ,- W W W . 3 i T i p r 6 . p l

Torby ; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM opoiib28

A m p r e  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b

DYSK TWARDY SEAGATE 6.4 GB. - 260 zl. Bolesławiec, 
lei. 075/732-81-59
DYSK TWARDY SEAGATE 2.1 GB. nowy. nie używany. - 
190 zl. Lubin. lei. 0605/52-90-40 
DYSK TWARDY SEAGATE 13 GB, na gwarancji - 260 zl. 
dysk twardy 850 MB -100 zł lub razem • 360 zł. Lubin, tel. 
076/844-68-13 po godz. 19
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 30 GB, nowy, na gwarancji 
12 mies, - 380 zł. Strzelin, tel. 0606/26-47-57,0605/27-64-42 
DYSK TWARDY SEAGATE 1.2 GB. -150 zł. Wrocław, tel. 
0606/81-24:53
DYSK TWARDY SEAGATE 17 GB, 5400 obr, - 270 zł. Wro
cław, teł. 071/355-09-11,0608/67-37-11 
DYSK TWARDY SEAGATE Medalist, poj. 8.6 GB, mało uży
wany, stan bardzo dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 0502/10-31-64 
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, bez bad sektorów, rocz
ny lub zamienie na większy-17 lub 20 GB z dopłatą, • 280 zł. 
Wrocław, tel. 0502/17-77-30
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 GB. stan idealny, - 70 zł. 
Wrocław, teł. 071/788-86-82
DYSK TWARDY SEAGATE 20 GB, noWy, gwarancja 3 lata, 
- 360 zł lub zamienię na mniejszy (4-10 GB). Wrocław, tel. 
372-64-11 rano
DYSK TWARDY SEAGATE 20 GB, 2 lata gwarancji, - 300 
zł. Zielona Góra, tel. 0606/73-08-52 .
DYSKIETKI 60 szt. z grami, na Amigę oddam za kartę ,cy- 
fra+’ , nieaktywną. Iłowa, tel. 068/377-40-73 
FAX-MODEM T-301 uszkodzony, - 35 zł. Wrocław, tel, 
321-28-39
FAX-MODEM HAYES 28.8K zewnętrzny, z zasilaczem, - 70 
zł. Wrocław, tel. 0503/58-28-60 
GŁOŚNIKI CREATIVE FPS10004 + subwoofer, k. muzyczna 
SB Live 1024 - 350 zł. Lubin, tel. 0609/46-58-95 
GRY DO PAGASUSA ponad 10 dyskietek, 2 pistolety, 2 dżoj
stiki oraz dyskietki (kartridże), .Koszykówka”, „Tint Toon", 
.Tom i Jerry", „Wrestling”, .Królewna i Krasnoludki*, cena - 
7 zł/szt, cena zestawu - 35 zł. Lubin, tel. 0607/81-73-48 
O GRY I PROGRAMY NA P C : Pantera 2, Pokemon, 

Worms Party PL, Evil Island PL, Desperados, Fal- 
lout Tactics PL, Serious Sam PL, Tropico PL, Re- 
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 we Wro
cławiu gratis. Wysyłka. Cena 10 zł/CD,, przy za
kupie 5 CD - 2 CD gratis. Wrocław, tel. 
0501/05-17-65 02026141

O GRY I PROGRAMY NA PC 3000 TYTUŁÓW! 100% 
gwarancjil Ekspresowa wysyłkal Wszystkie no
wości: Half-Life: Blue Shift, Battle for Dune, MS 
Train Simulator, Pokemon, Z-2: Steel Soldier,

Fallout Tactics PL, Gangsters 2, House of Death 
2, E-Racer, Myst 3, Na kłopoty pantera i inne, 200 
filmów encyklopedie, użytkowe, erotyka, bajki, 
muzyka audio. MP3, katalog gratis, 7-10 zł/szt., 
e-mail: komputer@data.pl, tel. 0608/11-86-55 
(Wrocław) 02027791 

O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz - 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt - 2 gratis, spis gratis, 
dowdz gratis - 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/54-45-76 01031491

O GRY I PROGRAMY NA PC encyklopedie, filmy, 
muzyka audio, MP3, wszystkie nowości: Gang
sters 2, MS Train Simulator, Pokemon, House Of 
Death 2, Deep Sea Fishing 2, Battle For Dune, 
Half Life: Blue Shift, największy wybór (2500 ty
tułów), ekspresowa realizacja! Tylko wysyłka! 
Przy zakupie 5 CD • szósty gratis!, gocard@inte- 
ria.pl,. cena 10 zł/szt., Wrocław, tel. 0603/47-24-36 
02027781

O GRY I PROGRAMY NA P C : Tropico PL, Pokemon 
Studio Red Project, Resurection PL, Office XP, 
Na Kłopoty Pantera, Adaś i Pirat Barnaba 2, Evił 
Island PL, Gangsters 2, Train Simulator, Fallout 
Tactics PL, House of the Dead 2 i inne oraz filmy. 
Szybka realizacja, możliwość wysyłki. Cena -10 
zł, przy zakupie 5 CD -1  gratis. Wrocław, tel. 
0503/62-08-50 02028181

O GRY I PROGRAMY NA PC : Emperor, Battle For 
Dune, Pokemon, Train Simulator, Gangsters 2, 
Fallout PL, Evil Island, House of Death, Serious 
Sam PL; programy: Profesor Henry 2001, Profe-' 
sor Klaus PL, Office XP, Photoshop 6D, Euro+, 
Kuchnia Polska, Nauka Francuskiego z Asteri- 
xem • 10 zł, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis. Wro
cław, tel. 0501/22-15-71 02028061

O GRY I PROGRAMY NA PC : Tropico PL, Tropico 
Bonus CD, Adaś i Pirat Barnaba, Na Kłopoty Pan
tera, Fallout PL, Evil Islands, Resurection PL, 
House of Death, Pokemon, Train Simulator, Gang
sters 2, Road To India, Open Kart. Cena 10 zł/szt., 
przy zakupie 3 CD wysyłka gratis. Wrocław, tel. 
0503/72-75-38 02027071

O GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, możli
wość zamówienia specjalistycznego oprogramo
wania. Szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis. Dowóz we Wrocławiu gratis. Także wysyłka. 
Cena 12 zł/CD, przy zakupie 10 CD -10 CD gra- 
.tis. Wrocław, e-mail: zamowienieplyty@wp.pl, tel. 
0502/89-69-99 02027971

O GRY I PROGRAMY NA PC : Serious Sam PL, Re
surection PL, Pizza 2 PL, Tropico PL, Europa Uni- 
versalis, Desperados, Szachy 2001 PL, Windows 
ME, Corel 9 PL, Office 2000 PL, Adaś i Pirat Bar
naba 2, Barbie Projektantka; encyklopedie: 
Omnia, Fogra, Wszechświata Realizacja w dniu 
zamówienia, możliwy dowóz j wysyłka. Cena 10 
zł/CD, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis. Wrocław, 
tel. 0607/74-16-89 02028171

GRY I PROGRAMY NA PC duże zniżki, spis gratis, dowóz 
bezpłatny, realizacja zamówienia 24 h, przy zakupie 5 płyt - 
2 gratis, przy zakupie 10 płyt - 5 gratis, -15 zł /szt. Jelenia 
Góra, tel. 0603/33-37-38
GRY I PROGRAMY NA PC Settlers 4 (PL), Tropie, Grouch
(PL), Tallout, Cossacks, Dracula, Test Drive 6 Gold (PL),
Seriovs Sam, Omnia, Lega Island 2, Sims Balanga i.inne -
10 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/03-01-75
GRY I PROGRAMY NA PC, - 10 zł. Kłodzko, tel.
0600/53-28-52
GRY I PROGRAMY NA PC oraz filmy -10 zł/szt. Legnica, 
tel. 0504/85-53-59
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły* spis gratis, obec
nie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 
zakupie 10 płyt - 5 gratis, -15 zł/szt.. Szklarska Poręba, tel. 
0603/54-45-76
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, zamówienia dostarczam 
szybko, wszystkie nowości, na terenie Wrocławia dostawa 
gratis, przy 4 CD-1 gratis, -10 zł. Wrocław, tel. 0603/18-64-01 
GRY I PROGRAMY NA PC Tropico, Desperados, Fallout 
Tactics + bonus, Black AND Lohlite PL, Encyklopedia PWN 
2001, Office 2000, Arcon 4.0 PL, słownik Colinsa 2.0, Mapa 
Polski, Mapa Europy, Omnia, Fogra, Corel 10 PL, Windows 
98 PL, przy zakupie 3 CD - 1 CD gratis, cena 10 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0502/97-78-78
GRY I PROGRAMY NA PC: Setlerś 4pl„ Encyklopedia PWN 
2000 p!., Wampire The Masquerade, NBA 2001 pl., NHL 2001 
pl., Baldur’s Gate 2 pl., Colin 2 pl., Heroes 3 + dodatki, Co
rel 9 pl., NFS 5, Porsche 2000, Windows 98, ME, 2000 pl., 
AGE.of Emires II i inne - 1.0-12 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/14-22-19
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, długi staż, pewność jako
ści, przy 4 CD-1 gratis, wysyłka, dostawa do domu (Wro
cław), -10 zł. Wrocław, teł. 0601/28-82-21 
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, wszystkie nowości, w so
botę i niedzielę 10% taniej, przy zakupie 4 CD-1 gratis, do
stawa do domu, -10 zł. Wrocław, tel. 0603/18-64-01 
GRY I PROGRAMY NA PC I SONY PLAYSTATION oraz 
muzyka, b. duży wybór, Tropico, Desperados, Pro Rally 2001, 
The Settlers IV PL - 9 zł/szt., przy kupnie 5 szt. • 2 CD gra
tis. Dzierżoniów, tel. 0504/93-39-60 
GRY NA GAME BOY .Donkey Kongland II’  - 50 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-66-82
GRY NA PC Baldurs Gate 2 pl, Age of Empires 2 pl, Age of 
Conquerors pl, Colin McRay Rally 2 pl, Desperados, Alien v. 
Predator Gold, Tomb Raider 3, Atlantis pl, Submarine Titans 
pl • komplet, • 120 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-07 
GRY NA PC w cenie 8 zł/CD, • 10 zł. Wrocław, tel. 
0606/42-22-71 .
GRY NA PC nowości. -10 zł. Wrocław, tel. 0601/28-82-21 
O GRY NA SEGA DREAMCAST • nowości na bieżą

co. Szybki termin realizacji zamówienia, możli
wość wysyłki w 48 godzin. Kolorowe okładki, pla
stikowe pudełka, firmowy nośnik. Katalog gratis 
do zamówienia! 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/76-04-80 81013561

O GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re

alizacja (dowóz • 24 godz., wysyłka • 48 godz.), 
spis gratis, dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0603/54-45-76, 0603/33-37-38 

GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, tiowości na 
bieżąco, spis gratis, -15 zł /szt. Legnica, tel. 0603/54-45-76 
O GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/54-45-76 01031481

O GRY NA SONY PLAYSTATION I i II, ponad 1200 
tytułów, nowości na bieżąco. Szybki termin re
alizacji zamówienia, możliwość wysyłki 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 zł/szt.. Wrocław, tel. 0605/76-04-8.0 
81013551

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II oraz DREAM
CAST - wszystkie tytuły. Natychmiastowa reali
zacja, także wysyłkowo (w ciągu 24 godzin), na 
terenie miasta dowóz gier do domu! Gratis kata
log! Cena 15 zł/CD, przy zakupie 5 CD • 2 CD gra
tis przy zakupie 10 CD - 5 CD gratis! Opisy, kolo
rowe okładki,. 100% gwarancji., Wrocław, tel. 
0503/98-67-98 80014531

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1.400 ty
tułów na PSX, ponad 130 na PS2. Firmowe no
śniki, kolorowe okładki, pudełka! Ekspresowa re
alizacja, także wysyłka! Cena 15 zł/CD, przy za
kupie 5 CD - 2 CD gratis przy zakupie 10 CD • 5 
CD gratis! Katalog gratis!. Także gry na Dream- 
cast, Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80014521

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II wszystkie tytu
ły, najwięcej nowości! Cena 12 zł/CD, przy zaku
pie 5 CD - 2 CD gratis, przy 10 • 5 gratis. Wysyłka 
gratis, dowóz gier do domu gratis!!! Możliwość 
wysyłki w 24 godziny! Katalog gratis!!!. Wrocław, 
tel. 0503/95-52-88 80014511

O GRY NA SONY PLAYSTATION największy wybór,

AVAvCOM
O  T  E B O O

N O T E B O O K I  
Z  U S A

-  ponad 20 różnych modeli
-  ponad 80 notebooków na stanie.

!!! GW ARANCJA!!!
WIOSENNA 
PROMOCJA
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wszystkie nowości, dobre nośniki, 100% gwaran
cji! Cena 14 zł, co 5 CD - 2 CD gratis! Katalog 
gratis! Ekspresowa realizacja zamówień - dowóz 
do klienta gratis, wysyłki ekspresowe na super 
warunkach!. Wrocław, tel. 0603/91-66-95 
02027861

O GRY^A SONY PLAYSTATION ponad 1.100 tytu
łów, wszystkie nowości, markowe nośniki, 100% 
gwarancji!!! Cena 14 zł/CD, co 5 CD - 2 CD gra
tis! Katalog gratis! Ekspresowa realizacja, moż
liwa promocyjna wysyłka. Wrocław, tel. 
0502/82-41-99 02027881

O GRY NA SONY PLAYSTATION ponad 1.000 tytu
łów, markowe nośniki, 100% gwarancji, ekspre
sowa realizacja, katalog gratis!!! Dowóz do domu 
gratislll Co 5 CD • 2 CD gratis!!! Wysyłka w cią
gu 48 godzin, na super warunkach • 14 zł. Wro
cław, tel. 0609/39-57-37 02027871

GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości - 9 
zł/szt. Dzierżoniów, tel. 0608/21-26-16 
GRY NA SONY PLAYSTATION spis gratis, dowóz bezpłat
ny, realizacja 24 godz. lub szybciej, duże zniżki, przy zaku
pie 5 płyt - 2 gratis, przy zakupie 10 płyt - 5 gratis, -15 zł 
/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION, - 10 zł. Kłodzko, tel. 
0600/53-28-52

SKUP, SPRZEDAZ, 
ZAMIANA o™'"76

- KO M PU TER Y PC , NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESOR IA

(071)34824 50,0606226 994
ko m pu te rcze sc i@ poczta .on et.p l
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GRY NA SONY PLAYSTATION II oraz Sega Dreamcast, 
nowości, katalog • 15 zł/szt. Legnica, tel. 076/854-15-67, 
0602/81-53-86
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, cena 
• 15 zł/CD, dowóz gratis, przerabianie konsol Sony Playsta
tion PS One, bez loadera, gwarancja, kupując 4 gry - 5 gra
tis. Legnica, tel. 076/856-04-68 
GRY NA SONY PLAYSTATION cena 13 zł/szt., 4 gry 1 gra
tis, przerabianie konsol, bez loadera (gwarancja). Legnica, 
tel. 0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości: Alone In The Oark 
4, World’s Scariest Police Chases, Panzer Front, C-12, Ra- 
inbow Six 2-15 zł, 100% pewności, 5 szt.- 2 gratis, 8 szt.-3 
gratis, 10 szt.- 5 gratis, realizacja 24 h, najlepsze nośniki, • 
15 zł. Piecfiowice, tel. 0607/22-71-03 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
obecnie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, 
przy zakupie 10 płyt - 5 gratis, -15 zł /szt. Szklarska Porę
ba, tel. 0603/54-45-76
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, pełne i 
sprawdzone wersje, nagrywane na firmowym nośniku, każ
da gra w plastikowym pudełku, przy zakupie 5 CD -1 gratis, 

| wysyłka lub dowóz, szybka realizacja zamówienia -10 zł/szt. 
Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION I i II -10 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-48-29
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, no
śnik Verbatim, katalog gratis, możliwość wysyłki -11 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0607/12-53-42
O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 

wszystkie nowości, ponad 1000 tytułów, Alone 
In The Dark 4, Gear Fighter, Virtual Motor Board 
Racer 21, MLB 2002, MAT Hoffmans Pro BMX, 
Intial Bandai 2001, Table Hockey, Blast Lacross, 
World’s Scariest Police Chases, Warietz Vegas 
Casino, Monster Rancer Dave Mira Freestayle 
BMX Maximum, ekspresowa wysyłka,. 100% pew
ności, plastikowe, pudełka, katalog gratis • 14 
zł/CD, tel. 0603/04-94-93 81013601

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
ekstranowości na bieżąco, Alone 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 gratis, tylko wysyłka • 14 zł/CD, tel. 
0601/06-25-66 81013611

O GRY NA SONY PLAYSTATION, PS 2, DREAMCAST 
pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i katalog gratis. 
PSX -15 zł, PS2 • 15 zł, DC -15 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02027961

KARTA GRAFIKI AGP 8 MB - 70 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-73-35
KARTA GRAFIKI 8 MB AGP, - 50 zł. Nysa, tel. 077/433-39-35 
KARTA GRAFIK11 MB. PCI - 30 zł, karta grafiki Riva 128,4 
MB. AGP - 80 zł. Wrocław, tel. 071/350-88-73'
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO II 12 MB, kable, opro
gramowanie, - 89 zł. Oława, tel. 0501/44-49-26 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO III 2000, 16 MB RAM, 
AGP, nowe drivery, -180 zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46, 
po 14
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO II116 MB RAM, AGP, • 
160 zł. Wałbrzych, tel. 0502/53-96-90 
KARTA GRAFIKI ATI pci, 4 MB RAM, tv out, komplet, moż
liwość sprawdzenia, • 50 zł. Wrocław, tel. 0605/38-35-38 
KARTA GRAFIKI ATI RAGE IIC AGP, 8 MB, • 90 zł. Lubin, 
tel. 0605/52-90-40
KARTA GRAFIKI ATI RAGE 32 MB, AGP. - 210 zł. Wro
cław, tel. 372-64-11 rano
KARTA GRAFIKI ATI RAGE II3D 8 MB RAM AGP • 100 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-66-82
KARTA GRAFIKI CREATIVE SAVAGE S4,32 MB, AGP. ste
rowniki, instrukcja. Wrocław, tel. 0502/39-80-02 
KARTA GRAFIKI GEFORCE 2 MX TV Out 32 MB AGP, na 
gwarancji, - 350 zł. Krapkowice, tel. 077/466-55-07, 
0600/12-38-09
KARTA GRAFIKI MATROX G400, - 220 zł (możliwość wy
syłki). Jawor, tel. 0503/66-18-92,0601/55-09-32 
KARTA GRAFIKI RIVA 126 ZX, - 40 zł. łubin, tel. 
076/847-12-33
KARTA GRAFIKI S3 SAVAGE 4 16 MB, AGP, 32 bit true 

- color, -110 zł. Wrocław, tel. 071/785-68-89 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP. 4 MB - 45 zł. Mirków, 
tel. 071/315-10-14
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D, • 30 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 2 MB, • 30 zł. Wrocław, tel. 
0608/68-39-93
KARTA GRAFIKI STB VELOCITY 4400 na kości Riva TNT, 
-140 zł. Wrocław, tel.' 071/328-99-61 
KARTA MUZYCZNA GRAVIS UTRASOUND FULL, -120 zł 
(możliwość wysyłki). Jawor, tel. 0503/66-18-92, 
0601/55-09-32
KARTA MUZYCZNA GRAVIS Ultra Sound, sterowniki, CD 
ROM, instrukcja • 50 zł.’ Trzebnica, woj. wrocławskie, tel. 
0608/16-04-79
KARTA MUZYCZNA SOUND ze sterownikami na płycie CD, 
- 70 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-81-59 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 64 oryginal
na Creative, ISA, sprzętowa regulacja bass, treble oraz efektu 
3D, mało używana, stan idealny, możliwość sprawdzenia i 
montażu, gwarancja - 98 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER 128 PCI. na gwa
rancji, - 85 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-40-44 po godz. 16 
KARTA TV 3D MOON oprogramowanie, pilot, teletęxt, do
datkowe programy, mało używana, -150 zł. Wrocław, tel. 
373-67-10
KARTA TVAVER MEDIA TV PHONE 98 VCR, pilot, txt, ra
dio, stereo, instrukcja, pudełko, gwarancja, możliwość pod
łączenia kamery, możliwość sprawdzenia, - 390 zł. Kłodzko, 
tel. 0502/23-04-30
KIEROWNICA FORCE FEEDBACK V4 do PC, pedały. - 350 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
KIEROWNICA PS TWIN TURBO do PSX, nowa, zapako
wana, na gwarancji, - 230 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KIEROWNICA PS TWIN TURBO do PSX, hamulec ręczny, 
pedały, skrzynia biegów, mało używana, na gwarancji, • 200 
zł. Opole, tel. 077/458-01-33,0607/51-37-40 
KIEROWNICA PS TWIN TURBO do PSX, stan idealny. • 
180 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-43 w godz. 9-17 
KIESZEŃ NA TWARDY DYSK ADAX cena 29 zł. Wrocław, 
tel. 0503/73-18-47
KLAWIATURA lekko uszkodzona, • 70 zł. Zawadzkie, tel. 
077/463-40-44 po godz. 16
KLAWIATURA ♦ MYSZ BEZPRZEWODOWA SIEMENS 
(scroll), nowa, na gwarancji - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 
KOMPUTER AMIGA 2000 HD scandubler, HDD 50 MB, 
monitor kolorowy, mysz, dżojstik, dyskietki, - 250 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM. mysz, dżojstik, zasi
lacz, monitor kolorowy Commodore 1084, dyskietki z progr.,

ANT computers ul. Grabiszyńska 279; WlROCŁAW 
tel: +71 360-94-36; -*-7"! 360-94-37"; +71 360-94-36
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INTEL CEL II 700/66 Mhz
Płyta PC 754 MLR FCPGA ATX 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA 06 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

-RATA: 70,00 zi

INTEL CEL II 800/100 Mhz
Płyta ECS VIA694 U/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

J  n / \ / \  *  *nn in . . _  _  _  -  _  RATA:83,00zł _  _  -  »  _  _

CENA: 1399.00 CENA: 1699,00 CENA: 2399,00

INTEL PIH 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

RATA: 114,00z)

AMD DURON 800/200 Mhz AMD ATHLON 1 GHz/200 Mhz 
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/A 100 ATX

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

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-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA:77,00 zł

CENA: 1549,00
Monitory Hyundai V560 15”-549,00; HYUNDA117” -829,00

CENA: 1949,00
RATA: 94,00 zł

AMD ATHLON 1,2 GHz/266 Mhz
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/D 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 105,00 zł

CENA: 2199,00
TC099 3 lata gwarancji

IBM  11200
C e l5 0 0 ;3 2m b;6 G B ,C D ,Sou n d,5 6 .6 ,12 '.W 98  
cena: 4650 ,00

T o sh ib a  T e c ra  700
P-120,2 4 m b ,1 G B .Fd d ,S o u n d , 1 1 .3 T F T
cena: 1 300 ,00
H ew le t P a c k a rd
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  4 9 9 ,0 0  
T o sh ib a  1620CDS 
K6  475 Mhz, 32mb, 4GB,Cdx24; 
Sound, Modem  56k, 12”DSTN 
c e n a : 3 6 9 0 ,0 0

W yprzedaż notebooków  
Compag LTE 899 ,00  PL N

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 256MB -129,00 zł; HDD 20GB - 40,00 zł; 30GB -139,00; 40 GB -199,00; obroty 7200100,00; DOPŁATA DO DVD 
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

bogata literatura, - 300 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-30-05,817-33-58
KOMPUTER AMIGA 500 mysz, ok. 70 dyskietek, zasilacz, 
okablowanie, stan b. dobry, cena • 50 zł. Lubin, tel. 
076/846-79-36
KOMPUTER AMIGA 500 rozszerzenie, mysz, dżojstik, dys
kietki, możliwość dokupienia monitora, -130 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB, modulator TV, mysz, dżoj
stik, dyskietki, zasilacz, okablowanie, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/787-29-09 *
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 PC 486DX HDD 200 MB. 8 MB RAM, CD-ROM, 
FDD 1.44 MB, monitor mono 14”, klawiatura, mysz, opro
gramowanie (Windows 95, Office 97), do nauki, pisania, fak
tur, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25,0608/35-90-43 
KOMPUTER PC 486DX/10016 MB RAM, HDD 260 MB, FDD 
1.44 MB, karta grafiki, karta muzyczna, CD-ROM, klawiatu
ra, mysz + podkładka, Win'95, - 300 zł. Wrocław, tel. 
353-51-07
KOMPUTER PC 486DX/33 COMPAO HDD 540 MB. 
RAM-12, obudowa, -150 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KOMPUTER PC 486DX/50 8 MB RAM, HDD 330 MB. 
CD-ROM, grafika 1 MB svga, 2xFDD, obudowa Big Tower, 
klawiatura, mysz, WIN 95, Office, gry - 200 zł lub zamienię 
na telefon komórkowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX/50 HDD 270 MB. RAM 4 MB. • 150 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
KOMPUTER PC 486DX2 8 MB RAM, HDD 340 MB, CD-ROM 
8x, grafika 1 MB svga, k. dźwiękowa 16 bit, 2 x FDD, obudo
wa mini tower, monitor 14" czarno-biały, klawiatura, mysz, 
WIN 95, Office, gry • 300 zł lub zamienię. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
KOMPUTER PC 486DX2/40 obudowa.mini tower, 8 MB RAM, 
HDD 120 MB, karta grafiki SVGA1 MB, doskonały do pisa
nia prac, oprogramowanie Windows 95, Office 97, - 100 zL 
Wrocław, tel. 0501/98-49-83

KOMPUTER PC 4860X2/40 HDD 170 MB, RAM 12 MB. - 
120 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
KOMPUTER PC 486DX2/66 IBM HDD 250 MB, FDD 1.44 
MB, grafika 1 MB, CD-R, mini tower, Win 95, Office, 8 Mb 
RAM -180 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC 486DX2/66 HDD 811 MB, 8 MB RAM, - 
200 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KOMPUTER PC 486DX2/66 16 MB RAM, HDD 300 MB, 
CD-ROM, karta muzyczna, głośniki, klawiatura, mysz, mo
nitor kolorowy, WIN 95, Office 97, stan b. dobry, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0604/54-45-34
KOMPUTER PC 4860X4/100 AMD HDD 450 MB, FDD 1.2 
MB, 1.44 MB, 16 MB RAM, karta grafiki VLB 2 MB, podwój
ny kontroler IDE VLB, obudowa big tower, klawiatura, mysz, 
-300zł. ..tel.0600/87-39-32
KOMPUTER PC 486DX4/10016 MB RAM, dysk twardy 650 
MB, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, klawiatura, 
mysz, Windows, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/21-14-17 
KOMPUTER PC 486SX/40 8 MB RAM, HDD 82 MB. fdd, 
karta grafiki, karta muzyczna, obudowa mini tower, klawia
tura mysz, -120 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
KOMPUTER PC 586/75 AMD HDD 400 MB, RAM 12 MB, 
CDx8, karta grafiki 2 Mb, - 280 zł. Wrocław, tel. 321-28-39 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 oryginalny Intel Compaq, 
32 MB RAM, HDD 420 MB, grafika 1 MB, karta muzyczna, 
CD ROM x 16, FDD 1,44 MB, monitor koloróWy 14", głośni
ki, mysz, oprogramowanie, • 700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-72-23
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, dysk HDD 1 
GB, karta graficzna 2 MB, karta dźwiękowa 16 bit, CD-ROM 
x40, stacja dysków, monitor kolorowy 15*, stan bardzo do
bry, - 750 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
karta muzyczna, CD-ROM 40x, mysz, klawiatura, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-79-42
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, - 
540 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85

KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 32 MB RAM, 1.3 GB 
HDD, grafika 4 MB, k. dźwiękowa Sound Blaster, monitor 
14" LR, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-45-66,0605/15-20-67 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 16 MB RAM, HDD 
850 MB, CD-ROM, FDD, karta muzyczna 16 bit, klawiatura, 
mysz, monitor kplorowy 14', • 540 zł. Wrocław, tel. 
071/384-90-05
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 600 MB. 
FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta graficzna PCI 2 MB, karta 
muzyczna, klawiatura, mysz, oprogramowanie Windows 95, 
Office 97, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25, 
0608/35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM 10016 MB RAM, karta grafiki 1 
MB PCI, CD-ROM, HDD 1 GB, monitor kolorowy 14*, dru
karka atramentowa HP, skaner, - 850 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-56
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
SCSI, CD-ROM, karta muzyczna, modem, monitor koloro
wy, drukarka, Windows 97, Office, gry, klawiatura, - 560 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 z płytą główną Intel-130 zł. 
dyski twarde 116 i 640 MB -130 zł, karta grafiki S3Trio 64v+ 
i karta muzyczna Yamaha XG-Sound 3D - 115 zł, CD-ROM 
32x -100 zł. Głogów, tel. 076/834-79-79 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 CD-ROM x8. HDD 1.2 GB, 
32 MB RAM, FDD 1.44 MB, klawiatura, karta grafiki, karta 
muzyczna, głośniczki, mysz, monitor kolorowy 14”, • 500 zł. 
Głogów, tel. 076/834-82-12 po godz. 16 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, 1.2 GB HDD, 
k. grafiki, karta muzyczna, monitor 14*, kolorowy, możliwość 
wystawienia faktury VAT, - 650 zł. Lutynia, tel. 0609/36-94-70, 
071/317-12-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1,7 GB. 
karta grafiki S3.4 MB, karta muzyczna 16 bit, modem, kla
wiatura, mysz - 700 zł + monitor • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/350-04-03
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD, CD-ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14*, 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zł. Wro
cław. tel. 0501/38-13-23

KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPA016 MB RAM, HDD 
720 MB, FDD 1.44 MB, grafika 2 MB, SB AWE 32, CDx8, 
desktop, Win 95, Office - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/74-05-95 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 MB RAM, CD-ROM x8, 
HDD 545 MB, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, obudowa 
MT AT, FDD, klawiatura, mysz, WIN 98, Office 97 + monitor 
kolorowy SVGA 14" Sony, - 400 zł. Ząbkowice Śl., tel. 
0608/73-65-80,074/641-28-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 16640 MB RAM, CD-ROM x44, 
karta grafiki S3 Virge, karta muzyczna SB PRO, - 490 zł. 
Brzeg, tei. 0606/61-99-29
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, dysk twardy
1.7 GB, karta graficzna 4 MB, k. dźwiękowa 32 bit, CD-ROM 
x32, obudowa midi tower, monitor 15" kolorowy, sfan ideal
ny, • 900 zł. Legnica, tel. 0603/48-20-18
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, dysk twardy
1.7 GB, karta graficzna 2 MB, k. dźwiękowa 32 bit, CD-ROM 
x32, stacja dysków, obudowa midi tower, monitor 15" kolo
rowy, stan idealny, • 800 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, HDD 4.1 GB, 
grafika S3 Trio 64V, k. muzyczna Sound Blaster, FDD 1.44, 
CD-ROM 8x, obudowa MIDI, w b. dobrym stanie, - 500 zl. 
Wrocław, tel. 357-49-00
KOMPUTER PC PENTIUM 166 2.1 GB HDD, CD-ROM 16x, 
64 MB RAM, 14" monitor, karta grafiki S3 Trio, karta grafiki 
Sound Blaster, - 550 zł. Wrocław, tel. 0607/53-43-16 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 64 MB RAM, HDD 4.2 GB, 
CD-ROM (40x), karta graficzna 2 MB, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy cyfrowy 17", Windows 98, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/322-24-58 po godz. 18 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 24 MB RAM. CD-ROM 
32x, HDD 1.1 GB. FDD 1.44 MB. karta grafiki S3 Trio 1 MB. 
obudowa midi tower, klawiatura, mysz, - 470 zł. Wrocław, 
tel. 0503/65-92-28
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x20, SVGA 4 MB, monitor kolorowy, 14" - 800 zł + 
drukarka igłowa, do drukowania faktur • 150 zł, całość - 900 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-87-00 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
karta grafiki 4 MB, CD x 32, karta muzyczna, monitor 15",
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r a n  ' Dyskfetwarde: f T " ' .  J & i t o r  lik o m  17” 0.25
U I U  HDD 20 GB ATA100 390,- MONITOR LIKOM 17” 

L E X M ^ R K  HDD -3° ATA100i*35,- iMbf4ITO^MiK6M l£ ” OSD

SEIKOSHA

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
1 m m  n s i M H i

RIVA TNT2 M64 32MB 190,-

OFERTA SPECJALNA:
930,- DRUKARKA HP 640C 
800,- LEXMARK Z32 
540,- DIMM 64 MB SDRAM 

MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

ZĘSTVWVYlOBJĘTElS/p2W36fMIESI|ęZN/f GWARANCJĄ

350,-
399,-
95,-;
140,- G U I 8 P S N

“LION” ■
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS  KT7VZA 266 Mhz ATX'ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA100 
GEFORCE 2 MX 32 M B A G P  J 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90  

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE »  

OBUDOWA MIDITOWER ATX .<£>' 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :2.503,-
OPOO4036

AMD DURON 750 MHZ 
^ PCCH IPS ’8810 , 1  

tffifp  R AM 64 MB DIMM’*1 
® HDD SEAGATE 10--GB A T A 100 

RIVA TNT2 128bit Share “4 .
. * DŹWIĘK 32 BIT STEREO  ? 

CD ROM 52X LG Karta siclow l 
FDD 1,44 MB, JYlodem J56 kbps 

^ f-^-GŁOŚNICZKI AKTYWNE '(> 
■  OBUDOWA MIDITOWER ATX-

KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 1.520,- jf£

“JAGUAR”
AMD DURON 800 MHZ 

E C S  KTV7ZA>266ATX ATA 100 
RAM 128 'MB DIMM 

HDD SEAGATe20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŻWIĘK‘32 BIT STEREO 
■RM FAX MODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 1.810,- &
M

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV 90  

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 2.480,-^
RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R  A T E L E F O N  K^O M O R K O W Y  B E D Z I E  T W Ó J  M l
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POGOTOWIE 
KOMPUTEROW E 

Wrodaw, tel. 360-10-39
OP002838

klawiatura, mysz, głośniki, • 800 zł. Grębocice, tel.
076/831-53-02,0608/40-62-92
KOMPUTER PC PENTIUM 200 HDD 520 MB, RAM 32 MB,
Cdx12, karta grafiki, karta muzyczna, - 490 zł. Wrodaw, tel.
321-28-39
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX fax-modem, karta te
lewizyjna, CD-ROM x32, HDD 2.5 GB. 32 MB RAM, bez 
monitora, - 850 zł. Bolesławiec, tel. 0609/53-52-87 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, CD-ROM 
x24, dysk HDD 1.7 GB, karta grafiki 2 MB, karta dźwiękowa 
32 bit, głośniki 20 W, monitor 15", cyfrowy kolorowy, stan b. 
dobry, - 950 zł. Legnica, tel. 076/722-58-80 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 
GB, FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, 
obudowa midiATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, • 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX ATX, 64 MB RAM. 
HDD 1.7 GB, fdd, CD-ROM, karta grficzna S3 Virge 2 MB, 
monitor kolorowy 14", mysz, klawiatura, obudowa midi to- 
wer, stan b. dobry, • 950 zł. Wrocław, tel. 322-19-26 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX HDD 1.7 GB. 32 MB 
RAM, karta graficzna, karta muzyczna, CD-ROM, modem 
Robotics 33.600 kbps, klawiatura, mysz, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-09-11,0608/67-37-11 
KOMPUTER PC PENTIUM 220 40 MB RAM, HDD 514 MB. 
karta grafiki 1 MB, karta muzyczna SB, klawiatura, mysz, 
CD-ROM x8, • 800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-18 wieczo
rem. 0503/75-39-46
KOMPUTER PC PENTIUM 230 64 MB RAM. HDD 4.3 GB. 
obudowa ATX, CD-ROM x24, karta muzyczna + głośniki, 
karta grafiki, monitor 15", cyfrowy, -1.170 zł. Bolesławiec, 
tel. 0501/76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna Intel TX, 
obudowa AT midi, karta muzyczna, karta graficzna VooDoo 
Rush 3D (2 MB RAM), CD-ROM x24, FDD, klawiatura, mysz, 
głośniki, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 450 MB, 16 MB RAM, 
CD-ROM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, klawiatura, 
mysz, oprogramowanie (Windows 95, Office 97), do nauki, 
pisania, faktur, MP3, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/350-81-25, 
0608/35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM II HDD 10 GB, 64 (128) MB RAM, 
monitor kolorowy, drukarka kolorowa, atramentowa firmy 
Canon, gwarancja, komplet, - 1.900 zł. Lutynia, tel. 
0609/36-94-70,071/317-12-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II 64 MB RAM, 8.4 GB HDD, 
karta grafiki Riva 16 MB, obudowa ATX, monitor 15", dru
karka kolorowa atramentowa Canon, - 2.000 zł. Lutynia, tel. 
071/317-12-63,0603/22-23-97

HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, 
karta muzyczna, monitor kolorowy 15", gwarancja, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON karta graficz- 

- na Riva 8 MB AGP, karta dźwiękowa, HDD 4.3 GB, 64 MB 
RAM, DVD~Creative, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/336-82-95 
KOMPUTER PC PENTIUM II350 K6 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, fdd 1.44mb, CD-ROM x20, karta muzyczna SB 32 po
siadająca wzmocniacz 3W i dodatkową pamięć, karta gra
ficzna ATI 3D Rage 4 MB, karta sieciowa, obudowa desktop, 
klawiatura Chicony, myszka, - 940 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-81-59
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 • 450 zł + monitor 15* 
Philips, mało używany - 300 zł. Oleśnica, tel. 071/798-16-96 
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 II 366 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, karta grafiki SVGA 8 MB AGP. CD-ROM 32x, 
karta muzyczna, • 990 zł. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMDK6 32 MB RAM, HDD 
4,3 GB, FDD 1,44 MB, karta grafiki Redition Vrie 2200 8MB

NASCOM, tel. 071/351-55-49 
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, s ku p  i sp rzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż
tel. 0-601 766 553 QP003851V

Agp, karta muzyczna Genius sound maker 32 PCI, obudo
wa mini tower ATX, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy 
Siemens, mało używany, • 1.490 zł. Grodków, tel. 
0503/78-17-78
KOMPUTER PC PENTIUM II400 OPTIPLEX GX1 oryginal
ny Desktop Deli, nie składak, RAM 128 MB, HDD 10 GB, - 
1.850 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 - 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 IBM 128 MB RAM, HDD 
6.4 GB, matryca 14", - 2.500 zł. Świdnica, tel. 0502/89-18-13 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD obudowa ATX, HDD 

. 10 GB, Riva TNT M64 32 MB, 128 MB RAM, CD-ROM x24 
Teac, monitor Philips 15", 1,5-roczny, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/323-53-69 w godz. 17-20 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 AMD K6-2-64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, CD-ROM x24, karta muzyczna 16 bit PCI, kar
ta grafiki 8 MB AGP Riva 128, FDD, klawiatura, mysz, - 800 
zł (możliwość zakupu z monitorem, drukarką i oprogramo
waniem). Wrocław, tel. 071/339-22-01,0609/39-25-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 512 kB cache, 128 MB 
RAM, nagrywarka Philips 2x/2x/24x, SVGA SGT Ati Rage 
Pro Turbo 8 MB, mysz, klawiatura, Win 98, monitor 15", - 
1.450 zł. Wrocław, tel. 0601/24-17-23,0501/28-90-03 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 INTEL CELERON, na gwa
rancji, stan b. dobry, PC chip BX Cel 100 MHz + sound AT, 
SDRAM 64 MB. 144 MB. HDD 6.4 GB Seagate Ultra, karta 
grafiki RivaTNT2 Vanta, obudowa ATX, monitor Opniew 15",

Przeróbka Konsol Playstation psx, Ps2
Możliwość przeróbki u klienta!!! opoi2sso

KOMPUTER PC PENTIUM II 64 MB RAM, HDD 6.4 GB, 
CD-ROM x5, AGP VOODOO 3, karta muzyczna, klawiatura, 
mysz, monitor, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/76-66-56 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 INTEL oryginalny, 512 KB 
cache, prod. irlandzkiej - 220 zł lub zamienię na telefon Sie
mens C35, nowy, Idea, z dopłatą 100 zł (gwarancja, pokro
wiec). Jawor, tel. 076/870-67-57 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 2,1 GB. CD-ROM x36, karta grafiki 4 MB AGP, karta 
muzyczna, stan idealny • 590 zł, monitor 14., cyfrowy • 180 
zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD K6/2 HDD 2.1 GB, 
Cd x 32, karta muzyczna, karta grafiki, fax-modem • 950 zł + 
monitor Highscreen 14" - 150 zł. Lubomierl, tei. 
075/783-30-67

‘ KOMPUTER PC PENTIUM ił 300 ADM K6-2 RAM 64 MB, 
HDD 3,2 GB, CD-ROM x24, karta grafiki S3 4 MB AGP + 
VooDoo 12 MB PCI, monitor 15" Belinea, obudowa AT, karta 
muzyczna SB 64 PCI, głośniki, mysz, klawiatura, karta sie
ciowa, - 1.250 zł. Świdnica, tel. 0605/78-97-00, 
074/853-72-84 *
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD 
3.2 GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.050 zł. Wrocław, 
tel. 0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 84 MB RAM. 
HDD 4.3 GB Caviar, CXD ROM 40x. FDD 1.44 MB, karta 
muzyczna, głośniki, mysz, klawiatura, monitor 14" kolor 
SVGA, gwarancja, -1.090 zł. Wrocław, tel. 0603/40-09-94 
KOMPUTER PC PENTIUM li 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 15 GB, SVGA4 MB, CD-ROM x 24 -1.100 zł + monitor 
15", cyfrowy - 1450 zł albo z monitorem 17", cyfrowym - 
1599 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON HDD 4.3 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki, fax-modem 33.6 - 
990 zł + monitor kolorowy Highscreen 1024 - 170 zł. Lubo
mierz, tel. 075/783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II333 AMD K2, karta grafiki, HDD 
20 GB, CD-ROM x 32, karta muzyczna, monitor 15" cyfro
wy, modem pentagram 56 kB/s, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/67-62-92
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1.44, CD-ROM x 32 LG, płyta ATX, AGP, 
SB 64 PCI, karta grafiki, ATI.Video, - 920 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-80-02
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM,

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup -sp rzedaż-kom is
•  IBM - tanie zestawy, 

zamiana konfiguracji

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700) 

www.trex.com.pl,trex@online.pl
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7 M P I  RÓW
KOMPUTERÓW

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

| Wrocław, ul. Trwała 1, tei.071 l783-76-42\ 
1-601 70 54 03 od 9.00 do 18.00

NAPRAWY I  KONSERWACJE
I DRUKAREK, MONITORÓW,

IW rocł

forte media, nagrywarka Teac CD-W54E 4 x 4 x 32 ♦ dużo 
programów i gie, -1.500 zł. Goczałków, tel. 074/855-95-78 
KOMPUTER PC PENTIUM li 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 433 128 MB RAM, HDD 2.5 
GB, karta grafiki Riva TNT-2, CD-ROM Sony, karta muzycz
na Sound Blaster, głośniki aktywne, monitor 15", digital, - 
1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON 128 MB RAM. 
HDD 2.1 GB, karta muzyczna Sound Blaster 128 PCI, karta 
grafiki 8 MB Riva 128 AGP, klawiatura, mysz, CD-ROM 48x, 
monitor kolorowy 15" (cyfrowy), - 1.250. zł. Legnica, tel. 
0601/79-95-15
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 AMD K6 HDD 5.2 GB, 64 
MB RAM, karta grafiki 16 MB, karta muzyczna, klawiatura, 
mysz, monitor, - 1.350 zł. Osetnica, gm. Chojnów, teł. 
076/722-17-45
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON Riva TNT 2, 
PRO 32 MB, tuner TVAver 128 MB RAM L6x52, HDD 20,4 
GB, oprogramowanie i filmy, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-86-92 (P
KOMPUTER PC PENTIUM II566 64 MB RAM, płyta główna 
Intel 810 ATX, FDD 1.44 MB, karta graficzna i810AGP, HDD
4.3 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna AC97-3D, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, nowy, na gwarancji, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-71-06
KOMPUTER PC PENTIUM II 600 CELERON 32 MB RAM . 
BX, CD-ROM x52, HDD 10 GB, karta grafiki Intel 810. karta 
muzyczna, FDD 1.44 MB, -1.100 zł oraz monitor 14" cyfro
wy -150 zł, pilne. Świdnica, tel. 0605/83-38-19 
KOMPUTER PC PENTIUM II633 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, karta graf. GeForce Creative, SB Live*. 
DVD-ROM, nagrywarka Teac 8/8/32, nowy, na gwarancji) stań 
idealny, - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/850-24-43 jj 
KOMPUTER PC PENTIUM lll matryca 14.1, HDD 10 GB, 
64 MB RAM, - 6.500 zł. Głogów, tel. 0604/85-85-05 
KOMPUTER PC PENTIUM lll AMD K6 64 MB RAM. HDD
6.4 GB, k. grafiki, k. muzyczna, CD-ROM 40x, FDD, obudo
wa midi tower, klawiaturą; mysz, monitor 15", kolorowy, - 
1,490 zł. Legnica, tel. 076/721 -65-22
KOMPUTER PC PENTIUM II1128 MB RAM, HDD 10.4 GB, 
CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, klawiatura, mysz, 
monitor 15", cyfrowy, 1.500 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 128 MB RAM, HDD 20 GB, 
karta grafiki RiVA. TNT 32 MB, klawiatura, mysz, CD-ROM 
x 50, monitor 15", cyfrowy, - 1|790 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 64 MB RAM, karta grafiki Riva 
32 MB, monitor 15", CD-ROM 52x, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/341-27-56
KOMPUTER PC PENTIUM lll 1000 ATHLON (1 GHz), 128 
MB RAM PB 133, HDD 20 GB DMA 100, GeForce2 MX 32 
MB, CD-ROM x 52 LG, modem Pentagram Diablo, karta 
muzyczna, karta sieciowa, mysz, klawiatura, gwarancja, - 
3.200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 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 lll 500 INTEL pełny, RAM 128 
MB. HDD 20 GB UDMA. CD-ROM x44 CTX, nagrywarka 
4x4x24 Philips, DVD Samsung, karta grafiki VooDoo 3 AGP, 
karta TV (FM, TXT, pilot), osprzęt, bogate oprogramowanie 
ok. 60 CD, monitor 17" CTX (OSD, 1600x1200), stan cało-. 
ści b. dobry, - 3.140 zł. Jawor, tel. 076/870,-67-57 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 500 PENTIUM Intel, 128 MB 
sdram, 20 GB HDD, CD-ROM 48x, grafika 32 MB ATI, karta 
dźwiękowa, karta sieciowa, obudpwa ATX, złącze USB, stan 
idealny, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/355-45-66, 
0605/15-20-67

KOMPUTER PC PENTIUM lll 500 INTEL 128 SDRAM, HDD 
20 GB, 32 MB RAM, karta grafiki, CD-ROM x48, karta mu
zyczna, karta sieciowa, obudowa ATX, • 1.320 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-45-66,0605/15-20-67 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 566 CELERON 64 MB RAM; 
HDD 10 GB, karta grafiki 16 MB AGP, karta muzyczna, kla
wiatura, mysz, stan idealny -1.090 zł, monitor 14", cyfrowy - 
180 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 600 CELERON II64MB 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 lll 633 CELERON 64 (128) MB 
RAM, HDD 10.2 (20/30) GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8 
(16/32) MB AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, klawiatu
ra, mysz, obudowa midi ATX, na gwarancji • 1250 zł, ewent. 
monitor SVGA. Oława, tel. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 633 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, karta Intel 810(R) AGP, karta muzyczna, 
CD-ROM, obudowa mini ATX.AIfa". HDD 5.1 GB. -1.590 zł. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM lll 633 CELERON 64 MB RAM, 
karta grafiki Intel 810, FDD 1.44 MB, CD-ROM x48, karta 
muzyczna + głośniki 180 W, obudowa ATX, klawiatura, mysz', 
fax-modem 56k V.90, monitor cyfrowy 15", oprogramowa
nie, gry, muzyka, stan b. dobry, • 1.480 zł możliwy dowóz. 
Wrocław, tel. 071/372-64-11 rano 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 650 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki do 64 
AGP AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.530 zł. Wro
cław, tel. 0600/36-48-77
O  KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x50, FDD, karta grafi
ki Riva 32 MB, karta muzyczna, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz, nowy, na gwarancji - 1.599 zł. 
Serwis, moiliwy dowóz i faktura VAT. Monitory 
15"-17" od 350 zł. „MATRIX COMPUTER", Dzier
żoniów, tel. 0603/31 -17-66 01034181 

O KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON nowy, 
2 lata gwarancji, 128 MB RAM, HDD 20 GB, DVD, 
k. grafiki Riva TNT li 32 MB, k. dźwiękowa, gło
śniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawiatu
ra, mysz, monitor cyfrowy 15", drukarka atramen
towa HP 640 C. Bezpłatny dowóz i instalacja na 
terenie Dolnego Śląska, faktura. Możliwość za
kupu na raty. Cena 2.990 zł, Wrocław, tel. 
071/341-55-16 01034221

KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 128 MB RAM 
DIMM, CD-ROM x50, HDD 10.4 GB, karta grafiki 12 MB. 
karta muzyczna, obudowa ATX, klawiatura, mysz, USB, FDD 
1.44 MB, monitor 15", cyfrowy, stan b. dobry, -1.590 zł. Mię
dzygórze. tel. 074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 128 MB RAM, 
CD-ROM (48x), HDD 10.2 GB, karta muzyczna Sound Bla
ster 128, FDD 1.44 MB, obudowa midi tower ATX, klawiatu
ra, mysz, na gwarancji, -1.360 zł. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, VSB, AGP x4, karta grafiki, Riva TNT 2 32 MB, 
karta muzyczna, CD-ROM x52, FDD, obudowa ATX, mysz, 
klawiatura, głośniki, nowy, 12 mies. gwarancji, możl. zmiany 
konfiguracji, • 1.750 zł. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON li 128 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 lll 700 CELERON HDD 20 GB, 
CD-ROM Philips, karta graficzna 16 MB AGP z akcelerato
rem 3D, karta muzyczna 3D, klawiatura, mysz, monitor 15” 
cyfrowy, gwarancja, stan idealny, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/346-25-99,0503/76-26-85 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON cena 1700 zł, 
z monitorem 15", cyfrowym. Wrocław, tel. 0503/67-75-02, 
322-20-18
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 MB, CD-ROM (40x), karta graficzna Riva TNT2 32 
MB AGP, karta muzyczna, monitor 17" cyfrowy, obudowa 
ATX, klawiatura, mysz, głośniki, stan b. dobry, - 1.990 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM 40x, karta muzyczna, karta graficzna 
Riva TNT 32 MB AGP, monitor 15" kolorowy, klawiatura, 
mysz, głośniki, stan idealny, - 1.870 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-56,0502/09-67-71 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 17.2 GB, CD-ROM (50x), karta graficzna Riva TNT2 
32 MB M64 AGP, karta muzyczna 32 bit, monitor Proview 
15" cyfrowy kolorowy, klawiatura, mysz, głośniki, oprogra
mowanie, stan b. dobry, - 1.850’ zł. Wrocław, tel. 
071/329-83-99,0503/56-86-75 
O KOMPUTER PC PENTIUM lll 733 nowy, 2 lata gwa- 

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, nagrywarka
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K O M PU T ER Y  NA TELEFO N  
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 im im  u.1! 'imnamŁ-łiyat. \ t \  ? i . y i t t h w  . i •. \ u  4 H T ? ? i Mn
procesor Duron 650 MHz Celeron 700 MHz Duron 800 MHz • Athlon 1.3 GHz -
pamięć 64 MB DIMM 64 MB DIMM . 128 MB DIMM 256 MB DIMM
dysk twardy 10GB H O D i l 20GB " ;-:'40 GB
ctf-rom « momm 50x f l  ' DVD-ROM ,. DVD-ROM
płyta główna KT133AGPx4 KT133 AGP x 4 •/KT-133 A G P i 4 >•4
karta muzyczna m  AC 97 AC 97 m  AC 97 -r SB Uve

cena 1.390,- 1.550,- 1.840,- 3.150,-
rata (M  mUi.) 58, - 65,- 77f 132,-

Monitory: MS Windows 98/ME OEM PL - 430 zł
15" Reiiav8 39966!^Sfilfci® <il5?LG 560N & iM r- Reltevś 1 - ź J im w ź  ' ^ 7 U Ń 7 7 6 N ^ \ '. . . '8 7 b ^
15* HMslon 580,- 15* PHILIPS 105S 870,* 17* AOC 7 VLR 780,- 17" PHILIPS 107S 1080,-

CD-R i CD-RW, k. grafiki GeoForce 32 MB, k. 
dźwiękowa SB 128, fax-modem, głośniki dyna
miczne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy 17" - 3.890 zł. Bezpłatny dowóz 
i instalacja (na terenie Dolnego Śląska). Raty, 
faktura. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01034231

KOMPUTER PC PENTIUM lll 733 CELERON 64 MB RAM, 
ATX, HDD 20.4 GB. CD-ROM (44x), karta graficzna 16 MB 
z akceleracją, karta muzyczna 16 bit + głośniki 100 W, moni
tor 15" cyfrowy OSD, klawiatura, mysz, stan idealny, -1.650 
zł , bez monitora -230 zł. Wrocław, tel. 071/321-60-90, 
0503/75-37-31
KOMPUTER PC PENTIUM lll 733 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM, VGA 32 MB,-karta muzyczna, ATX,. 
monitor 15" cyfrowy z OSD (Samsung), drukarka atramen
towa HP 690C, klawiatura, mysz, oprogramowanie Win ME, 
Office 2000, inne, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
O  KOMPUTER PC PENTIUM lll 750 HDD 10.2 (20.4) 

GB, RAM 128 (256) MB, karta grafiki 32 MB, karta 
muzyczna i pozostały osprzęt - 1.500 zł. Faktura 
VAT, raty, dowóz do domu. Monitory 15"-17" - 
250-450 zł. ART-KOMPUTER, 56-203 Sićiny 82, 
tel. 065/543-53-30 02028151

KOMPUTER PC PENTIUM lll 750 DURON 128 MB RAM, 
CD-RQM x50, HDD 20 GB, karta grafiki Riva TNT M 64 32 
MB, karta muzyczna Yia, obudowa ATX, klawiatura, mysz. 
USB, FDD 1.44 MB, monitor 15", cyfrowy, - 1.790 zł. Mię
dzygórze, tel. 074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 750 DURON AMD, 128 MB 
RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x52, karta grafiki 8 MB, mo
dem 56 k, karta muzyczna, obudowa mini ATX, monitor Opti
mus 15", oprogramowanie Windows Millenium, Office, gry, 
filmy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-8$
KOMPUTER PC PENTIUM lll 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.Wrócław. tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 750 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX. HDD 8.4 GB. CD-ROM x40, karta grafiki do 
64 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
1.750 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 750 DURON 64 MB RAM 
DIMM 8X, 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 lll 750 (800) 64 MB (128 

MB) RAM, HDD 10 (20) GB, grafika 32 MB, karta 
muzyczna, modem gratis, CD-ROM x48, klawia
tura, myszka, głośniki, monitor 15" cyfrowy, ko
lorowy, 2 lata gwarancji, faktury VAT, raty 2 lata, 
bezpłatny dowóz na terenie Dolnego Śląska, in
stalacja szkolenie -1.800/1.900 zł. Wrocław, Córa, 
tel. 071/327-82-80, 065/543-53-30 02027851

KOMPUTER PC PENTIUM lll 766 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, 32 MB RAM, VGA, DVD-ROM, karta muzycz
na, FDD, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy cyfrowy z 
OSD, oprogramowanie, stan idealny, - 2.150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/49-27-52
O  KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x 12, k. 
grafiki GeoForce 32 MB, k. dźwiękowa SB Livel, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, monitor cyfrowy 17" (płaski ekran) • 
4.290 zł. Bezpłatny dowóz i instalacja na terenie 
Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, tel. 
071/341-55-16 01034241

KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 DURON 128 MB RAM, 
płyta główna ECS K 7VZA, HDD-30 GB. DVD-ROM LG 12x, 
karta grafiki 32 MB, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, mo
nitor 17", gwarancja, - 2.900 zł. Chojnów, tel. 076/819-64-29 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, DVD12/40, karta grafiki GeForcę2 MX 32 MB, 
karta muzyczna, FDD, módem 56 K, obudowa ATX, klawia
tura, mysz, serwis, możliwa inna konfiguracją - 2.099, zł, z 
monitorem 15", - 2.449 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Dzierżo
niów, tel. 0603/10-97-23
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 karta grafiki Riva 32 MB,

karta muzyczna SB 128 PCI, HDD 15 GB, 128 MB RAM, - 
1.600 zł. Kluczbork, tel. 0604/17-91-45 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, karta graficzna Riva TNT 2 PRO 32 MB, karta 
muzyczna Sound Blaster 128, płyta główna BX 2000, 
CD-ROM x54, obudowa ATX, monitor 17", drukarka Epson, 
atramentowa, 2 lata gwarancji, różne gry i programy, - 2.400 
zł. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, DVD-ROM LG x12/x40, Riva TNT2 Pro 32 MB 
tv-out, klawiatura multimedialna, słuchawki z mikrofonem,. 
głośniki, oprogramowanie, na gwarancji -1.850 zł, z monito
rem cyfrowym 15" - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0502/31-63-84 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 DURON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM CTX x52, Riva TNT2 Pro 32 MB tv-out, 
klawiatura multimedialna, słuchawki z mikrofonem, głośniki, 
oprogramowanie, na gwarancji - 1.750 zł, z monitorem cy
frowym 15"-2.100 zł. Wrocław, tel. 0606/27-60-95 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 DURON 128 MB RAM. 
HDD 30 GB Seagate, karta grafiki Savage 4 AGP (32 MB), 
FDD 1.44 MB, CD-ROM LG x52, karta muzyczna + głośniki 
180 W, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfro
wy 17", stan idealny, - 2.190 zł możliwy dowóz. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45

SKUP USZKODZONYCH 
DYSKÓW TWARDYCH!
ODZYSKIWANIE

z USZKODZONYCHdysków
tel. 0 6 0 2 6 6 4 9 8 8 ,0 5 0 1 8 4 2 6 7 9
owo,93.Wrocław 071/368 75 88

KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 CELERON 128 MB RAM. 
HDD 10 GB, CD-ROM x48, karta graficzna 16 MB, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 15", klawiatura, mysz, gwaran
cja, stan idealny, - 1.820 zł. Wrocław, te|. 0502/83-58-51 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 800 INTEL ATA 66, płyta głów
na Biostar64 MB RAM. karta grafiki RIVATNT216 MB M64, 
HDD 17 GB 7200 obr/min. CD Rom x 40 ASUS, FDD 1,44, 
obudowa ATX, monitor 15" DAYTEK15210 cyfrowy, klawia
tura, mysz - częściowo na gwarancji, - 2.300 zł. Wrocław, 
tel. 07.1/372-65-54 0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 850 DURON 128 MB RAM, 
dysk twardy 30 GB, karta muzyczna, karta graficzna 32 MB, 
CD-ROM LG 52x, modem Motorola 56v/v90 Actiontec, sta
cja dyskietek 1.44 MB, głośniki SP 300, monitor 17" Marvin 
767B, mysz, klawiatura, skaner Plustek. Świdnica, tel. 
0601/14-66-01
KOMPUTER PC PENTIUM lll 850 AMD DURON 128 MB 
RAM DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 
Riva Geeforce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", 
SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 2.210 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM lll 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 lll 850 AMD DURON 256 MB 
RAM DIMM BX. HDD 20 GB. CD-ROM X40, karta grafiki 
Riva Geeforce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor koloro
wy 17", SVGA, OSD, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
pad. na gwarancji, - 2.550 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
O  KOMPUTERY : PENTIUM lll 500, RAM 128, HDD 

10 GB, k. grafiki 16 MB - 1.250 zł; PENTIUM III 
500, RAM 64, HDD 8.3 GB, karta TV (TV, radio, 
fot) -1.400 zł; PENTIUM II400, RAM 64, HDD 2.2 
GB - 950 zł; PENTIUM 200 MMX, RAM 64, HDD 
2.2 GB • 530 zł; PENTIUM 100, RAM 16 HDD 640 
MB - 340 zł. Wszystkie mają CD-ROM, FDD, k. 
graf., dźwięk. Monitor 17", - 350 zł. Możliwy do
jazd. Wrocław, tel. 071/789-16-20, 0608/67-17-57 
02028191

KONSOLA GAME BOY nowa, na gwarancji, • 220 zł. Wro
cław. tel. 071/369-27-27 .

CENY W DÓŁ 
jakość zawsze dó góry

TERAZ STAC CIĘ 
NA WIĘCEJ

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
nstalacja i szkolenie u klienta

fn r r e T fr r r o m r n iIII D U R O N  7 0 0  M h z  l l l

Cena 2 072 zł
. Rata 122 zł

l l l  D U R O N  8 0 0  M h z  l l l

Cena 2 158zł
Rata 127 zł

l l l  A T H L O N  8 0 0  M h z  III

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

•fi/LM u ltiSystem  sc
5 0 4 3 3  W r o c ł a w  
P r ą d z y ń s k ie g o  37 /3  
te l, ( 0 7 1 )  7 8 7  2 7  3 4  
f a x  (0 7 1 )  7 8 1  0 0 1 5 ;  
t e l .  k o m .  0 5 0 1  7 7 8  4 3 4

w w w .m u lt is y s tó ln .d o .p ł, 
in fo @ m u lt lsy s te m .d o .p l 

Czynne pn-pt 1 0 - 1 8 j-

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

Cena 2 362 zł
Rata 139 zł

Czyste CD-R IRW Platinum 
x1*x12

CD-R 74/650-1,75 zł spindel 
CD-R 80/700- 2,05 zł .

P e n t iu m  l l l  6 0 0  M h z
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł
P e n t iu m  l l l  8 0 0  M h z
Cena 2 761 zł

. Rata 163 zł
P e n t iu m  l l l  1 G H z

Cena 3 104 zł
Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

! ! !  O k a z j a  ! ! !

pł.gł Ul00-ATX,Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
p a m ię ć  1 2 8 M b  1 3 3 M H z  DIMM.mysz,modem 
kartę dźwiękowągłośniki.pad.klawiaturę

I DVD 16x48 TOSHIBA
cena .348 zł B

W ofercie Notebook’! 
Compaq ceny już 

od 700zt 
Oferta na stronie 

www.multisystem.do.pl
ZESTAW PROMOCYJNY 

'• tylko 
Wtorek-Środa 

informacja 
www.multisystem.do.pl

DIM SDRAM BX 
128 Mb 133 MHz 

tylko 130 zł 
64 Mb 133 MHz 

: tylko 70zł
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Komplefcs handlowy obofc restauracji “ HA-MOI” - (Dawny sk lep AUTORADIO)

KONSOLA GAMĘ BOY COLOR na gwarancji. ♦ 2 gry (ISS 
2000, Pokemon Red), - 310 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-03-65
KONSOLA GAMĘ BOY kolorowa, + gry kolorowe, 5 sztuk, -
300 zł. Wrodaw, tel. 071/342-96-71
KONSOLA NINTENDO 64 2 pady duże, 3 oryg. gry, stan
idealny. • 250 zł. Kłodzko, tel. 0607/77-39-96
KONSOLA NINTENDO 64 stan b. dobry. - 200 zł. Lubin, tel.
076/846-09-92
KONSOLA NINTENDO 64 z grą, dżojstik, okablowanie • 290 
zł, gry do Nintendo - od 50 zł do 70 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, 20 gier. •
700 zl. Legnica, tel. 0502/54-30-22
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci. Wrodaw. tel.
071/369-27-27
KONSOLA SEGA DREAMCAST 13 gier. - 500 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/734-77-93

KONSOLA SONY PLAYSTATION dżojstik, - 350 zł. Legni
ca, tel. 0502/26-54-64
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa. przerobiona, 1 gra,
• 550 zł. Legnica, tel. 076/722-46-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, na
gwarancji ♦ gry, - 540 zł. Legnica, teł. 076/854-15-57,
0602/81-53-86
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shoćk, stan idealny. 
- 340 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
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 przerobiona. Dual Shock, 
karta pamięci, kabel RGB, gry, - 410 zl. Lubań, tel. 
075/721-51-28,0607/33-72-07 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 x Dual Shock, 
karta pamięci, 17 CD gier, przerobiona, kabel RGB i NTSC, 
stan idealny,- 450 zł. Lubin, tel. 076/846-71-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, Dual 
Shock, 20 gier. 2 karty pamięci 1 MB, literatura, pudełko,

C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER OO 8IUKA KASY FISKALNE 009956581 

N A JL E P S Z E  PO LS K IE  K A S Y  F ISKALN E  
FIRM Y ELZAB

JOTA    1490, -NETTO
ALFA EXTRA TERMAL. ..„..1840,-NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA  .2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

I  KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

VIA CYRIX
p łyta  g łów na  DFI IN T EL  810 A T X T  
p ro c e s o r  V IA  C Y R K  500 M H z  
p am ię ć  64  MB/133 M H z 
d y s k  tw a rd y  20 G B  / t j j - i
FD D  1,44 M B  '  ‘
c z y tn ik  C D -R O M  50x 
g ra fik a  n a  p ły c ie  I
ka rta  m u zy czn a  n a  p ły c ie  
o bu d ow a  MINI/MIDI 
k law ia tu ra , m y s z ka  ,  .
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KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, na gwaranqi, inter
net + 2 gry. - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-10-88 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, karta pamię- 
d, 2 pady - Dual Shock i zwykły, stan b. dobry, - 420 zi. 
Brzeg. tel. 0602/11-34-12 i 077/411-46-70 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-7502 przerobiona. 
Dual Shock, 10 gier, stan b. dobry, • 450 zł lub zamienię na 
GSM Ericsson T 28s, Nokia 3310. Chocianów, tel. 
076/818-31-27 po godz. 14
KONSOLA SONY PLAYSTATION dwa pady (1 z wibracją), 
10 gier, karta pamięd 8 MB, kabel ntsc-pal, - 400 zł. Dzier
żoniów. Cd. 0605/93-31-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa. przerobiona, karta 
pamięd, 2 pady, 16 gier, kierownica, - 750 zł. Głogów, tel. 
0600/30-20-73

Ą  KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002C przerobio
na, 2 pady, karta pamięd, 14 gier, PAL-converter, stereo Hi-Fi,
♦ kierownica Twin Turbo, mocne wibracje, stan idealny, nie 
używana, - 750 zl. Głogów, tel. 0600/30-26-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, pełne 
okablowanie, dual shock, karta pamięd, gry, stan b. dobry, - 
380 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0607/86-03-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 1 pad dual 
shock, karta pamięd 1 MB, 11 gier, czasopisma, • 400 zl. 
Jelcz-Laskowice. tel. 0605/65-05-44 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-9002 nowa. prze
robiona, lekko uszkodzona, koszt naprawy - 50 zł, - 450 zł - 
lub zamienię na telefon Nokia 3310, może być bez ładowar
ki. Kłodzko, tel. 074/867-24-03,0607/34-02-85 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, Dual 
Shock, karta pamięci, 10 gier, - 450 zł. Kłodzko, tel. 
0603/78-54-99
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 x pad, przerobiona, ka
bel RGB, torba, gry, stan dobry, - 300 zł. Kowary, tel. 
075/643-97-86,0501/36-14-59

G B jA M m r lU

KONSOLA SONY
PLAYSTATION 

CENA 550.-

TP-SPRZEDAŻ 
y t v" SERWIS 

^  BOGATY wybór akcesom  
D O  K O N S O L

Sega i  Dreamcast.

JU R T A  PAMIĘCI PSX 
“  2 5 , -
A a r fM J A L  SHOCK 

8 0 , -

c d w r s
KONSOLA W  ^  

t a\ T ćena s m  lit.- 129,-
P iH T IT EH rn | W w w . rw i. p l/pa ta team
wkocław  TEŁ/MX: (071) 327-72-52 
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okablowanie, - 500 zł. Lubin, tel. 076/846-64-81 p. Marcina, 
pog. 15
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dual shock, 
okablowanie, 18 gier, karta pamięd, pudełko, stan idealny, - 
490 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-89 
KONSOLA SONY PLAYSTATION gry, karta pamięci, prze
robiona, kabel RGB, stan b. dobry, - 350 zł. Śdnawa, tel. 
076/843-69-96
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 Dual Shock, karta 
pamięd, okablowanie, 10 gier. - 520 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-29-04,0605/35-71-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7052 Dual Shock, karta 
pamięci, gry, • 430 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 mało używana, stan 
b. dobry, Dual Shock, gry, okablowanie, - 400 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-22-62
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE na gwarancji, 
przerobiona, 2 gry, akcesoria, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/90-10-88
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, kpi. okablo
wanie ♦ przewód RGB, dual shock + drugi dżojstik, 2 karty 
pamięci, 15 gier, literatura, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0607/14-73-77
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, pad, konwer
ter PAL NTSC, 8 gier, - 430 zł. Wrocław, tel. 0603/63-85-13 
KONSOLASONY PLAYSTATION 9002,2 x pad, Dual Shock, 
karta pamięd, 20 CD, gry, kabel RGB, stan b. dobry, - 420 
zł. Wrodaw, tel. 0604/86-31-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, dual 
shock, karta pamięci 120 bloków, kpi. okablowanie, mało 
używana, pudełko, stan b. dobry, 4 CD, przewód RGB, - 450 
zł. Wrodaw, tel. 0503/08-17-71 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 pad. karta 
pamięci, 50 gier, - 650 zł. Wrocław, teł. 0503/79-17-96 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 pad, dual shock. 
okablowanie, pal converter, gry, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-02-97
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, przerobio
na, pad, gry, ceny 390-440 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C przerobiona, Dual 
Shock, pad, gry, okablowanie, pudełko, mało używana, • 490 
zł. Wrodaw. tel. 071/359-23-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SPCH555 przerobiona, 
okablowanie, 2 pady, karta pamięci, - 350 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-85-67,0600/85-93-03 
KONSOLA SONY PLAYSTATION I, II cena 1.350 zł. Lub
sko. tel. 068/372-12-47
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nie używana, komplet
na, + jedna gra, możliwość wysyłki, Dual Shock, kabel RGB, 
w kartonie, -1.390 zł. Głogów, tel. 0603/54-92-46 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II CD-ROM, DVD-ROM, 
audio-video system,-1.500 zł. Krotoszyn, teł. 0606/21-71-12 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, - 1.400 zl. Le
gnica, tel. 0600/17-35-92
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, przerobiona, - 
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-10-88 
KONSOLASONY PLAYSTATION II pełne wyposażenie, 
nowa, na gwarancji, -1.550 zł. Wrodaw. tei. 0608/87-70-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, kompletna, - 
1.450 zł. Wrocław, tel. 071/329-70-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II -1.350 zł. akcesoria do 
Sony Playstation, wszystko nowe, zapakowane. Wrodaw, 
tel. 0606/19-49-80
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, pad dual shock, 
okablowanie. -1.550 zł. Wrodaw. tel. 0608/87-70-77 , 
KUPIĘ AKCESORIA DO PC: płyty główne, procesory, pa
mięć. dyski twarde, karty graficzne, muzyczne, modemy itp. 
Wrodaw, tel. 0608/27-16-32
KUPIĘ DRUKARKĘ HEWLETT-PACKARD sprawną, do 100 
zł. Wrodaw, tel. 0606/74-22-63 
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P1150 igłowa, uszko
dzona, ze sprawną elektroniką. Trzebnica, tel. 071/312-81-72 

, KUPIĘ DYSKI TWARDE. Wrocław, tel. 0503/67-75-02. 
322-20-18
KUPIĘ GRY I PROGRAMY NA PC muzykę, filmy, oferty prze

syłać na e-mail: marwex@poland.com. Wrocław, tel. 
0501/48-57-25
KUPIĘ GRY NA SONY PLAYSTATION „Resident Evil Di- 
rector’s Ćut", dual shock, NTSC, wersja japońska. Wrodaw, 
e-mail: castle@2ćóm.pl
KUPIĘ KARTĘ GRAFIKI GEFORCE 2 GTS. Świebodzice, 
tel. 074/854-68-46, po 18
KUPIĘ KARTRIDŻE zużyte, do drukarek atramentowych HP, 
Lexmark, Canon, Epson - 2-8 zł/szt. oraz zużyte tonery do 
drukarek HP - 10-11 zł/szt. Wfocław,, tel. 0607/30-62-70. 
0607/60-83-59
KUPIĘ KOMPUTER AMIGA min. 1 MB RAM. Legnica, tel. 
0605/44-72-21
KUPIĘ KOMPUTER AMIGA 600 do 60 zł lub Amiga 1200 w 
cenie do 150 zł. Wrocław, teł. 0606/75-88-52 
KUPIĘ KOMPUTER PC każdy model oraz płyty główne, pro
cesory, dyski twarde i inne. Wrodaw, tel. 0603/95-05-06 
KUPIĘ KOMPUTER PC PEłftlUM do 100 zł. Wrodaw, tel. 
071/344-81-35
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM lll 600 (lub szybszy), z 
monitorem, do 2000 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/31̂ 07-46 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z gra
mi, model obojętny, w cenie do 350 zł. Kalisz, tel. 
062/502-53-18
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model 9002, z pa
dem, memory card, gry. Kłodzko, tel. 074/867-21-45, 
0605/07-87-49
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Kobierzyce, tel. 
071/311-83-51
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 lub PS-One, 
przerobione, z kablami, Dual Shock • do 350 zł, bez Dual 
Shock - 300 zl, Sony Playstation IIDVD, Dual Shock, z ka
blami, pudełkiem - do 1100 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION może być z wy
posażeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model obojętny • 
do 370 zł. Lubin, tel. 0607/44-56-23 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION w cenie do 300 
Zl. Polanica Zdrój. tel. 0502/40-91-08,
KUPIE KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502 w cenie do 
30 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION. Wrocław, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION lub Sega. nową 
lub używaną, na. gwarancji, stan idealny lub zamienię na te
lefon Nokia 3210, na gwarancji, + dopłata. Wrocław, tel. 
0501/83-63-28
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION I, II możliwy do
jazd. Wrodaw, tel. 0503/85-12-01 
KUPIĘ MONITOR 10', kolorowy lub czarno-biały. Lądek 
Zdrój, tel. 0603/27-63-10
KUPIĘ MONITORY uszkodzone, do 5 lat, kompletne, możli
wość stałej współpracy. Sulechów, tel. 068/385-81-88 
KUPIĘ NAGRYWARKĘ w cenie do 300 zł. Wrocław, tel. 
0502/87-41-40
KUPIĘ NOTEBOOKA w dobrym stanie, kolorowy ekran, do 
600 zł. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
KUPIĘ NOTEBOOKA powyżej 400 MHz, w okazyjnej cenie. 
Świdnica, tel. 0607/17-32-50
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43. 
0501/28-38-83
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM II800, - do 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ PAMIĘĆ RAM 64-128 MB, 133 MHz, z możliwością 
sprawdzenia. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ POWER COLOR PVK 7. Wrodaw, 
teł. 0602/70-72-21
KUPIĘ PROCESOR CELERON 400 lub szybszy, w rozli
czeniu komputer PC 486DX/50, kompletny. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
KUPIĘ PROCESOR CELERON 600 700 MHz albo 450-550 
MHz. Wrodaw, tel. 071/782-69-80 ‘
KUPIĘ TUNER TV do PC, zewnętrzny, Aver Media Joy TV, 
zTXT. Brzeg, tel. 077/416-93-17 grzeczn., po godz.18 
MONITOR 15*. cyfrowy - 220 zł. Dzierżoniów, tel. 
06Q5/57-94-46
MONITORY 14*, kolorowe, 3 szt, • 100 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0607/08-64-41
MONITOR 14" kolorowy, - 100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/41-12-02 ;
MONITOR 21”, stan b. dobry, rok prod. 1998, płaski, -1.800 
zł oraz drugi, 15*, cyfrowy, stan b. dobry, - 300 zł. Legnica, 
tel. 0601/79-95-15
MONITOR 17”, OSD, sterowanie kółkiem, dobre parametry, - 
- 530 zł. Leszno, tel. 0609/48-94-29 
MONITOR 14*, kolorowy, stan idealny, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-84-92
MONITOR 14” kolorowy, mało używany, stan b. dobry, -160 
zł. Wrocław, tel. 0600/35-58-07 '
MONITOR 14*. czarno-biały, - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
MONITOR 20” gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/357-93-64
MONITOR 15”. cyfrowy, na gwarancji, - 290 zł. Wrodaw, tel. 
0600/36-48-77
MONITOR 17", OSD, stan b. dobry, na gwarancji, - 510 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
MONITOR 14". kolorowy, sprawny, analogowy, -140 zł. Wro
cław, tel. 0717787-49-50
MONITOR 17 cali, cyfrowy, OSD, 2-letni, głośniki • 540 zł; 
Nec, 15 cali, cyfrowy, OSD - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63.0501/15-50-90 
MONITOR 17” cyfrowy, OSD, MPR-II, mało używany, stan 
idealny, - 360 zl. Wrocław, tel. 071/346-25-99 
MONITOR OSD 15", cyfrowy, -.290 zł. Wrocław, tel. 
071/793-56-52 <
MONITOR 14" - 70 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
MONITOR 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zł 
oraz drugi 17"- 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57. 
0501/00-78-81
MONITOR ACER VIEW 56E 15", cyfrowy, -'330 zł. Legnica, 
tel. 0602/49-33-14
MONITOR ACER 7178 IĘ, 1997 r. z wyświetlaczem funkcji, 
digital, stan idealny, - 480 żł, Wrocław, tel. 071/353-0243 
MONITOR BELINEA15", OSD, stan b. dobry, kineskop Hi- 

■ tachi, - 310 zł oraz drugi, 17", cyfrowy, funkcje na ekranie, 
kineskop Sony, 100 Hz, -550 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR BELINEA 15” cyfrowy, rozdz. 1024x768, - 280 
zł. Legnica, teł. 076/862-36-83 
MONITOR BELINEA 107020 17", - 550 żł. Świdnica, tel. 
074/853-61-70

. MONITOR BELINEA 14". kolorowy, stan b. dobry, - 250 zl. 
Wrodaw, tel. 0606/44-93-63
MONITOR BELINEA 1764X, 1998 r. 17". kolorowy, cyfrowy, 
grafika, stan b. dobry, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/348-79-36 
MONITOR COMMODORE kolorowy, z możliwośdą podłą
czenia konsoli,. - 250 żł. Wrocław, tel. 071/373-66 2̂8, 
0504/94-73-93
MONITOR COMMODORE kolorowy, stan idealny, - 85 zł. 
Wrodaw, tel. 071/344-81-35
MONITOR CQMPAQ 14", cyfrowy, - 250 zł. Wrodaw, tel. 
321-28-39 .
MONITOR CRYSTAL 14”, kolorowy. -120 zł. Wrodaw. tel. 
071/321-28-39

MONITOR CTX15”. kineskop Panasonic, stan b. dobry,*100 
Hz, plamka 0.27, • 320 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR CTX FUTURA 15", kineskop Sony.Trinitrori0 25, 
100 Hz, OSD, funkcje na ekranie, stan idealny, złącze D-Sub, 
- 490 zł. Wrocław, tel. 0606/44-93-63 
MONITOR ESCOM 17", 1997 r. cyfrowy, 1600 x 1200,100 
Hz, kineskop Panasonic, ostry obraz, - 430 zł. Wrocław, tel. 
0607/49-27-52
MONITOR FUJITSU 15", cyfrowy, 100 HZ, - 290 zł. Legni
ca, tel. 0601/79-95-15
MONITOR GOLDSTAR 17" cyfrowy, OSD, bogate menu, 
sterowany gałką, na gwarancji, • 480 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR HIGHSCREEN 14", kolorowy, cyfrowy, niekom
pletny. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15", cyfrowy, wyświetlacz 
LCD, • 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
MONITOR HIGHSCREEN 14", kolorowy, cyfrowy, stan bar
dzo dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
MONITOR HIGHSCREEN 17", 1998 r. cyfrowy, OSD, 1600 
x 1200, kineskop Panasonic, stan b. dobry, • 490 zł. Wro
cław, tel. 0607/49-27-52
MONITOR HYUNDA115" cyfrowy, rozdz. 800x600 (przy 100 
Hz), na gwarancji, - 320 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
MONITOR HYUNDA115", cyfrowy, OSD oraz Siemens 15" - 
320 zł, a atkże LG 17 i 15 cali, cyfrowy, kolorowy, OSD, 
1999 r. - 610 zł; Wrodaw, tel. 071/355 5̂7-78,0503/8443-79 
MONITOR .LIFETEC 17" cyfrowy, 2000 r., OSD, kineskop 
Panasonio, 1600 x 1200, stan idealny, • 550 zł. Wrodaw, tel. 
0607/49-27-52
MONITOR MAG 21" cyfrowy, lekko uszkodzona obudowa, 
technicznie sprawny, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/336-82-95 
MONITOR MEDION19", OSD, rok prod. 2000, wysokie para
metry, - 950 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR MEDION 17", rok prod. 2000, funkcje na ekra
nie, - 580 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR MEDION 17" cyfrowy, OSD, stan b. dobry, plam
ka 0.27 mm, na gwarancji, - 520 zł. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR MITSU 14 cali, kolorowy, uszkodzony, - 90 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/8540-87
MONITOR MITSU, 1997 r. 14", kolorowy, stan b. dobry • 
180 zł. Wrodaw, tel. 071/357-23-54,0604/684 3 49 
MONITOR NEC OSD, stan b. dobry, plamka 0.26, - 490 zł. 
Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR NEC A700,2000 r. 17", OSD, stan idealny, - 620 
zł. Wrodaw, teł. 071/373-93-99 
MONITOR NOKIA 15", OSD, stan dobry, cyfrowy, wysokie 
parametry, - 370 zł. Legnica, tej. 0601/79-95-15 
MONITOR NOKIA 17", cyfrowy, kolorowy, OSD - 530 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/8443-79 
MONITOR PANASONIC P-70 PRO funkcje na ekranie, stan 
b. dobry, - 580 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 po godz. 18 
MONITOR PEACOCK 17" cyfrowy, OSD, stan b. dobry, na 
gwarancji, - 530 zł. Legnica, tel. 076/862-36-83 
MONITOR PHILIPS CM 8852 kolorowy, 12*. przełącznik na 
zielony obraz, EURO, idealny do konsoli Sony Playstation, - 
220 zł... tel. 0603/52-15-26
MONITOR PHILIPS kolorowy. SVGA, stan b. dobry. -150 
zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR PHILIPS 15* cyfrowy. OSD, wbudowane głośni
ki, - 330 zł. Legnica, tel. 076/862-36-83 ■
MONITOR PHILIPS OSD, 15*, multimedialny - 300 zł; mo
nitor Hiscrin, OSD, 17" - 450 żł; monitor IBM, cyfroWy, 14* - 
175 zł. Wrocław, teł, 0501/60-83-89'
MONITOR PHILIPS 14" czarno-biały, - 50 zł. Wrocław, tel. 
321-28-39
MONITOR SAMSUNG 17". stan idealny, rozdzielczość 
1024x768 120 Hz. - 750 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR SAMSUNG 14" kolorowy. SVGA. -100 zl. Wro
cław. tel. 0502/93-14-20
MONITOR SAMSUNG 17". OSD. stan b. dobry - 450 zł; 
monitor 15". cyfrowy - 210 zł; monitor Eizo, 21", stan dobry - 
680 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR SAMSUNG 14" kolorowy, SVGA-100 zł, obudo
wa Optimus, midi tower AT, z zasilaczem • 40 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/93-14-20
MONITOR SIEMENS cyfrowy, 17" - 300 zł,; monitor Vipo- 
int, 19" - 800 zł; monitor 15", cyfrowy, stan b. dobry • 230 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR SIEMENS-NIXDORF17", 1998 r. cyfrowy. OSD, 
stan b. dobry, plamka 0.26 mm, rozdz. maks. 1600x1200 
(przy 75 Hz), - 570 zL Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR SONY 15", - 360 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR SONY 15". na gwarancji, - 300 zł. Wrodaw, tel. 
0501/81-15-38
MONITOR SONY E-400, 19", - 1.5.50 zł. Wrocław, tel. 
071/355-09-11.0608/67-37-11 
MONITOR YAKUMO 17" cyfrowy, funkcje wyświetlane na 
ekranie, kineskop Sony Trinitron, wysokie parametry, stan 
idealny, na gwarancji, - 580 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
MONITORY YAKUMO 17 i 15 cali, cyfrowy, kolorowy, OSD, 
kineskop Sony Trinitron - 630 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/8443-79
O MONITORY 15", 17“, 20" • ńajniższe ceny: 15", 

cyfrowe • 200 zł, 17", cyfrowe - 400 zł, 20", cyfro
we • 750 zł. Duży wybór,,gwarancje, faktury VAT. 
W sprzedaży także notebooki po atrakcyjnych ce
nach. „PROGRES-KOMPUTERY”, Wrocław, ul. 
tęczowa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80013051

MONITORY .Proviev*, cyfrowy, 15", OSD, z 1997 ł - 300 zł, 
.Highscreen*, 17", OSD, cyfrowy - 490 zł, .Siemens*, 14", 
kolorowy, rozdz. 800x600 - 160 zł. Dzierżoniów, tel. 
0503/33-57-53
MONITORY 15 i 17", 3 szt., uszkodzone - 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/357-58-03,0501/92-79-52
0  MONITORY KOLOROWE 941". Skup • sprzedaż, 

naprawy, gwarancje, faktury VAT. Wrocław, ul. 
Trwała 1, w godz. 12-18, np. kolorowy, cyfrowy 
15" • 300 zł z podatkiem VAT, kolorowy, cyfrowy 
17* - 380 zł z podatkiem VAT. Wrocław, tel. 
071/783-7642,0601/70-54-03 81012811

NAGRYWARKA PHIUPS CD-RW, 4x/4x/32x, na gwarancji
1 mies., Nero PL, - 300 zł. Strzelin, tel. 0606/26-47-57, 
0605/27-6442
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 audio, mało używana, 
wyjście optyczne, instrukcja w j. polskim, stan idealny, - 990 
zł. Wrodaw, teł. 071/787-2749 
NAGRYWARKA PHILIPS 4x/4x/32x, mało używana, - 220 
zł. Wrodaw, tel.J)71/34146-97 po godz. 12 
NAGRYWARKA SAMSUNG SM-304 combo + DVD-ROM, 
x4x4x32x8 (CD-R, CD-RW, CD-ROM. DVD-ROM), nie uży
wana. - 530 zł. Wrodaw, tel. 071/78749-50 
NAGRYWARKA SONY uszkodzona - 70 zł oraz Philips, 
uszkodzona - 70 zł. Legnica, tel. 076/722-94-26 
NAGRYWARKA TEAC W-512 EB 12x10x32, nowa, gwaran
cja, - 690 zł. Legnica, tel. 076/854-97-77 
NOTEBOOK HEWLETT-PACKARD XE3 matryca 14.1", 
DVD-ROM x8, FDD, 128MB RAM, modem 56 kbps. karta 
sieciowa 10/100, nowy, z niemiecką klawiarurą (wymiana 270 
zł), - 6.000 zł. Lubin, tel. 0608/20-32-51 
NOTEBOOK Toshiba Tecra 700 GT, stan idealny. CD-ROM, 
stacja dysków, 40 MB RAM, dysk twardy 1.3 GB, modem 
U.S. Robotics, torba, ładowarka, nowy akumolator, port pod
czerwieni, - 2.000 zł. Polkowice, tel. 0600/31 -36-07

NOTEBOO&TOSHIBA 4280 najnowszy model, matryca 
14.1*, nowy, na gwarancji,.-*.pudełko, cena sklepowa 10.000,., 
zł/sprzedam za - 6.900 zł. Wrodaw, teL 0608/70̂ 17-01 
NOTEBOOK + drukarka Canon BJC-50, zasilacz, - 900 zł. 
Wrodaw, tel. 0608/30-37-66
NOTEBOOK ARISTO kolorowy, oprogramowanie, Windows 
95,2 dyski twardej aktywna matryca, złącze podczerwieni, 
ładowarka, oryginalna skórzana torba i instrukcja, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/05-71-94
NOTEBOOK OPTIMUS 750T kolorowa matryca, HDD, FDD,
2 x PCMCIA, Windows 95, zasilacz, - 650 zł. Wrodaw, tel. 
071/373-93-99
NOTEBOOK 386DX/25 - 450 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/357-65-15,0601/27-93-05 
NOTEBOOK 486 CELERON 4.3 GB, CD-ROM x24, 32 MB 
RAM, matryca 13.0, fax-modem, torba, - 3.400 żł. Klucz
bork, tel. 0604/52-9145
NOTEBOOK 486DX/33 SUNRACE HYPERBOOK 2300 
DLC/486, wyświetlacz LCD mono, HDD 130MB, 4 MB RAM, 
mysz, FDD, gniazda: klawiatury zewn., myszy PS/2, moni
tora zewh., skanera, porty: 2 x szeregowy, równoległy, SCSI, 
akumulatory, zasilacz zewn., torba, stan dobry, - 600 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/73-21-29
NOTEBOOK 486DX/40 COMPAO CONTURA400 HDD 260 
MB, 8 MB RAM, fdd 1.44 MB, 2xpcmcia, ekran czarno-biały, 
Windows 95, Word, Dos, klawisz szybkiego wyłączenia, za
silacz, bateria, stan idealny - 820 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
NOTEBOOK 486DX2/50 kolorowa matryca 11" TFT, HDD 
800 MB, 20 MB RAM, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta mu
zyczna PCMCIA, bateira, zasilacz, na gwarancji • 890 zł. 
Wrodaw, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 
NOTEBOOK 486DX2/66 4 MB RAM, HDD 240 MB, FDD, 
LCD 10" (mono), trackball, 2xPCMCIA, torba, zasilacz, aku
mulator, instrukcja, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/33847-60 po godz. 16.0502/45-18-24 
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, gło
śniki, podczerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka prze
nośna Canon, Windows 95* z certyfikatem, - 1.490 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-3345
NOTEBOOK PENTIUM 100 TOSHIBA 110 CS 24 MB RAM, 
HDD 815 MB, kolorowa matryca 11", karta muzyczna, FDD 
1.44 MB, stan b. dobry* - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
071/34146-97 po godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 133 MMX SIEMENS matryca 12.1" 
TFT, HDD 2.1 GB, 40 MB RAM, FDD, CD-ROM. bateira li-jon, 
zasilacz, podczerwień, torba, na gwarancji, • 1.990 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63,0501/15-50-90 -
O  NOTEBOOK PENTIUM 550 SONY VAIO PCG-F610, 

okazjal Fabrycznie nowy, oprogramowanie, pu
dełka. Pentium 550 MHz, 64 MB Fast RAM, HDD 

. 6 GB Ultra Speed, aktywna matryca, hi-contrast, 
wbudowany modem, CD-ROM, stacja dyskietek, 
akumulator Li-lon (3 godziny pracy!), • 4.400 zł. 
Wrocław, tel. 0607/60-86-69 02028131

NOTEBOOK PENTIUM II233 TOSHIBA SATELITE 400CDT 
RAM 96 MB, HDD 4 GB, CD-ROM x24, FDD, matryca 12,1" 
TFT, grafika 4 MB, mikrofon, JR, fax-modem, bateria lito- 
wo-jonowa, USB, zasilacz, głośniczki, stan idealny, - 2.900 
zł. Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83.
NOTEBOOK PENTIUM II 266 DELL 64 MB RAM, HDD 4 
GB, FDD; CD-ROM x24, bateria litowa, zasilacz, karta mu
zyczna, głośniki, TFT 13.3", - 3.050~ zł: Wrocław, tel. 
0502/39-80-06
NOTEBOOK PENTIUM II 266 ARISTO RAM 64 MB, HDD 
4|5 GB, CD-rom x24, matrycą 14,1" TFT, JR, fax-modem, • 
FDD, mikrofon, USB, wyjście TV, grafika 4 MB, głośniczki,

• bateria litowo-jonowa, Win ME + programy, stan idealny, • 
3.200 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II 300 TOSHIBA TECRA 8000 64 
MB RAM, HDD 8GB, TFT 14"1, DVD (sprzętowy dekoder), 
S-VHS, TV-OUT, karta muzyczna, głośniki, mikrofon, JR, 
USB, PCMCIA, oryg. osprzęt, torba .Toshiba na notebooka i 
drukarkę gratis, pilnie, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0605/76-70-31 
NOTEBOOK PENTIUM II 333 TOSHIBA SATELITE 
4060XCDT RAM 64 MB. HDD 4.1 GB, CD-ROM x24, FDD. 
fax-modem, JR, USB, mikrofon, bateria litowo-jonowa, ma
tryca 14,1" TFT, grafika 4 MB, stan idealny, Win ME + filmy 

- i programy, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 
0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II 366 DELL RAM 64 MB, HDD 4.5 . 
GB, CD-ROM x24, matryca 13,3" TFT, JR, touch pad, karta 
grafiki 4 MB, głośniczki, 2 x PCMCIA, USB, FDD, bateria . 
litowo-jonowa, mało używany, stan idealny, Win ME + pro
gramy, - 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 x24, 
iRDA, multimedia, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-04-89 02027611

NOTEBOOK PENTIUM II400 CELERON Compaq Armada 
1500C, 96 MB RAM, HDD 4.3 GB, ekran 12.1" TFT, 
CD-ROM, FDD. - 3,100 zł. Wrocław, tel. 0504/90-67-30 
NOTEBOOK PENTIUM U 400 AMD K6/2 Gericom, matryca 
14.1 "TFT, HDD 6 GB, 64 MB RAM. FDD 1.44 MB, CD-ROM, 
modem 56 kbps, bateria li-jon, zasilacz, torba - 3.600 zł. 
Wrodaw, teł. 071/342-80-63,0501/15-50-90 - 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 DELL LATITUDE RAM 128 
MB, HDD 9,1 GB, matryca 14,1" TFT, karta grafiki 4 MB, 
CD-ROM x24, FDD. JR, USB, 2 x PCIMCIA, mikrofon, zasi
lacz, bateria litowo-jonowa, Win ME + programy, stan ideal
ny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 COMPAO ARMADA 1500 C 
RAM 32 MB. HDD 4J3B, CD-ROM x24, USB, 2 x PCMCIA; : 
mikrofon, matryca 12,1" kolor, karta muzyczna + głośniki, 
touch pad, zasilacz, stan b. dobry, Wim ME + programy, - 
2.300 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643.0501/28-38-83 . 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 COMPAO PRESARIO 1277 
K6 RAM 64 MB. HDD 4,5 GB, CD-ROM x24. touch pad. 
mikrofon, bateria litowo-jonowa z miernikiem, matryca 12,1" 
kolor, głośniki, JBL-Pro, zasilacz, mało używany, stan b. do
bry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643.0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 TOSHIBA SATELLITE 2100 
DCS. 32 MB RAM. HDD 4 GB, CD-ROM (24x), FDD, VSB, 
fax-modem, matryca 12.1 tft, kupiony w Polsce, pełna doku
mentacja, instrukcja, 2 lata gwarancji, bateria Li-jon, ładny, - 
oryginalny Win 98. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643, 
0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II500ARISTON 8620 Celeron 500, 
matryca 12,1 TFT,-6,GB, 32 MB, CD, faxmodem, na gwa
rancji, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 0601/874446.0604/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 TOSHIBA SATĘLLITE PRO 
4270, matryca 15", 64 MB RAM, HDD 6 GB, CD-ROM (24x), 
FDD, modem 56 kbps, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-96 
NOTEBOOK PENTIUM lll 256 MB RAM, HDD 20 GB, 14.1 
TFT, 64 MB VGA, fuli duplex, mikrofon, DVD 8/24, FAX-MO- 
DEM, PCMCIA, nowy, na gwarancji, * 8.000 zł. Wrodaw, tel. 
0502/61-14-53 •
NOTEBOOK PENTIUM lll 550 CELERON Intel, firmy Toshi
ba Satellite Pro 4200, HDD 5.6 GB. 64 MB RAM, FDD, 
DVD-ROM, modem V.90, stan idealny + torba, - 4.400 zł. 
Świdnica, tel. 0609/40-20-94
NOTEBOOK PENTIUM lll 600 FUJITSU-SIEMENS modem, 
HDD 10 GB, matryca 14", 128 MB RAM, podczehwień, zasi
lacz, srebrny. Win 2000, - 5.900 zł. Głogów, tel. 
0604/85-85-85
NOTEBOOK PENTIUM lll 700 128 MB RAM, HDD 20 GB. 
prawie nowy, kompletny, • 5.700 zł. Lubin, tel. 0607/42-25-22 
NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 kB pamięci, nowy.
- 90 zł. Wrodaw. teł. 0503/31-71-77
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SP-3900 ASR, 128 kb,
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dużo funkcji, budzik, strefy czasowe, notatnik telefoniczny, 
terminarz, wydatki, kalkulator, przeliczanie walut, nowy w 
pudełku, instrukcja w j. polskim, -199 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-13-23
OBUDOWA AT z zasilaczem, • 45 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
OBUDOWA BIG TOWER AT, - 50 zł. Wrocław, tel. 321-28-39
OBUDOWA MIDI TOWER AT OPTIMUS z zasilaczem, - 40
zł. Wrocław, tel. 0502/93-14-20
OBUDOWA MINI TOWER z zasilaczem i okablowaniem -
70 zł; stacja FDD 1.44 MB - 20zł. Bolesławiec, tel.
075/732-81-59
OBUDOWA MINI TOWER cena - 30 zł oraz obudowa Midi 
Tower • 35 zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83 
OBUDOWA MINI TOWER, • 30 zł. Wrocław, tel. 
0608/68-39-93
OBUDOWY KOMPUTEROWE Midi Tower z zasilaczem ATX
- 60 zł, Desktop AT - 30 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
PALMTOP CASIO stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/780-93-96
PALMTOP COMPAO Aero 2130, Windows CE 2.0, koloro
wa matryca 320x240,16 MB ROM, 16 MB flash, port pod
czerwieni, kabel połączeniowy do PC + program, wyjście na 
słuchawki, funkcje dyktafonu, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/317-08-28,0502/39-80-70 
PAMIĘĆ luzem: HYB4/256, 18 szt. - 15 zł, KM4164B, 18 
szt. -15 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
PAMIĘĆ RAM 2 x 4  MB,. EDO. - 25 zł. Lubin. tel. 
076/842-76-43
PAMIĘĆ RAM 32 MB dimm, 100 mhz (2 sztuki), - 30 zł.
Świebodzice, tel. 074/854-68-46, po 14
PAMIĘĆ RAM 32 MB, SMART MEDIA FLASH, - 300 Zł.
Wrocław, tel. 071/317-08-28,0502/39-80-70
PAMIĘĆ RAM 32 MB RAM, DIMM, - 50 zł. Wrocław, tel.
071/328-99-61
PAMIĘĆ RAM 128 MB, 133 MHz, nowa, faktura VAT, • 100
zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87
PLOTER TNĄCY PNC 5000, tnie i drukuje termotransferem,
- 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/67-24-73
PŁYTA GŁOWNA PENTIUM ABIT BX. ATX, dwuprocesoro
wa, 2xsocket 370 (Celeron), dma 66/33, AGP, soft menu, - 
280 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX,
- 220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PŁYTA GŁÓWNA 486 z procesorem, pamięć ram 8 MB, • 
30 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA 486DX 8 MB RAM, kontroler dysku, karta 
grafiki TVGA1 MB, Cirrus Logic 1 MB, cena 150 zł. Miłoszy- 
ce, tel. 071/318-48-28
PŁYTA GŁÓWNA AMD SLOPEK Sl.54V5 + procesor AMD 
K6 300, 32 MB RAM, karta muzyczna, k. graficzna, obudo
wa, fax-modem, HDD 2.1 GB, • 650 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-30-67
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7 ALI pod procesor do 
500 MHz AMD K6 2, z kartą muzyczną, wyjście AGP, -160 
zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
PŁYTA GŁÓWNA DURON/ATHLON do 1.2 GHz. socket-A. 
biostar M7VKA, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po 
godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA DURON/ATHLON ECS K7 VZA v.30 KT 
133/686B, nowa,-nie używana, na gwarancji, kompletna, 
zapakowana, - 280 zł. Wrocław, tel. 0603/62-74-23 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM * procesor Pentium 166, 16 
MB RAM, obudowa, grafika 2 MB, karta muzyczna, klawia
tura, - 320 zł. Strzelce, tel. 0608/84-71-81 po godz. 15 • 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem Pentium 100, - 
140 zł. Wrocław, tel. 0605/74-76-28 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM AT, ATX do 550 MHz AGP, 
4xPCI, 2xlSA, 3xDIMM + procesor AMD K6-2 350 MHz, z 
wiatrakiem, - 290 zł. Wrocław, tel. 071/789-00-16 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 200 MMX + 64 MB RAM DIMM,
- 300 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IICLAYTON + procesor Cele
ron 300A, - 250 zł. Wrocław, tel. 0600/83-47-65 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II A-TREND ATC 6220, ATX, 
AGP f  procesor Pentium II 333 Celeron + 64 MB RAM 
PC-100, - 450 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-02 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, - 130 zl. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Intel ZX. Slot 1. ATX, 133 
MHz, UDMA 33, AGP, USB, stan idealny, mało używana, 
uszkodzony BIOS - 99 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
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. Wrocław, tel. 071/357-07-05 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (peł
ny), - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III Intel BX. Slol 1. procesor 
Celeron 300 A (450 szyna 100 MHz), • 365 zł. Wrocław, tel. 
071/332-46-75
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III Abit BE6-2, v 1.2, 440 bx, 
ATA100, slotl, • 450 zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46, 
po 14
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM lll Celeron l/ll, i810 DFI
CW-35L, socket FCPGA, karta SVGA i muzyczna, -130 zł.
Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTY CD-R 700 MB, cena już od 1.20 zł/szt., duży wybór,
niskie ceny. Wrocław, tel. 0606/42-96-23
PŁYTY CD-RW wielokrotnego nagrywania, nowe - 2 zł/szt.
oraz dyskietki 1.44 MB, nowe • 0.40 zł/szt. Wrocław, tel.
071/342-80-63,0501/15-50-90
0  POGOTOWIE KOMPUTEROWE • serwis i moder

nizacja, Lubin, lei. 0503/33-35-00 84019241
PROCESOR INTEL, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
PROCESOR AMD K5 90, • 40 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 
lub 0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6-2 oraz płyta główna i obudowa midi 
tower - w całości, - 450 zł. Wrocław, tel. 336-15-64 
PROCESOR ATHLON 700 slot A, + płyta główna MS 6196,
1 miesiąc gwarancji, - 470 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PROCESOR CELERON 266 - 150 zł, 32MB RAM DIMM - 
25 zł. Wrocław, tel. 071/337-14-49
PROCESOR CELERON 300A + płyta główna Clayton, - 250
zł. Wrocław, tel. 0600/83-47-65
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 - 449 zł. Wrocław, tel.
071/318-51-85
PROCESOR CELERON 400 (500) przejściówka gratis, -180 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46, po 14 
PROCESOR CELERON 400 PGA, z wentylatorem, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-49-50
PROCESOR CELERON 433 • 150 zł, pamięć 128 MB RAM 
PC 100 - 70 zł. Wrocław, tel. P71/363-32-92 
PROCESOR CELERON 466 płyta główna Aopen, pamięć 
64 MB 100 MHz, - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/30-59-19 
PROCESOR CELERON 566 FCPGA, socket 370, na gwa
rancji, • 220 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
PROCESOR CELERON 700 przejściówka gratis, - 300 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-68-46, po 14 
PROCESOR PENTIUM 133 z wiatrakiem • 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-07-05
PROCESOR PENTIUM II 233 + wentylator, • 130 zł. Wro
cław, tel. 071/343-69-75 do godz. 16, 071/355-95-62 po 
godz. 20
PROCESOR PENTIUM II366 CELERON Socket 370, przej

ściówka na Slot 1, wentylator, radiator, mało używany, moż
liwość montażu, gwarancja"-1 199 zł. Wrocław, tel. 
0503/73-18-47
PROCESOR PENTIUM lll 750 DURON + wentylator, - 200 
zł. Wołów, tel. 071/389-50-31,0502/34-84-26 
PROCESOR PENTIUM IV 1400 box, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0501/25-67-87
PROGRAM „LEARN TO SPEAK ENGLISH" do nauki języ
ka angielskiego, wersja 7.0, kupiony w USA, oryginalny, ko
rekta własnej wynowy, 3 CD + książka z ćwiczeniami, -170 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-98-74 
PROGRAM „WINDOWS 3.1 PL” z licencją i podręcznikiem
- 30 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
PROGRAM „WINDOWS MILLENIUM” nowy, zapakowany, 
z licenją- 500 zł lub zamienię na Windows 98. Wrocław, tel. 
0604/88-28-81
PROGRAM „WORKS 2.0 PL" (Microsoft), z licencją - 20 zł,
- 20 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
PUDEŁKA PO PŁYTACH CD-R nowe, 200 sztuk -100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/23-50-42
SKANER HEWLETT-PACKARD SCAN JET 5200 C. mało 
używany, wyjście OSB, stan idealny, • 800 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
SKANER PLUSTEK OpticPro P12, zasilacz, kabel, orygi
nalne oprogramowanie, pudełko, -190 zł. Krzyżowa, tel. 
076/817-29-28
SKANER PLUSTEK OPTIC PRO 9636T format A4, stacjo
narny, z przystawką do slajdów, rok gwarancji, pudełko, 
CD-ROM, dokumentacja, kable, nie używany, 4800 dpi, CCD,
- 349 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-45,0501/60-76-77 
SKANER PRIMAX DIRECT COLORADO kompletny, kabel, 
zasilacz, brak sterowników, port szeregowy -170 zł lub za
mienię. Kłodzko, tel. 074/647-34-22
SKANER PRIMAX COLORAD01200 dpi, - 270 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77 .
SKANER UNIDEN radiowy, zakres od 29 do 512 MHz, • 750 
zł. Wrocław, tel. 321-28-39
TUNER TV z podglądem, PIP (obraz w obrazie), - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-40-60
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS kolorowy, nowy, - 
40 zł lub zamienię na tusz do Canon BJC-600. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
TUSZE DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD, LEXMARK 
oryginalne, od 90 zł. Wrocław, tel. 0502/98-74-43 
WYŚWIETLACZ DO LAPTOPA SANYO, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0609/47-07-29
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II z osprzętem, war
tość ok. 2.000 zł, na auto, możliwa dopłata, chętnie kombi, 
może być Wartburg, lub inne propozycje. Przemków, tel. 
076/831-97-36,0602/87-62-90 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PENTIUM 200 MMX Intel, 32 MB 
RAM. 2.5 GB, CD x24, akcelerator graficzny 3D, mysz, kla
wiatura, karta muzyczna, oprogramowanie Win'98 - na Fiata 
126p, Poloneza, po 88 r., do remontu. Wrocław, tel. 
071/355-24-27,0605/14-41-11 
ZASILACZ DO KOMPUTERA PC - 30 zł. Jelenia Góra. tel. 
075/764-73-35

ROWERY
AMORTYZATOR RST 381 R. 1999 r.. - 150 zł. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-15-83
AMORTYZATOR TRIXXY 2-półkowy. skok 155. z piastą i 
adapterem do Hayssa, - 1,000 zł. Wrocław, tel. 
071/347-80-35,0601/79-67-34 
BUTY ROWEROWE z pedałami, - 270 zł. Chojnów, woj. le
gnickie, tel, 0604/99-56-91
FOTELIK ROWEROWY dla dziecka, pasy zabezp., prod. 
zach., stan idealny - 95 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
HAMULCE MAGURA TOMAC HS 33 hydrauliczne, komplet, 
nowe, w pudełku - 660 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KASK ROWEROWY nowy, • 150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
KOŁA DO ROWERU 28a, z oponami i dętkami - 20 zł. Wro
cław, tel. 0501/46-83-61
KUPIĘ ROWER dla dziewczynki w wieku 7-12 lat. Wrocław, 
tel. 071/325-40-93
KUPIĘ ROWER GÓRSKI z kolami 26 cali. - 120 zl: Wro- 
cław, tel. 328-78-77
KUPIĘ ROWER GÓRSKI 26’ . mało używany, bez dokumen-
tów, firmowy, z dobrym osprzętem, cienką ramą, w cenie do
210 zł. Wrocław, tel. 0606/16-39-13
KUPIĘ ROWER GÓRSKI rama 23". Wrocław, tel.
0501/49-67-46
KUPIĘ ROWER KOLARSKI stan b. dobry, na cienkich oa 
kołach 22,20, w cenie do 700 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-26 
RAMA AUTHOR MTB SPIRIT SHOCK, CR-MO, 21$ kom
pletna dokumentacja, sztyca, zacisk, - 200 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-15-83
RAMA DO ROWERU GÓRSKIEGO 26“. - 50 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-58-21
RAMA ROWEROWA srebrno-zielona, stalowa, 21.5'', wspor
nik, sztyca, zacisk, pełna dokumentacja, naklejki, -120 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-15-93
RAMA ROWEROWA naklejki Scott, stalowa, 21,5\ doku
mentacja, wspornik, sztyca, zacisk -120 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-15-93
ROWER prod. USA, z silnikiem Soleks, - 1.500 zł. Legnica, 
tel. 076/851-24-91,0602/86-66-90 
ROWER koła 26", -100 zł. Wrocław, tel. 071/327-87-28 
ROWER B 1 osprzęt LX, rama Cr-Mo, obręcze stożkowe 
Ekspiorer i inne rowery, -1.700 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
ROWER KELLYS PUMA K 4000, amortyzatory, gwarancja, 
stan b. dobry, - 950 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0607/86-03-21. 
ROWER ROMET, - 200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/8/2-27-49 
ROWER SCOTT błotniki, bagażnik, bidon, odblask, nóżka, - 
160 zł. Śmiałowice, gm. Marcinowice, tel. 074/850-67-33 
ROWER SKŁADAK wysoki, stan dobry, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0501/46-83-61
ROWER TRÓJKOŁOWY z koszykiem z tyłu, w dobrym sta
nie. nadaje się dla osoby niepełnosprawnej, - 700 zł. Nysa, 
tel. 0502/65-01-10
ROWER TURING 2 damski, - 120 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-51-57
ROWER WAGONLE stan dobry • 50 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-83-61
ROWER BMX, - 75 zł, Wrocław, tel. 071/325-11-09 
ROWERY BMX - 50 i 70 zł. Wrocław, tel. 071/325-34-21 po 
godz. 17,0605/25-30-59
ROWER BMX 20 dla dziecka, 6-12 lat, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, dla chłopca lub dziewczynki, ceny 95 i 135 zł. 
Wrocław, tel. 0501/84-47-08
ROWER BMX, 2000 r., chromowany, rama Schwinn, stan 
dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71 prosić Rafała 
ROWER BMX FISHBONE BIG ASS kierownica 4-częścio- 
wa, krótka rama, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/10-22-55 
ROWER BMX MONGOOSE wyczynowy, nowy rotor I ha
mulce, - 800 zł. Wrocław, tel. 352-83-36,0503/61-34-73 
ROWER GÓRSKI kolor żółty, koła 26*. 18 biegów, gruba 
rama, stan b. dobry, -170 zł. Bierutów, tej. 071/314-67-72 
ROWER GÓRSKI średniej wielkości, dziewczęcy, stan do
bry, - 350 zł. Jawor, tel. 076/870-65-63,0601/07-12-74 
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa, amortyzator

Rock-Shock, STX RC/XT, - 1.500 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93,0503/39-63-26 
ROWER GÓRSKI nowy, nie używany, 2 amortyzatory, bi
don, - 550 zł. Marcinowice, (el. 074/858-52-49,0605/13-66-09 
ROWER GÓRSKI koła 26", osprzęt Shimano, • 140 zł. Ole
śnica, tel. 0502/87-66-96
ROWER GÓRSKI granatowy, rama Cr-Mo 18", nowe opony, 
hamulce tarczowe (z przodu i z tyłu), obręcze stożkowe Ri- ‘ 
gida, ,-1.000 zł'. Szczodre, tel. 071/399-85-20 
ROWER GÓRSKI stan idealny, mało używany, osprzęt Shi
mano SIS, • 200 zł. Świdnica, tel. 074/850-68-12 
ROWER GÓRSKI koła 24", stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-41-51 '
ROWER GÓRSKI młodzieżowy, czerwony, osprzęt Shima
no, koła 24", nowy, nie używany, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/345-47-93
ROWER GÓRSKI koła 26", stan b. dobry, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0608/81-68-07
ROWER GÓRSKI koła 26", osprzęt Shimano SIS, stan do
bry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66 
ROWER GÓRSKI nowy, rama aluminiowa, amortyzator, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-78-64 po godz. 18 
ROWER GÓRSKI męski, koła 26", gruba rama - 290 zł oraz 
drugi również męski, 2 amortyzatory • 390 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
ROWER GÓRSKI, męski, 26", stan b. dobry, Shimano, - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/365-91-38 po godz. 16 
ROWER GÓRSKI koła 26", 2001 r., na amortyzatorach, ha
mulce V-Brake • 540 zł. Wrocław, tel. 0501/80-46-25 
ROWER GÓRSKI, 1998 r., przerzutki Shimano-Joko półau
tomaty, koła 26", rama Joko, błotnik tylny, odblaski, stan 
dobry, - 180 zł. Złotoryja, tel. 076/878-54-40 
ROWER GÓRSKI CANNONDALE aluminiowa rama 22". 
kolor zielono-czarny perłowy metalik, klamki i hamulce LX, 
przerzutki STX, korba Code, obręcze Mavic, opony Pirania,
• 1.500 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-58 
ROWER GÓRSKI FISHER, rama Cr-Mo. rozm. 14,5", 
osprzęt Shimano Exage 500 LX, aluminiowe obręcze 26", 
mechanizm korbowy z wymiennymi koronkami (pierścienie 
zębate), stan dobry, • 400 zł. Góra, tel. 065/543-38-24 
ROWER GÓRSKI FISHER osprzęt: Aquila XT, STX RC, koła
- Zac 19, szprychy - DT, kierownica j sztyca - Ritchey, stan 
idealny, bardzo mało używany, - 1.050 zł. Lubawka, tei. 
075/741-13-45
ROWER GÓRSKI FOCUS rama Cr-Mo, osprzt XT, amorty
zator Bomber Z2, 27 przełożeń, • 3.000 zł. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
ROWER GÓRSKI GEANT, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/12-16-08
ROWER GÓRSKI GIANT rama Cr-Mo 2, STX. - 650 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-93,0607/18-50-38 
ROWER GÓRSKI GT XTR Mavic, amortyzatory. - 1.600 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-93,0503/39-63-26 *
ROWER GÓRSKI HERCULES osprzęt Sachs, oświetlenie, 
bagażnik, pompka, błotniki, zabezpieczenie, koła na klucz, - 
450 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
ROWER GÓRSKI KAN BIKE męski, czarne błotniki, kie
rownica .rogi", bagażnik, pulsujące światełko tylne, koła 26",
- 210 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42
ROWER GÓRSKI KTM ULTRA SPORT, rama aluminiowa 
7005, amortyzator Rock Shox Indy C, osprzęt Deore LX, 8 
speed, opony Corratec Cemi Lick, stan b. dobry + pedały 
SPD, buty Adidas. - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI KTM ULTRAYS, 2000 r. dobry osprzęt, 
waga 11.5 kg, amortyzator RST, nowy, stan idealny, • 1.000 
zł. Legnica, tel. 0608/85-69-23 
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 18 przerzutek, - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06 
ROWER GÓRSKI NAKAMURA osprzęt XT, mostek Korę, 
aluminiowa rama. 2 kpi. opon, stan b. dobry, - 2.600 zł., tel. 
0603/23-04-86
ROWER GÓRSKI PEUGEOT koła 26", nowe części, • 130 
zł lub zamienię, różne propozycje. Wrocław, tel. 
0503/62-67-34
ROWER GÓRSKI SCOTT cromo 14", model Montego - 330 
zł, Wheeler Cromo Aliwio - 650 zł, California Vampire Cr-Mo, 
Deore IX - 580 zł, Author, Cr-Mo, STX, V-Break, stan b. 
dobry - 600 zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER GÓRSKI SCOTT ALU 7005 rama 19", osprzęt De
ore XT, piasty Pullstar, obręcze Mavic, opony Ritchey. amor
tyzator przedni, • 1.200 zł. Żary, tel. 0503/77-23-60 
ROWER GÓRSKI SCOTT, 1999 r. granatowy, hamulce 
Sachs, przerzutki STX i Deore LX, piasty STX i LX, rama 
Cr-Mo, - 650 zł lub zamienię na konsolę Sony Playstation, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/336-14-15 
ROWER GÓRSKI TREK zadbany, - 650 zl. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
ROWER GÓRSKI WHEELER 5800 rama 19.5', osprzęt 
Deore LX, hamulec V-Break, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/372-47-80
ROWER KOLARSKI czerwony, licznik elektroniczny Kuboi, 
hartowane obręcze, szer. opon 19 mm, + strój kolarski, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0501/41-18-76 /
ROWER KOLARSKI • 200 zł oraz rower na małych kółkach, 
z przerzutką i oponami terenowymi r 190 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
ROWER KOLARSKI młodzieżowy, przerzutki, zadbany, • 50
zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42
ROWER KOLARSKI BENOTTO, duży, rama 590 mm,
osprzęt Shimano ModlD, Columbus, stan b. dobry, - 500 zł.
Środa Śląska, teł. 071/317-32-20
ROWER SKŁADAK oświetlenie, błotniki, bagażnik, stan b.
dobry - 100,zł. Kłodzko, tel. 074/647-09-65,0604/87-53-33
ROWER SKŁADAK WIGRY 3 czerwony, stan b, dobry. -
150 zł. Wrocław, tel. 071/342-13-47
ROWER TREKINGOWY damski i męski, koła 28", Hanse-
atic, 18 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, oświetlenie,
stan b. dobry - 260 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-24,
0601/88-23-06
ROWER TREKINGOWY CANNONDALE 18", osprzęt De
ore IX + Coda, 24 przełożenia, koła 28", stan b. dobry, • 
1.390 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER TREKINGOWY GIANT 6061 COMFORT aluminio
wa arama, widełki RST, centralny amortyzator gazowy, 
osprzęt STX, hamulce V-Brake, dynamo wbudowane w 
przednią .piastę, stan b. dobry, - 2.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-94-79,0604/91-59-86 
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi, torpedo, komplet
ny osprzęt, prod. zachodniej, nowy, - 380 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, prod. niemieckiej,
koła 28", 5 i 3 przełożenia Shimano, bagażnik, oświetlenie,
błotniki, technicznie sprawny - 190 zł/śzt. Wrocław, tel.
071/364-19-28,0501/61-49-50
ROWER TURYSTYCZNY damski, koła 24 x 13/8, biały, tecłn
nicznie sprawny - 80 zł. Wrocław, tel. 071/355-52-49,
0609/36-55-77
ROWER TURYSTYCZNY przerzutki tylne i przednie, bagaż
niki, oświetlenie, - 150 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-46-78,0600/19-76-82 
ROWEREK DZIECIĘCY PELIKAN składak, dla dziecka do 
4 lat. Dzierżoniów, tel. 074/646-14-48 po godz. 20 
ROWEREK DZIECIĘCY od 2 do 7 lat. 3 szt. - 30 zł/szt. Oła
wa. tel. 071/313-80-84
ROWEREK DZIECIĘCY b. ładny, dla dziecka do 5 lat, regu
lowany, z bocznymi kółkami, czerwono-czarny, niezniszczo- 
ny, - 100 zł (w sklepie 350 zł). Polkowice, tel. 0603/92-76-18 
ROWEREK DZIECIĘCY kolorowy, + boczne kółka, stan do
bry, • 60 zł. Wołów, tel. 071/389-60-16

ROWEREK DZIECIĘCY 3-kołowy, dla dziecka, niebieski, 
stan dobry - 35 zł. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
ROWEREK DZIECIĘCY 3-kołowy, niebieski, gumowe koła, 
zwrotna rączka umożliwiająca prowadzenie przez rodzica, 
posiada podnóżki - 70 zł. Wrocław, tel. 071/321-74-23 
ROWEREK DZIECIĘCY nowy, mało używany, gumowe opo
ny ♦ 2 kółka boczne. -150 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-73 
ROWEREK DZIECIĘCY od 6 lat - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/355-52-49.0609/36-55-77 
ROWEREK DZIECIĘCY BULI 2 z kółkami bocznymi, dla 
dziecka od 3 do 6 lat, różowo-fioletowy, koła 12,5", stan b. 
dobry, -100 zł. Lubin, tel. 076/847-55-49 
ROWEREK DZIECIĘCY KUBUŚ dla 3 - 5 latka, kolor bor- 
dowy, gumowe opony, -150 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49, 
071/328-29-88 po godz. 20
ROWERY GÓRSKIE _Alex Colorado’ , nowy, rama aluminio
wa, Deore 200, V-Brake, 27 przełożeń, lekki, stan b. dobry - 
1590 zł, .Wheeler", rama aluminiowa, osprzęt STX, lekki, 
stan b. dobry - 790 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWERY GÓRSKIE SCOTT RACING, rama aluminiowa, 
Deore LX, 24 przełożenia, V-Brake, stan idealny • 1390 zł, 
WHEELER 3900 ZX, rama aluminiowa, Deore LX, amorty
zator Zokes, V-Break, stan b. dobry - 1290 zł, ALEX, rama 
Cr-Mo, STXRC, Deore LX, stan b. dobry - 990 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWERY GÓRSKIE DIAMANT. Deore LX 2000,27 przeto- 
żeń, V-Break, amortyzator przedni RST, stan idealny - 1590 
zł, rower BERGAMONT, rama Cr-Mo, STX, Alivio, koła 28", 
stan b. dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWERY TURYSTYCZNE 3 i 5 biegów, damski i męski, koła 
28", błotniki, bagażnik, oświetlenie, • 190 zl. Wrocław, tel. 
071/793-53-14,0609/28-28-26 
ROWERY TURYSTYCZNE damski i męski, prod. niemiec
kiej, koła 28", 5 przełożeń Shimano, błotniki, bagażnik, oświe
tlenie, stan b. dobry, zadbany - 190 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/364-19-24,0601/88-23-06 
SAKWA ROWEROWA 3 kom., b. duża pojemność, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 368-80-12
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI MARVEL rama aluminiowa, 
gruba, niklowana, przerzutki, Deore LX i Megarange - 950 zł 
- na sprzęt RTV. Lubin, tel. 0608/04-03-76

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we, spółdzieiczo-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 99000001 
ADAPTACJA STRYCHU w Polanicy Zdroju, pow. 47 m2, -
35.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/867-52-90,0602/31-67-85 
ADAPTACJA STRYCHU 3 pokoje, 50 m2, ul. Psie Budy -
260.000 zł lub wynajmę - 1.500 zł + liczniki. Wrocław, tel.
342-31-50,0501/43-40-21
ADAPTACJA ZABUDOWAŃ GOSPODARCZO-MIESZKAL
NYCH wolno stojących na działalność gospodarczą; stodoła 
100 m2, budynki gospodarcze 350 m2, mieszkalne 130 m2, 
działka 26 arów, w tym plac 7 arów i ogród 4 ary, - 45.000 zł. 
Jenków, tel. 0503/02-17-33
O ATRAKCYJNA DZIAŁKA pow. 980 m2, energia el., 

woda, na powstającym osiedlu domów jednoro
dzinnych, w pobliżu las, piękna okolica, -15.000 
zł. Ćhwałowice k. Jelcza-Laskowic, tel. 
071/343-27-04 80014041

BAR w Kudowie Zdroju, pow. 60 m2, przy parku zdrojowym, 
projekt rozbudowy, działka 960 m2, - 950.000 zł lub wydzier- 
żawię. Świdnica, tel. 074/853-65-36,0606/34-59-26 
BAR z bogatym wyposażeniem i lokalizacją, preferowana 
działalność • smażalnia ryb lub gyros - kebab - od 25.000 zł 
oraz kwiaciarnia 50.000 zł. Wrocław, tel. 788-20-31, 
0606/55-50-80
BAR na terenie wyższej szkoły, dobrze prosperujący, pełne 
wyposażenie, pow. 80 m2, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-30-42 po godz. 20 lub, 0503/80-33-12 
BAR ze sklepem, • 70.000 zł. Wrocław, tel. 0606/28-97-18 
BAR PIWNY w centrum Wrocławia, 150 m2, cena 300.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/77-62-47
•  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

BUDOWA BUDYNKU z warsztatem, stan surowy, działka 
36 arów, - 85.000 zł lub zamienię na busa, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0604/46-55-71
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 intemecie pod numerem 
- A00540 www.autogielda.com.pl)
BUDYNEK BIUROWY w Lesznie, na działce 700 m2, budy
nek o pow. 240 m2 ♦ hala z płyty obornickiej o pow. 250 m2,
c.o. gazowe, klimatyzacja, wszystkie media - 3.000.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/40-96-06
BUDYNEK GOSPODARCZY magazynowo-warsztatowy, w 
Wojnowicach, pow. 250 m2, pow. działki 0.32 ha, na każdą 
działalność, media, - 66.400 zł. Czernica, woj. wrocławskie, 
tel. 0609/45-54-46
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 MIESZKALNO-USŁUGOWY działka 3 a, w cen
trum Lwówka, z dobrze prosperującą pizzerią, wliczone wy
posażenie, przepisy, obsługa, - 260.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
0607/59-20-96
BUDYNEK MIESZKALNY z barem gastronomicznym, pow. 
baru 80 m2, mieszkanie 100 m2, ogród 12 a, budynek go
spodarczy, blisko szkoła, przystanek autobusowy, - 530.000 
zł. Syców. tel. 062/785-31-15.0608/76-31-56 
BUDYNEK PONIEMIECKI w zabudowie szeregowej, na 
obrzeżu Wrocławia, w trakcie remontu, - 65.000 zł. Wroćław, 
tel. 071/341-23-08 wieczorem 
BUDYNEK WARSZTATOWY 100 m2, działka 1400 m2, -
230.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2. na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. - Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 
0602/40-03-48
BUDYNKI GOSPODARCZE o pow. 515 m2, dobra lokaliza
cja, prąd, siła, blisko Żmigrodu, • 50.000 zł lub zamienię na 
samochód. Sanie, gm. Żmigród, tel. 0607/71-17-76 
O  CEGIELNIA na działce o pow. 3.4 ha, w Kościel-

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny 
te l. 076 /856 -06 -05 ,0 -605  268  724

OP994238 -

niku koło Lubania Śląskiego - 100.000 DEM (do ! 
uzgodnienia)., tel. 048/614-88-71, 0604/79-05-06 
02027661

•  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, kuchnia, 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 kwaterunkowe. Wro
cław, tel. 0502/87-41-67
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, załatwię 
formalności, do 35.000 zł. Wrocław, tel. 342-49-23,343-02-48 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE lub 
spółdzielcze, może być zadłużone, załatwię formalności. 
Wrocław, tel. 071/344-29-75
O DO WYDZIERŻAWIENIA H AU  pow. 620 m2, z par

kingiem na 70 samochodów, całość ogrodzona, 
wszystkie media, wysoki standard, ogrzewana 
posadzka bezpyłowa, na każdą działalność, np. 
na kręgielnię, „fitness club", dyskotekę. Jelenia 
Góra, tel. 0601/58-13-21 01033101

•  DO WYNAJĘCIA 1-pokojowe, Nehringa, 31 m2, umebl.
- 400 zł * licz., Myśliwska, 33 m2, umebl. • 500 zł + 
licz., Krzycka, 35 m2, umebl., tel. - 600 zł + licz., Pole
ska, 37 m2, nowe, umebl. - 650 zł + licz., 2-pokojowe, 
Pocztowa, 47 m2. umebl., tel. - 800 zł + licz Drukarska,
40 m2, umebl., tel. - 800 zł + licz., Pereca,. 47 m2, 
umebl., tel. - 850, zł + licz., tel. 071/342-06-43, 
0603/07-33-63 99000001

DO WYNAJĘCIA lokal w Piaskowej Górze, pow. 260 m2, 
wys. 5 m, zaplecze i WC, wszystkie media, nadaje się na 
hurtownię, magazyn, sklep lub warsztat samochodowy -12 
zł/m2. Wałbrzych, tel. 0603/77-90-27 
DO WYNAJĘCIA BOKS w garażu piętrowym, przy ul. Za
chodniej, we Wrocławiu, pilot do bramy wjazdowej - 250 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-01-03 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE samodzielne, w domu, Za
lesie, -1.000 zł. Wrocław, .tel. 348-09-98.0503/72-38*28
•  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, ul. Krakowska 
-15 zł/m2. Wrocław, teł. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA BIURO 4 wysokie pokoje, na parterze, pow.
100 m2, na Kuźnikach, doświetlone, ciche, z osobnym wej
ściem - 2000 zł/mies. + VAT e-mail:grzegorz40@połand.com. 
Wrocław, tel. 071/788-95-55
O DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY 

nowy, pow. 440 m2, wolno stojący, woda, prąd, 
nadający sie na cichą działalność gospodarczą, 
ogrodzony, dogodny dojazd., tel. 074/850-93-29 
01034301

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 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 140 m2. 
wszystkie media, ogrzewanie gazowe, parking, teren ogro
dzony, cena - 1.400 zł/mies. Osiek, tel. 076/842-83-63, 
076/844-67-00
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, 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 BUDYNKI o pow. 245 m2, na działalność 
gospodarczą lub szukam wspólnika przy produkcji mebli \  
tapicerowanych, posiadam niezbędny sprzęt oraz samochód 
dostawczy. Gryfów ŚL, tel. 0603/56-83-13 
DO WYNAJĘCIA DOM w Kluczborku, przystosowany jako 
kwatery mieszkalne, pokoje 3-, 4-osobowe, 2łazienki (kabi
ny), TV SAT, kuchnia, pralnia, z wyposażeniem, najchętniej 
dla firm. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
DO WYNAJĘCIA DOM we Wrocławiu, przy ul. Grota-Ro- 
weckiego, działka o pow. 7 a, przeznaczony na działalność 
gosp, - 600 zł. Skałka, tel. 071/316-84-57 
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, wolno stojący, pow. 320 m2, 
na działce 900 m2, obok plac ogrodzony o pow. 1300 m2, 
nadający się na pawilon usługowy, przez długi okres • 4.200 
zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 130 m2, we Wrocławiu, może 
być dla pracowników, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/24-17-15 
DO WYNAJĘCIA DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w 
centrum Środy Śląskiej, nowy ogród, garaż, -1.700 zł /mies.. 
Środa Śląska, tel. 071/317-28-06 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE w 3-pokojowym mieszka
niu studenckim, ok. pl. Grunwaldzkiego, cena 300 zł (w wa
kacje 200 zł). Wrocław, tel. 071/321-46-23 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ • 250 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/352-62-73
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Wrocław-Muchobór Mały, cena - 
200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-74-56 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Grudziądzka, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/325-27-11
DO WYNAJĘCIA GARAŻ od 1 lipca. przy ul. Owsianej - 
160 zł/m-c. Wrocław, tel. 0601/69-67-22 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany, ul. Jedności Narodo
wej 114, naprzeciwko ul. Kluczborskiej, - -15Ó zł. Wrocław, 
tel. 071/783-98-70
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Piastowska, - 200 zl. Wrocław, 
teł. 071/364-44-41
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Traugutta 96B/13, - 100.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-27-10 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Grabiszynku, • 180 zł. Wro
cław, tel. 071/363-19-52
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Krzykach, ul. Makowa, w za
budowie szeregowej, ze światłem - 200 zł/miesiąc. Wrocław, 
tel. 071/338-05-79,0600/39-55-63 .
DO WYNAJĘCIA GARAŻE • MAGAZYNY o pow. 18 m2, 
teren ogrodzony, strzeżony, b. dobra lokalizacja, we Wrocła
wiu, boczna ul. Legnickiej - 335 zł/mies. brutto. Wrocław, tel. 
071/355-62-84.0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 
m, plac utwardzony ok. 1.500 m2, wszystkie media, atrak
cyjna lokalizacja, działka ogrodzona pow. 80 a, blisko ob
wodnicy Wrocław - Poznań (500 m), - 4.000 zł. Trzebnica, 
tel. 0601/74-66-30,0601/74-66-40 
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 200 m2, wszystkie media •
1.200 zł/mies. + opłaty. Trzebnica, tel. 0601/32-38-11 
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na 
produkcję lub magazyn, 2 x biura, pom. socjalne, wszystkie 
media, plac utwardzony 500 m2,20 km od Wrocławia, Głu
chów Górny - 1.500 zł/mies. Trzebnica, tel. 071/387-21-78, 
071/312-07-34
DO WYNAJĘCIA HALA produkcyjna lub może być na ma
gazyn, warsztat cichej produkcji, pow. 100 m?, dodatkowo A
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może być pokój na biuro - 1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/324-27-86
DO WYNAJĘCIA HALA.120 m2, we Wrocławiu, na Krzy
kach, rejon budynku TVP, wysokość 4 m, brama wjazdowa, 
telefon, instalacja 220/380 V, gaz, pomieszczenie socjalne-
1.500 zł/mies. + VAT. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
DO WYNAJĘCIA HALA wolno stojący, 120 m2, nadaje się 
na hurtownię, magazyn lub cichą produkcję, cena 1.000 
zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/372-72-67 
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE pow. 500 m2 i 800 
m2, murowane, wc, CO, z telefonem, okolice Wrocławia, cena
4-6 zł/m2 lub inne propozycje. Św. Katarzyna, tel: 
0603/84-78-77
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w rynku Złotego Stoku, pow. 
300 m2, na działce 1000 m2, ogrodzona, przy głównej tra
sie, w pobliżu granicy czeskiej, przystosowana na motel, na 
długi okres • 3.000 zł/mies; Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
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 w centrum Wrocławia, pow. 43 m2, 
duże witryny, nowa plomba, w całości lub w części (14 łub 
21 m2), na sklep, biuro, itp. • 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/351-00-02
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 300 m2, w centrum Dzierżo
niowa, w całości lub częściowo (na stoiska handlowe), cena 
stoiska 600-800 zł + VAT. Dzierżoniów, tel. 0605/72-16-59 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 63 m2, w centrum Jedliny 
Zdroju, parter, CO, alarm, zaplecze, telefon, po remoncie -
1.000 zł/mies. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-58-45 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Jelczu-Laskowicach, pow. 70 
m2, podzielony na 3 części: 28 m2 - 700 zł, 24 m2 - 800 zł, 
18 m2 - 500 zł lub w całości, nadaje się na sklep chemiczny, 
drogerię, odzieżowy, obuwniczy itp., a także część lokalu na 
usługi (fryzjer, solarium itp.). Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-36-03
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 108 m2, nowy, parter, 2 duże 
witryny, parking, przy trasie Wrocław - Kamieniec Wrocław
ski, na sklep, magazyn, biuro, przedstawicielstwo, z wyłą
czeniem produkcji, cena 18 zł/m2 + VAT. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-57-29
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, w centrum Lubina, 
cena -1.200 zł. Lubin, tel. 0607/73-01-73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 300 m2, nadaje się na biuro, za
kład produkcyjny, hurtownię, wszystkie media zapewnione - 
8 zł/m2 + Vat. Lubin, tel. 076/749-02-31 w godz.8-15, 
076/847-13-60 w godz.16-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 40 i 60 m2 lub w całości 
100 m2, na biura, gabinety, sklep, c.o., siła, woda, telefon, 
okolice sklepu Real, pasaż handlowy, w Lubinie - 25 zł/m2 
mies. Lubin, tel. 076/844-79-81 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, pow. 17 m2, 
w Lubinie, na osiedlu Ustronie IV - 550 zł/mies. Lubin, tel. 
0608/45-42-59
DO WYNAJĘCIA LOKAL 200 m2, w Namysłowie, dobra lo
kalizacja, działka ogrodzona, wszystkie media, na każdą 
działalność -10 zł/m2. Namysłów, tel. 0603/63-96-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, w Namysło
wie, dobra lokalizacja, -1.000 zł. Opole, tel. 077/410-34-81. 
077/410-26-48
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdrój, idealny 
na sklep, biuro, gabinet lekarski, możl. wynajęcia całości (75 
m2) lub samodzielnej części (50 lub 25 m2), cena ok. 30 
zł/m2. Polanica Zdrój. tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 173 m2\ w Rynku Polko
wic, 2-poziomowy - 4.500 zł/mies; Polkowice, tel. 
076/847-00-48
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, na każdą działal
ność gosp. - 500 zł/m-c lub nawiążę współpracę. Rogów 
Sobócki,.tel. 071/316-21-67
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Świdnicy (Rynek), pow. 
37 m2 • 1.500 zł/mies. Świdnica, tel. 074/841 -53-69 lub, 
0603/54-39-60
DO WYNAJĘCIA LOKAL na bar. sklep, biuro, blisko cen
trum, 70 m2, z telefonem • 30 zł/m2. Świdnica, tei. 
074/852-51-35,074/853-24-84 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 16 m2. WC, zaplecze, wszystkie 
media, nadaje się ma biuro rachunkowe, kancelarię, zakład 
fryzjerski, masażu lub kosmetyczny, - 400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-09-28
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, pow. 38 m2, wszystkie 
media, w Wałbrzychu, przy ul. Poselskiej. Wałhrzych, tel. 
0601/88-45-90
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 97 m2, działka 300 m2 -1.000 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL usługowy, z tarasem, 30 m2, na 
biuro lub kawiarnię - 1.500 zł/mies. Wrocław, tei. 
071/784-45-68 w godz. 13-19
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2, na cichą produkcję - 300 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/353-53-50 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowo • handlowo - magazyno
wy, 470 m2, parter, teren strzeżony, telefony, sieć kompute
rowa, system alarmowy, b. dobra lokalizacja i dojazd, wyso
ki standard, boczna ul. Legnickiej -12.500 zł/miesiąc + VAT 
+ media. Wrocław, tel. 071/355-62-84,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA LOKAL nadający się na biuro, kawiarnię 
internetową, hurtownię - 750 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/788-48-51.
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, przy ul. Łukasińskiego, 
we Wrocławiu, pow. 35 m2, komfortowe, parter, wejście od 
ulicy -1.400 zł/mies. Wrocław, teł. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, pow. 35 m2, komforto
wy, z wyposażeniem, ul. Szczęśliwa, - 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-67-30
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 35 m2, na biuro, komforto
wy, z wyposażeniem, przy ul. Szczęśliwej - 1.600 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/321-67-30
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2. na Gądowie. Wrocław, tel. 
071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biura, gabinety, pow. ok. 36 
m2,2 pokoje, hol. wc, c.o., z telefonem, system antywłama- 
niowy, niezależne wejście od frontu, Karłowice, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 325-21-85
DO WYNAJĘCIA LOKAL mieszkalno-biurowy, 70 i 50 m2, 
przy trasie wylotowej na Warszawę, rejon .Korony*, ul. Bru- 
ecknera - 20 zł/m2 + liczniki. Wrocław, tel. 071/326-20-23 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 160 m2 ♦ 50 m2 pomiesz
czenia garażowo-magazynowego, media, wc, siła, alarm, w 
centrum Ołtaszyna, cena - 13 zł/m2. Wrocław, teł. 
071/368-15-83
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowo-magazynowy, 72 m2, (2 
pomieszczenia po 28 m2 + zaplecze i WC 16 m2), parter, 
przy głównej drodze, miejsce na reklamę, parking, telefon, •
2.500 zł. Wrocław, tei. 071/337-00-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL mały, dam odstępne, rejon Nowe
go Dworu. Wrocław, tel. 071/354-24-62,0502/89-99-15 
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 biurowo-handlowo-magazynowy, 
pow. 470 m2, na parterze, teren strzeżony, telefony, sieć 
komputerowa, system alarmowy, b. dobra lokalizacja, do
godny dojazd, wysoki standard, obiekt b. funkcjonalny, we 
Wrocławiu, przy bocznej ul. Legnickiej -12.500 zl/mies. net
to ♦ media. Wrocław, tel. 071/355-62-84,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy uf. Piłsudskiego, 62 m2. duża 
witryna, po remoncie • 1.800 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/785-95-32,0601/70-45-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w domku jednorodzinnym, o pow.

27 m2, nadający się na mieszkanie lub prowadzenie działal
ności gospodarczej, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/357-52-40 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY pow. 28 m2, we Wro
cławiu, przy ul. świdnickiej, 3 linie telefoniczne, IV piętro, 
winda - 25 zł/m2 netto. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 
408.0501/37-10-38
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY nowy,-wykończony, 
53 m2, róg ul. Jedności Narodowej i Słowiańskiej, - 2.100 zł
• liczniki. Wrocław, tel. 071/373-55-77,0607/65-79-75
DD WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY po remoncie, 120 m2, 
róg ul. Słowiańskiej i Ołbińskiej, na handel, gastronomię, •
3.300 zł. Wrocław, tel. 0605/06-93-93
•  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE : Szczytnicka, 

38 m2 • 1.500 zł + liczniki, Śródmieście, 73 m2 - 2.500 
zł ♦ liczniki, PI. Grunwaldzki, 90 m2 - 3.500 zł ♦ liczniki, 
Hubska, 58 m2 - 2.000 zł + liczniki, Śródmieście, 76 
m2 - 2.000 zł + liczniki + opłaty, Kochanowskiego (dom 
+ hala) - 3.500 zł + liczniki. BN Libucha, Wrocław, tel. 
071/321-91-91 99000001

DO WYNAJĘCIA LOKALE biurowo • usługowe o pow. 14 
m2 i 18 m2, we Wrocławiu, na Dworcu Świebodzkim - 40 
zł/m2 + prąd. Wrocław, tel. 0501/34-09-97.
DO WYNAJĘCIA LOKALE o pow. 1101140 m2, w centrum 
Wrocławia, z telefonem, prąd, na parterze, kafelki, ogrze
wanie, na działalność lub biura - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA LOKALE biurowe, w centrum Wrocławia, 
dobry dojazd, własny parking, z telefonem, różne powierzch
nie -od 1500 zł/mies. Wrocław, tel. 355-88-66,0501/57-54-12 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 200 m2, w ciągu hurtowni bu
dowlanej i instalacyjnej, wszelkie media, plac manewrowy - 
6 zł/n:2. Oława, tel. 0604/42-22-85 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN parter 301 m2 • 18 zł/m2 netto 
mies., 370 m2 -18 zł/m2,454 m2 • 18 zł/m2, II piętro 619 
m2 -13.5 zł/m2 mies. netto. Wrocław, tel. 071/342-22-84 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 105 m2, na terenie strzeżo
nym, atrakcyjna lokalizacja i dojazd, boczna ul. Legnickiej - 
15 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/355-62-84,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN w miejscowości Trzebień k. 
Bolesławca, pow. 660 m2, przy skrzyżowaniu dróg - 900 
zł/mies. + media, możliwość sprzedaży. Wrocław, tel. 
071/342-63-19
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 90 m2, na Karłowicach, teren 
ogrodzony, siła, woda, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/13-40-96 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY od 150-1000 m2, biura, waga 
samochodowa, teren ogrodzony, utwardzony, strzeżony - od 
.5 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-46-07,0601/84-18-05 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE dla kosmetyczki, tipsy, makijaż, 
przy zakładzie fryzjerskim, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w pokoju, dla studenta, niepa
lący, 270 zł/mies., we Wrocławiu (ul. Powstańców Śl.). Wro
cław, tel. 071/787-86-58 ■
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE w salonie fryzjerskim, na tipsy, 
manicure - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 340-06-10 po godz. 20
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Popo- 

wice, 40 m2 - 700 zł. Zachodnia. 26 m2 - 60frzł ♦ licz
niki, Zacisze - 600 zł, Ciepła, 31 m2, nowe - 800 zł + 
opłaty. Wyszyńskiego • 800 zł * liczniki, Krzyki - 500 zł, 
Biskupin - 800 zł + liczniki. .AS' Nieruchomości,, tel. 
071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE : Wej- 
herowska, 40 m2 - 900 zł + licz., Krzyki, 36 m2 - 850 zł, 
Popowice, 40 m2 - 800 zł + liczn., PI. Grunwaldzki - 
900 zł + licz., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 
zł + liczn., Grabiszyńska, 40 m2, umebl. - 900 zł + liczn., 
Dzielna, 49 m2 - 700 zł + opłaty, Baciarellego, 36 m2, 
komfort -1.000 Zł ♦ licz., Wyszyńskiego, telefon, 50 m2 
- 900 zł + licz. .AS’  Nieruchomości, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 .99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE : Bal
zaka, 76 m2 • 1.000 zł + opłaty, Inowrocławska, 60 m2 
-1.400 zł + licz., Krzyki, 63 m2 -1.200 zł + opłaty, Jara
cza, 63 m2 • 1.200 zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 -1.000 
zł + opłaty, Reja, 66 m2 - 1.500 zł + licz., Gajowa, 70 
m2 • 1.200 zł + licz Grabiszyńska, 60 m2 - 1.300 zł + 
licz., Bystrzycka, 57 m2. -1.000 zł ♦ opłaty, .AS* Nieru
chomości, 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 : M-1, Nyska, nowe - 
600 zł + liczniki, M-2, Nyska, nowe - 900 zł + liczniki, 
M-3, Górnickiego -1.000 zł + liczniki, M-2, Zachodnia • 
900 zł + liczniki, M-2, Czajkowskiego -1.000 zł + liczni
ki energ., M-2, Wiejska -1.100 zł + liczniki. BN Libu
cha, Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001

• .  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE 1-, 2-, 3-oso- 
bowe, oddzielne wejście - 250 zł, mieszkania 1-pokojo- 
we, od 550 zł i  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 3-POKOJOWE piętro 
w segmencie, Radwanice -1.100 zł/mies. + liczn.,
2-pok., ul. Słubicka, tel. - 1.000 zł/mies. + liczn., Ko
mandorska- 900 zł + opł., Kozanowska - 900 zł/mies., 
kawalerka, ul. Korczaka - 600 zł/mies..+ liczn., pokoje
2-osob., ul. Opatowicka, - 400 zł /mies., Swojczycka • 
400 zł/mies., ul. Kotsisa -. 500 zł/mies., BN .MARZE
NIE’ , Wrocław, tel. 071/345-27-39. 071/345-22-78 
99000001

•  DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wro
cławiu (Śródmieście), ok. pi. Grunwaldzkiego, winda, 
balkon, pow. 57 m2, do zamieszkania od zaraz, bezpo
średnio od właściciela • 1.100 zł ♦ czynsz i liczn. Wro
cław. tel. 0502/54-08-12 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE umeblowane, zadbane, przy 
ul. Hermanowskiej (osiedle Kuźniki), pow. 34 m2, bez po
średników - 700 zł + opłaty (niskie). Wrocław, tel. 
071/343-02-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2. rozkładowe, lip. 
umeblowane, z telefonem, we Wrocławiu, ul. Pereca -1.000 
zł * liczniki. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0605/39-47-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokoje, w Jelczu-Lasko
wicach, na parterze, balkon, z telefonem - 400 zł ♦ opłaty. 
Jelcz-Laskowice. tel. 0603/89-18-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław 
Krzyki, całkowicie umeblowane, telefon, garaż, tylko na dłuż
szy okres • 900 zł + wszystkie opłaty. Kobierzyce, tel. 
071/311-14-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 72 m2, 
częściowo umeblowane, w Legnicy - 550 zł/mies. + liczniki. 
Legnica, tel. 076/852-35-35,0502/37-32-01 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE. KAWALER
KA, w Lubinie - 400 zł/mies. Lubin, tel. 076/843-41-62 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE. KAWALER
KA, 28 m2. umeblowana, po remoncie, w centrum • 650 zł + 
liczniki. Wrocław, tel. 0602/75-47-46 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE, KAWALER
KA, odnowiona, umeblowana, telefon - 700 zł + liczniki. Wro
cław. tel. 071/355-61-50
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE, KAWALER
KA. komfortowa, Wrocław ul. Dubois, z telefonem, umeblo
wana i wyposażona, 2 balkony, plombaKczysta - 850 zł/mie
siąc ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/328-94-91.071/372-45-48 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE. KAWALER
KA, pokój, kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, po remon
cie, umeblowana, we Wrocławiu, przy ul. Bzowej - 700

zł/mies. + opłaty licznikowe. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-32-96 w godz. 10-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Legnicy, komfortowe, umeblowane, z telefonem, TV kablo
wa, sprzęt AGD —400 zł/mies. + opłaty licznikowe, czynsz i 
kaucja. Legnica, tel. 076/856-44-74 lub. 0600/88-01-69, 
0600/20-31-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Komuny Paryskiej, 70 m2, łazienka, kuchnia, 
korytarz, w.c., II piętro • 1.500 zł/mies. Legnica, tel. 
076/850-20-70,076/857-01-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy, przy ul. Kościusz
ki, na parterze, pow. 155 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przeznaczenie ńa cele biurowe -1800 zł (możl. wyst. faktury 
VAT). Legnica, tel. 0603/11-02-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościo
we, kuchnia, łazienka, balkon, II piętro, w Lubinie, na osie
dlu Wyżykowskiego - 350 zł/mies. + czynsz i opłaty. Lubin, 
tel. 076/846-53-54 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, w 
nowym budownictwie, kuchnia, łazienka, V piętro, winda, 
umeblowane, we Wrocławiu, rejon ul. Zaporoskiej -1.200 
zł/mies. + liczniki. Lutynia, tel. 071/317-76-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na okres letni (2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, pełne wyposażenie, garaż), atrakcyjne 
miejsce na wypoczynek, nad dwoma jeziorami, blisko Łago
wa • 12 zł/doba/osoba. Łagów Lubuski, tel. 068/341-25-87 
po godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
umeblowane, we Wrocławiu, przy ul. Zdrowej • 900 zł/mies. 
+ opłaty. Namysłów, tel. 077/410-03-55 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, na Krzykach 
we Wrocławiu, 54 m2, całk. umeblowane, sprzęt RTV, AGD, 
TV kablowa, telefon, • 1.200 zł + opłaty licznikowe. Oława, 
tel. 071/302-83-66
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 30 m2, 
balkon, z telefonem, na I piętrze, komfortowe, w Oławie • 
600 zł/mies. + opłaty licznikowe. Oława i Wrocław, tel. 
071/313-86-27,330-03-46

Do wynajęcia pomieszczenie warsztatu samo
chodowego oraz pomieszczenia magazynowe 
przy ul. Karmelkowej 66 we Wrocławiu. Obiekt 
strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd.

OPO12599
Tel. kontaktowy, tel. 071/363-44-62.

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 70 
m2, we Wrocławiu Śródmieściu, w nowej plombie -1.200 
zł/mies. + opłaty. Opole. tel. 077/410-06-64,0602/59-14-42 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na dłuższy 
okres, 37 m2, - 400 zł + liczniki. Opole, tel. 077/455-75-25 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, 
willowe, nieumeblowane, przy głównej trasie, nadaje się na 
firmę -1.000 zł/mies. Radwanice, tel. 071/311-78-13 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, ta
ras oszklony, kuchnia umeblowana, prysznic, nadaje się dla 
2 osób, • 400 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pokój 24 m2 
+ taras oszklony, kuchnia, prysznic, wc, OC, umeblowane, 
dla dwóch osób, - 400 zł. Sw. Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na os. Młodych w Świdnicy, 
firmie lub osobie prywatnej, parter, 3 pokoje, 64 m2, • 780 zł. 
Świdnica, tel. 074/851-34-88,852-66-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Wojcie
szowie, 33 m2. kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon,
c.o., e w., Ip., z telefonem • 250 zł/mies. + opłaty. Wojcie
szów. tel. 076/877-54-60,0605/67-87-67 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, 
w nowym budownictwie, w Wolsztynie, • 550 zł /mies. Wolsz
tyn. tej. 068/356-81-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, czę
ściowo umeblowane, na Nowym Dworze, po remoncie - 700 
zł + czynsz (300 zł). Wrocław, tel. 071/351-70-44, 
0601/72-33-57
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2, 
nowe, w plombie, umeblowane, komfortowe, • 1.200 zł + licz
niki. Wrocław, tel. 0607/65-79-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2. na 
Krzykach, -1.100 zł. Wrocław, teł. 071/329-72-16 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2. kuch
nia, łazienka, balkon, częściowo umeblowane • 750 zł + opła
ty. Wrocław, tel. 071/364-47-56.0501/58-80-86 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 68 m2. przy 
ul. Borowskiej - 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
788-72̂ 1
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników firm, ume
blowane, całkowicie wyposażone - 1.500 zł, bez dodatko
wych opłat. Wrocław, tel. 071/342-58-90.0601/81-82-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 64 m2, (7 miejsc do 
spania), całkowicie wyposażone, blisko centrum - 1.500 zł, 
bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/342-58-90, 
0601/81-82-12
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie 
studentce, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, pow. 53 m2,2 poko
je, kuchnia umeblowana - 1.250 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/337-09-81 popołudniu ..
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowa
ne, z telefonem, przy ul. Swobodnej, we Wrocławiu, cena -
1.200 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/783-27-17 po 
godz. 16.789-97-16.0606/90-01-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
po remoncie, częściowo umeblowane, przy ul. Rydgiera, cena
- 850 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/350-76-81.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE dzielnica 
Huby, bez wygód, płatne za 3 mies. z góry, cena - 400 zł/mies. 
+ niski czynsz i opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/785-44-86 
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2. 
P0 remoncie, z telefonem, przy ul. Osobowickiej we Wrocła
wiu, cena - 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, teł. 071/330-02-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice Astry
- 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/327-75-61, 
0601/40-56-94
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, 
wyposażone, od 01.08.2001 r., na Krzykach - 900 zł * opła
ty. Wrocław, tel. 071/787-29-43 po godz. 19.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 58 m2, 
nowe, niska zabudowa, widna kuchnia, balkon, telefon, czę
ściowo umeblowane - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0605/33-74-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, w 
centrum miasta, umeblowane, wysoki parter, balkon -1.500 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/359-50-97 w godz. 10-15, 
071/788-68-87 wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE parter domu, 
ok. 70 m2, kuchnia, łazienka, osobne wejście od ogrodu, na 
Kuźnikach • 1000 zł/mies e-mail:grzegorz40@poland.com. 
Wrocław, tel. 071/788-95-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE. GARSO
NIERA, ładne, dla pana - 500 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/348-51-38
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na pl. Le
gionów, komfortowe, umeblowane i wyposażone w AGD - 
800 zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/788-97-01. 
0607/06-94-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocła
wiu, na Popowicach, umeblowane -1.100 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/351-71-55

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrocławia, o pow. 
50 m2, jasna kuchnia, łazienka w kafelkach, rozkładowe, w 
pełni umeblowane, komfortowe, na 1. piętrze, cena -1.100 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/344-22-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, kuch
nia, łazienka, w willi, osobne wejście, na Krzykach • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-40-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia • 1.300 zł + opłaty: Wrocław, tel. 0603/99-94-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Grabi
szynku, łazienka, kuchnia, willowe, ogród, basen, studen
tom, za domem park - 1.000 zł +' opłaty. Wrocław, tel. 
071/360-11-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 32 m2, ul. Szybowco
wa, umeblowane, z telefonem • 800 zł ♦ rachunki telefonicz
ne. Wrocław, tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
w centrum, róg ulic: Komuny Paryskiej i Krasińskiego, czę
ściowo umeblowane i wyposażone, w nowej plombie, na I 
piętrze, w budynku IV-piętrowym, ładne, -1.000 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/325-30-92
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2, w willi na Krzy
kach, osobne wejście, umeblowane, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/360-80-83,0604/84-22-53 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem 
-1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-75-61 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, li pię
tro, balkon, wysoki standard, kaucja za 3 miesiące • 1.100 
zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 0603/71-51-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), dla 2 osób pra
cujących - 600 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/338-05-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 52 m2, 
komfortowe, w bloku 3-piętrowym - 800 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 0603/27-65-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, antresola do spania - 1.000 zł + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 071/312-87-84
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE pow. 60 m2,2 pokoje, kuch
nia, łazienka - 800 zł ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/311-76-30.0602/57-67-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), w starym bu
downictwie, 1. piętro, kuchnia, łazienka, WC na korytarzu - 
400 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/328-95-34 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokoje, z telefonem, ume
blowane, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-60, 
071/351-40-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE od lipca. pl. 
Hirszfelda, 54 m2, umeblowane, sprzęt AGD, RTV, TV ka
blowa, telefon • 1.500 zł/mies. ♦ liczniki, bez czynszu, stu
denci wykluczeni. Wrocław, tel. 071/787-36-75, 
0607/69-71-20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum - 
600 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/328-71-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, Wro
cław Nowy Dwór, od zaraz - 600 zł + liczniki (ok. 200 zł). 
Wrocław, tel. 071/373-65-42.0601/97-75-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE -1.000 zł + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/322-76-35 
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 2-pokojowe, częściowo 
umeblowane, na poddaszu (7. piętro, winda), aneks kuchen
ny, łazienka • 800 zł + liczniki (prąd, woda), ul. Gajowa (bli
sko Akademii Ekonomicznej i Dworca Głównego PKP), nowy 
budynek. Wrocław, tel. 071/784-46-19,0602/71-80-69 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośred
ników, 40 m2. umeblowane, telefon, TV kablowa, sprzęt AGD, 
• 750 zł. Wrocław, tel. 0502/30-10-96 
DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe. 40 m2, we 
Wrocławiu na Starym Mieście, umeblowane, z wyposaże
niem (sprzęt AGD) - 1.000 zł/mies. + opłaty (gaz, energia 
elektr., czynsz) + kaucja. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazien
ka, telefon, umeblowane, przy ul. Kwiskiej • 900 zł + opł. 
licznikowe. Wrocław, tel. 0601/87-72-29 
DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE + nyża, 
kuchnia, łazienka, kamienica, zadbane, umeblowane, bocz
na ul. Dworcowej • 600 zł ♦ liczniki. Wrocław, teL 
0502/83-95-32
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokoje, bez pośredników, 
balkon, z telefonem, ul. Kłodnicka, 44 m2, częściowo ume
blowane - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351-38-71 po 
godz. 17.
DO W YNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. 
Opolskiej, umeblowane, kuchnia, łazienka, przedpokój w 
drewnie, CO, II p.. od lipca - 1.200 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/332-44-34
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 52 m2. balkon, 
z telefonem, meblami, rozkładowe, 3/4 p. - 800 zł + czynsz i 
liczniki. Wrocław, tel. 071/363-45-79 po 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, 2-pokojowe, kuch
nia, łazienka, pralka, lodówka, meble, na Klecinie - 800 
zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/333-49-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowa
ne, z telefonem, sprzęt AGD, balkon, lip., pokój gościnny 
połączony z kuchnią • 1.000 zł/mies. + opłaty i kaucja 1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-73-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2. na 
Hubach, umeblowane, z telefonem (Dialog, dostęp do inter- 
netu), od 01.07.2001 r. - 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/336-22-19,0609/52-87-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocła
wiu na Krzykach • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 0501/10-59-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, przy 
ul. Grabiszyńskiej, z telefonem, częściowo umeblowane • 
600 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 325-45-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o powierzch
ni 45 m2, z telefonem, na Sępolnie - 800 zł + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/372-05-77 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 38 m2, kom
pletnie umeblowane, z telefonem, w okolicy dworca Świe- 
bodzkiego (ul. Tęczowa) • 850 zł + opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 071/361-43-52,071/322-42-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, 
umeblowane, z telefonem, przy ul. Spiżowej (boczna Grabi
szyńskiej) - 750 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/361-43-52,071/322-42-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, w 
nowym budownictwie, umeblowane, z telefonem, we Wro
cławiu, przy ul. Marynarskiej • 1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/354-27-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE , kawaler
ka, wyposażona, od 1.07.20Ó1 r. - 650 zł/mies. + kaucja za 1 
mies. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z telefonem, 
we Wrocławiu, na Gądowie - 1.300 zł/mies. ♦ liczniki. Wro
cław. tel. 071/355-38-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, czyste, umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD, 
RTV -1.300 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/352-46-85, 
0601/73-92-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domku, we Wrocławiu na 
Maślicach, 2 pokoje, kuchnia, pralnia z łazienką, z wyposa
żeniem: pralka, lodówka, sprzęt AGD, osobne wejście, ład
ny ogród, możliwość parkowania na posesji • 350 
zł/mies./osoba. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 38 m2, 
w starym budownictwie, na I piętrze, duży pokój, kuchnia z 
"yydzieloną łazienką, przedpokój, wc na półpiętrze (tylko do 
tego mieszkania), z telefonem, okna PCV, najchętniej mał

żeństwu, cena - 400 zł/mies. + opłaty ♦ kaucja 500 zł. Wro
cław, tel. 071/328-95-34 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2. kuch
nia, łazienka, WC, dla 3 studentów, od lipca, - 1.000 zł + 
energia el.. Wrocław, tel. 071/357-17-67.0502/84-98-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 44 
m2, w centrum Wrocławia, dla pary, małżeństwa lub firmy - 
950 zł/mies. + liczniki i kaucja. Wrocław, teł. 071/337-17-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, telefon, kompletnie wyposażone, we Wrocławiu, przy 
ul. Traugutta - 800 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/373-09-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE atrakcyjna 
lokalizacja, blisko centrum, eleganckie, bez pośredników, 
cena 750 zł + liczniki. Wrocław, tel. 363-73-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmie- 
ściu, z telefonem, TV kablowa, umeblowane, wyposażone w 
RTV i AGD, ładne, cena 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, pow. 72 m2, na I piętrze, umeblowane, rozkładowe, z 
telefonem, ul. Krynicka, cena 1000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
387-82-03

TANIE NOCLEGI °P00655° 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 754614

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowa
ne, jasna kuchnia, - 500 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
0601/89-81-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 61 m2, z telefonem, TV ka
blowa, częściowo umeblowane, komfortowe, Nowy Dwór -
1.100 zł + liczniki. Wrocław, tel. 0608/01-65-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE , kawaler
ka, 27 m2, we Wrocławiu, przy ul. Lubuskiej, po remoncie, 
kafelki, panele - 700 zł/mies. + opłaty i kaucja, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 071/348-90-27,0503/04-90-80 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 36 m2, 
nowe, komfortowo wykończone, II piętro, przy ul. Hłaski, we 
Wrocławiu • 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, przy ul. Zielińskiego, umeblowane, z telefonem -1.200 
zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/782-96-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE balkon, z 
telefonem, przy ul. Komandorskiej, naprzeciw D.H. Arena • 
820 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 367-40-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe, w całości lub 
na pokoje, na Zaciszu, wszystkie media, 1 pokój - 400 zł, w 
całości -1.250 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/16-08-87 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane k. Hotelu Wrocław, od 1.07.2001 r. -1.200 zł + 
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. 071/398-96-57, 
0503/30-42-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 40 
m2, w Śródmieściu, nie umeblowane, w nowym budownic
twie, balkon, z telefonem - 1.000 zł/mies. + opłaty licznika 
we. Wrocław, tel. 0502/57-65-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 
pow. 50 m2, na 3. piętrze, wysoki standard, nowe, niska za
budowa, balkon, cisza, umeblowane dla 2 osób -1.000 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/327-99-76 lub, 
0600/26-23-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, 
przy pl. Kościuszki, 50 m2, - 1.300 zł + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na rok. płat
ne z góry - 7.200 zł, liczniki Osobno, telefon, TV kablowa, 
umeblowane, przy ul. Legnickiej, na 2. piętrze, we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 0604/90-41 -77 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, na parterze wilii, na 
Biskupinie, osobne wejście, duży pokój, jasna kuchnia, ła
zienka, umeblowane, dla 2 niepalących osób, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/347-81-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2. ume
blowane, spółdzielcze, telefon, TV kablowa, -1.000 zł + opłaty 
licznikowe. Wrocław, tel. 0601/59-51̂ 51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2. wy
posażone, w Śródmieściu, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/52-97-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
w Rynku, pełne wyposażenie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/52-97-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrocławia, przy 
ul. świdnickiej, pokój z kuchnią, pow. ok. 30 m2, duży bal
kon, widok na ul. świdnicką, media miejskie, telefon, meble 
- 1.000 zł/mies. ♦ opłaty. WrocłaW, tel. 071/341-45-60, 
0601/77-41-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 80 m2, z dobrym do
jazdem do uczelni, dla 4-5 osób - 280 zł/mies. od osoby * 
liczniki. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2. II! 
p.. niska zabudowa, komfortowe, umeblowane i kompl. wy
posażone, TV kablowa, telefon, piwnica, cicha, spokojna 
okolica, ul. Nasturcjowa - 1300 zł + opłaty licznikowe, możli
wość wynajęcia garażu. Wrocław, tel. 071/348-37-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE wydzielone 
z większego, niezależne 45 m2, jasna kuchnia, łazienka, duży 
pokój, z telefonem, koło kina .Lalka", stare budownictwo, 
umeblowane, sprzęt AGD, RTV, od 15.07.2001r. - 600 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tei. 071/327-86-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowa
ne, jasna kuchnia, łazienka, balkon, po remoncie, ul. Legnicka 
(ok. pl. 1 Maja) • 800 zł/mies. * opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/303-07-23,0607/54-05-58 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Mie
leckiej. we Wrocławiu, nowe • 1.000 zł/mies. + opłaty, bez 
czynszu. WrocłaW, tel. 071/361-89-31 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2. ume
blowane, dla Pana • 800 zł/m-c. Wrocław, tel. 346-63-41 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, bal
kon, III p., Nowy Dwór • 800 zł/m-c + prąd. Wrocław, tel. 
0607/16-70-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, na os. Gaj, 40 m2, - 1.000 zł + media. Wrocław, tel. 
071/789-69-58 w godz. 18-20,0503/09-90-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2. Krzyki (centrum), 
wyposażone, balkon, telefon, TV kablowa, • 700 zl /mies. 
płatne za rok z góry + kaucja. Wrocław, tel. 0606/72-72-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, kuchnia, łazien
ka, balkon, umeblowane lub nie, Psie Pole, Bierutowska - 
900 zł + prąd, dla 3 studentów po 300 zł + prąd. Wrocław, 
tel. 345-72-85,0601/05-25-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe. 60 m2. nowe. 
rozkładowe, umeblowane, cena 1000 zł + opłaty (około 360 
zł). Wrocław, tel. 336-35-86.325-83-88 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Popowi
cach, 40 m2. balkon, jasna kuchnia, rozkładowe umeblowa
ne, lodówka, łazienka, toaleta osobno, • 1.000 zł /mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 0501/48-57-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE od lipca. bez 
pośredników, 42 m2. częściowo umeblowane, rozkładowe,
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2 p., balkon, telefon, ok. Astry, - 800 zł + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/351-38-71 po godz.17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza • 800 zł + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/336-57-10,0602/62-58-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, Wrocław Popowice, -1.100 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/351-71-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE nowe, roz
kładowe, ul. Młodnickiego (boczna ul. Jaracza), - 1.200 zł + 
czynsz. Wrocław, tel. 071/781-89-91,0601/58-61-85 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, z telefonem, 
częściowo umeblowane, • 1.400 zl. Wrocław, tel. 
071/352-15-60,.071/351-40-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Śródmie
ściu, pow. 37 m2, umeblowane - 660 zł/mies. + opłaty liczni
kowe, kaucja. Wrocław, tel. 071/351-39-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, 
na Krzykach, rozkładowe, z telefonem, TV kablowa, balkon
- 1.250 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/338-05-79.0600/39-55-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, 
pow. 70 m2, w nowym bloku, wyposażona kuchnia i łazienka 
(tylko), winda - 1.800 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/337-06-24,0501/22-16-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
we Wrocławiu, o pow. 23 m2 • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/787-80-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
umeblowane, c.o.. telefon, 200 m od Poltegoru, cena 900 zł 
+ liczniki. Wrocław, tel. 071/341-89-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrocławia, ume
blowana, z telefonem, CO, aneks kuchenny - 750 zł + opłaty 
za prąd i gaz. Wrocław, tel. 071/390-87-35,0607/15-26-55 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, od lipca, przy 
pl. Hirszfelda, pow. 54 m2, umeblowane, sprzęt AGD, RTV, 
TV kablowa, telefon -1500 zł/m-c + opłaty licznikowe. Wro
cław, tel. 071/787-36-75,0607/69-71-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w centrum 
Wrocławia, z telefonem, częściowo umeblowane, duży bal
kon - 1.000 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/789-59-49 po godz. 18,0501/42-21-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z osobnym 
wejściem, na Klecinie, dla trzech osób, kuchnia, łazienka, 
telefon (internet - Dialog), cena 900 zł bez dodatkowych opłat. 
Wrocław, tel. 071/793-59-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE oddalone 1.5 
km od Oporowa, bezpośrednio od właściciela, bezczynszo- 
we, w cenie 600 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/316-94-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
ładne, z telefonem, TV kablowa, częściowo umeblowane, na 
Krzykach - 900 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/337-14-96, 
0503/16-57-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, w 
centrum - 700 zł, 2-pokojowe, 38 m2, umeblowane - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-74-29.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
willowe, w tym kuchnia, jadalnia, łazienka, telefon, Wrocław 
Klecina, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-72-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
umeblowane, wyposażone, sprzęt AGD, TV kablowa, tele
fon. atrakcyjne, po remoncie, Kozanów • 850 zł + opłaty i 
kaucja. Wrocław, tel. 071/353-14-40,0607/40-43-00 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, w 
nowym bloku, róg Kościuszki i Pułaskiego -1.100 zł + opła
ty. Wrocław, tel. 071/795-43-79,0605/76-00-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ o pow. 46 
m2, przy ul. Na Polance, nowe, z telefonem, rozkładowe, 
częściowo umeblowane - 900 zł/miesiąc + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/327̂ 42-69 w godz/16-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE bez pośred
ników, ok. Legnickiej, 32 m2, wyposażone, - 750 zł. Wro
cław, tel. 0504/87-04-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2. Nowy 
Dwór, umeblowane, telefon, telewizor, od 1 lipca, cena 990 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-50-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
w centrum Wrocławia, z telefonem, umeblowane, cena 600 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 0608/74-16-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, 42 
m2, kuchnia, łazienka, czynsz 1.000 zł + opłaty (prąd, woda), 
kaucja - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
z jasną kuchnią, na I piętrze, ul. Białowieska, cena 750 zł ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/327-42-79 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 33 m2, garaż, Leśnica, • 
750 zł. Wrocław, tel. 0608/39-55-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, ume
blowane, na Nowym Dworze, od 01.07.2001 r. do 01.10.2001 
r., cena 600 zł/miesiąc + opłaty. Wrocław, tel. 071/354-51-43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na działalność gospodar
czą (oprócz agencji towarzyskich), 3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, telefon, internet, Wrocław Krzyki, II piętro, - 1.000 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/315-12 9̂,0602/17-94-58 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowa
ne, sprzęt AGD i RTV, ul. Zemska, kaucja 800 zł + 1.000 
zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, 
z kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabineHub 
biuro. Wrocław, tel. 0601/96-71-07, 071/325-14-11 po 
godz. 16
DO WYNAJĘCIA OBIEKT PRZEMYSŁOWO - MAGAZYNO
WY oraz pomieszczenia biurowe, w Legnicy, - 4.500 zł. Le
gnica. tel. 076/856-02-23
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU 3 pokoje, ogród, kuch
nia, łazienka, umeblowanie, telefon, c.o. gazowe, na Pilczy- 
cach -1.000 zł + liczniki + kaucja miesięczna. Wrocław, tel. 
071/351-64-38,0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU dzielnica Krzyki, wysoki 
standard, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-31 w 
godz. 10-14
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY typu Metalplast, 
w Dzierżoniowie, o pow. 32 m2, wejście do środka, instala
cja elektryczna, woda, - 1.200 zł. Dzierżoniów, tel.' 
074/831-22-07
DO WYNAJĘCIA PAWILON handlowo-usługowy z miesz
kaniem 60 m2, całość 260 m2, w Lubinie Przylesie, ogrze
wanie gazowe - 25 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-68-13 po 
godz. 19
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 PLAC w centrum Wrocławia, pow. 2000 
m2, woda, kanalizacja, prąd (40 kW), utwardzony, ogrodzo
ny, możliwa zabudowa oraz umowa najmu na dłuższy okres
- 3 zł/m 2. Wrocław, tel. 0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA POKOJE niekrępujące, w domku, 2-,
3-osobowe, kuchnia, łazienka, telefon, cena 250-300 zł/mies. 
od osoby. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA POKOJE cena 400 zł. Wrocław, tel. 
363-41-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe na Karłowicach, 
cena 500.zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE umeblowane, dla 3 panów, w 
nowym budownictwie - 420 zł/osoba + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 071/373-87-82 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3 osobowe, dla mężczyzn pra-
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cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wej
ście. cisza, cena 250-280 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/324-10-86,071/398-84-27.0600/91-14-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, we Wrocławiu, na Mucho- 
borze Wielkim, dla dwóch pań, osobne wejście, komfortowe 
warunki, kuchnia, łazienka, dogodne połączenie - 250 zł/mies. 
od osoby., tel. 071/393-71-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ. - 400 ?ł. Bielany Wr., tel. 
071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Czerwieńsku k. Zielonej Góry - 
250 zł/miesiąc. Czerwieńsk, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/27-81-51
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, w willi, WCj c.o., 
prysznic, wejście niekrępujące, 8 km od Wrocławia, - 300 zł. 
Siechnice, tel. 071/311-39-03 \
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, dostęp do kuchni I 
łazienki - 270 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/345-80-38 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 osoby, dostęp do kuchni i 
łazienki - 280 zł. Wrocław, tel. 071/345-80-38 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 pań lub dla pary - 300 zł/oso
ba. Wrocław, tel. 071/338-01-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentów, przy ul. Zwycię
stwa. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/339-99-87 ;
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście, 
cena - 250 zł/osobę/mies., bez dodatkowych opłat. Wrocław, 
tel. 071/311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, na 
Zaciszu - 350 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla kulturalnego, niepalącego 
pana, - 400 zł/mies.. Wrocław, tel. 071/793-45-12 do godz.12 
i po 20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzny - 350 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/354-21-11
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, umeblowany, w willi, 
na Złotnikach - 350 zl/mies. Wrocław, tel. 071/349-30-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na parterze - 300 zł/mies. od oso
by. Wrocław, tel. 071/328-95-09 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, kuchnia, łazienka, z 
telefonem, pralka, lodówka • 890 zł/mies. + opłaty liczniko
we. Wrocław, tel. 071/337-06-24,0501/22-16-28 ■
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu studenckim, 2-po- 
kojówym, na Krzykach, dla 1 osoby lub pary - 400 zł/pokój + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/337-05-45. 
0501/24-28-99
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, przy ul. Norwida, 
komfortowy, umeblowany - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/328-23-99 po godz. 13
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, przy ul. Święto
krzyskiej, dla 2 osób - 500 zf/mies. Wrocław, tel. 
0600/54-47-13
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 30 m2, we Wrocławiu, osob
ne wejście, z używalnością kuchni i łazienki - 400 zł/mies. 
Wrocła% tel. 071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 studentów, blisko centrum • 
320 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/781-99-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1- lub 2-osobowy, w centrum Wro
cławia, cena: 350-500 zł. Wrocław, tel. 071/342-08-36 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ os. Gaj, - 350 zl. Wrocław, tel. 
0604/66-01-19,071/336-66-45 po godz. 19 *
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobne wejście - 250 
zł/osoba. Wrocław, tel. 071/345-78-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla jednej osoby, - 350 zł. Wr* 
cław, tel. 071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 06.01 r. do 30.09.01 r., w cen
trum, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/341-17-67 .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w urządzonym mieszkaniu, dla 2 
lub 3 osób, cena od 230 • 280 zł/mies. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, w mieszkaniu studenc
kim, 12 m2, ul. Wieczysta, - 420 zł. Wrocław, tel. 
071/336-67-06 w godz. 18-20.0602/70-66-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ we Wrocławiu, na Karłowicach, 
osobne wejście - 550 zł/mies. Wrocław, tel. 071/352-90-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla osoby studiującej, przyul. Cy
bulskiego, we Wrocławiu, z używalnością kuchni i łazienki - 
300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328-95-78 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 lub 3 osób, niepalących, na 
Gądowie, cena 200 zł/osoba (3-osobowy), 250 zł/osoba 
(2-osobowy). Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, w willi, cisza, dobre 
warunki do nauki, łatwy dojazd do centrum - 280 zł/osoba, 
bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 071/339-09-00 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, chętnie stu
dentce, - 300 zł. Wrocław, tel. 325-85-98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z łazienką i kuchenką, osobne 
wejście, dla 2 osób - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/362-87-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, 2- lub 3-osobowy, koło Dwor
ca Głównego we Wrocławiu, najchętniej panom, od zaraz - 
300 zł/osobę. 50-015 Wrocław, ul. Rejtana 2/9 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 30 m2, dla pary lub dwóch 
pracujących dziewczyn, we Wrocławiu, na Krzykach, w 
mieszkaniu studenckim, balkon, telefon - 250 zł/mies. + opła
ty. Wrocław, tel. 0606/32-34-93 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, blisko centrum - 400 
zł. Wrocław, tel! 071/355-77-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, osobne wejście, kuch
nia, łazienka, wc, dzielnica Krzyki, osiedle Jagodno, cena - 
285 zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-43-13 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pary, komfortowe warunki, 
urządzony, z kuchnią i łazienką, 20 m2, • 700 zł. Wrocław, 
tel. 349-42-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 nieplących studentów - 280 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-27-59 
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 1- i 2-osobowy, cena 300 lub 500 
zł/m-c. Wrocław, tel. 349-37-42 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Nowym Dworze, dostęp do 
kuchni, łazienki, dla niepalącej, uczącej się dziewczyny, - 
400 zł. Wrocław, tel. 0501/18-53-16 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2 osobowy, Krzyki, media, cena 
500 zł/m-c. Wrocław, tel. 789-43-68,0603/10-32-34 po 20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczących się lub pra
cujących, dogodne warunki, możliwość korzystania z kuch
ni, WC i łazienki, pełna swoboda, dobry dojazd - 300 
zł/m-c/osoba. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku jednorodzinnym, dla 
młodego mężczyzny, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/354-21-11

DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 3-osobowy - 250 
zł/osoba, 1-osobowy, w willi na Złotnikach - 350 zł. Wroćław, 
tel. 071/349-30-07
DO WYNAJĘCIA POKÓJ Stare Miasto - 300 zl. Wrocław, 
tel. 071/373-46-89
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób, cena 300*zł. 
Wrocław, tel. 071/350-91:36
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, kuchnia, łazienka, 
telefon, pralka, lodówka, cena 890 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/337-06-24,0501/22-16-28 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, z dostępem do kuch
ni, ul. Stysia, od lipca • 400 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/795-42-22
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla mężczyzn -150 zł/osoba/mie
siąc, najtańsze noclegi we Wrocławiu • 15 zł/osoba/doba, 
dla mężczyzn, kuchnia, łazienka, WC, pokoje 1,2,4-osobo
we. Wrocław, tel. 0608/13-16-80 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 23 m2 - 350 zł + prąd. Wrocław, 
tel. 071/346-49-77
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 01.07.2001 r. - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/327-91-73 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej, pow. 125 m2, wyso
ki standard, umeblowany taras, 2 balkony, ogródek, telefon,
c.o. gazowe, bez pośredników - 2.400 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POŁOWA SKLEPU w centrum Żar, Ry
nek 32. Żary, tel. 068/470-34-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE garażowe, 
ceny 10-20 zł/m2, sale wykładowe i studio radiowo • telewi
zyjne, cena 20 zł/godz. Jelenia Góra, tel. 075/752-46-84 w 
godz. 8-16
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na biura lub gabinety, 
pow. 100 m2, parter, w centrum Legnicy - 20 zł/m2 mies. + 
VAT albo sprzedam za - 160.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-34-07
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 2 x 30 m2, z 
zapleczem socjalnym - 15 zł/m2 mies. Lubin, tel. 
076/846-15-61
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA dwa, ok. 50 m2 każde, 
nadające się na różne cele - 500 zł/pomieszczenie. Lubin, 
tel. 0606/27-63-74
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 150 m2, w Siechnicy, 
15 km od centrum Wrocławia, siła, WC, zaplecze biurowe, 
okratowane, wysokie, na produkcję lub magazyn, - 970 zł. 
Siechnice, tel. 071/311-53-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, ul. Oław
ska 19, hurtownie, zakłady usługowo-produkcyjne, 30,140,
150,400 m2, wszystkie media, teren ogrodzony, główna dro
ga - 9 zł/m2 + VAT. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 360 m2. na posesji o 
pow. 500 m2. ogrodzone + pomieszczenia na biuro, 2 duże 
bramy wjazdowe, 14 km od Lubina, ok. 50 km od Wrocławia 
-1.000 zł/miesiąc. Ścinawa, tel. 076/843-73-39 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA różnej wielkości, przy 
ul. Świdnickiej 28 - od 20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/343-55-17. 
372-41-41
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na poddaszu użytko
wym, I p., 87 m2. na działalność, ul. Hubska. Wrocław, tel. 
0602/78-81-71
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 50 mkw, w domku jed
norodzinnym na biuro lub inne propozycje - okolice Centrum 
Korona - 1200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe i magazyno
we, w budynku wolno stojącym, pow. 120 m2, koło budynku 
Polskiego Radia - 2.500 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/339-72-22

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

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA rejonowa przychodnia 
lekarska Wrodaw - Brochów, ul. Semaforowa 1, cena 9 zł/m2 
+ VAT. Wrocław, tel. 071/369-56-35,071/367-13-21 
O DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na hurtownię 

lub produkcję, w centrum Wrocławia, pow. 250 
m2, działka 1200 m2, ogrodzona. Okazja • taniolll. 
Wrocław, tel. 071/352-83-98 po godz. 16 
01031471

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na magazyn, 600 m2, 
działka 8 arów, w Lubinie - 6,5 zł/m2 lub sprzedam -159.999 
zł. Lubin, 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, nadający się na komis mebli używanych 
lub sklep, odzieży używanej, • 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 pow. 150 m2, z zaple
czem socjalnym, w Środzie śl., cena: 20-22 zł/m2. środa 
Śląska, tel. 071/317-49-63
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE ok. 90 m2, na warsztat 
samochodowy, magazyn, cichą produkcję -1.300 zł + liczni
ki. Wrocław, tel. 0609/47-53-56 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE warsztat - magazyn 100 
m2 + część mieszkalna, na Psim Polu, dobry dojazd, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-79-02 v 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE £0 m2. na Muchobo- 
rze Wielkim, wraz z telefonem - 900 zł/miesiąc. Wrocław, 
tel. 071/342-44-90
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWA w centrum 
Obornik śl., 30 m2,60 m2, cena 20 zł/m2. Oborniki Śląskie, 
tel. 0607/81-82-04
DO WYNAJĘCIA PÓŁ MIESZKANIA 3-pokojowego, samot
nej osobie, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/780-68-97 
DO WYNAJĘCIA SKLEP w Świdnicy, ul.Komuńardów, 130 
m2. - 2.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-16-71,0605/24-77-66 
DO WYNAJĘCIA SKLEP we Wrocławiu, przy ul. Orzeszko
wej - 1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/80-24-31 
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 SKLEP we Wrocławiu, przy ul. Jedności 
Narodowej, pow. 13 m2, cena • 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/338-29-60
DO WYNAJĘCIA STAJNIE dla dwóch koni - 100 zł/mies. 
Biała, gm. Marcinowice, tel. 074/850-42-51 po godz. 18 
O DO WYNAJĘCIA STOLARNIA blisko Wrocławia. 

Kamieniec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 
071/318-55-89 02028101

DO WYNAJĘCIA TEREN OGRODZONY pow. 655 m2, Wro
cław Krzyki - 5 zl/m2. Wrocław, tel. 071/346-41-67 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT pow. 80 m2, na Krzykach, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/364-26-74 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT lub inne propozycje -15 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/315-71-24 lub, 0606/58-57-40 
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

•  DOM poniemiecki, z zab. gospodarczymi, stodołą, po 
remoncie, pow. mieszkalna 90 m2. działka 86 arów, łącz
nie z gruntem 3.3 ha, ok. Środy SI. - 83.000 zł, ok. Pro
chowic, dom poniemiecki parterowy, stodoła, pom. go- 
spodar. przy domu, mały staw • 70.000 zł, ok Jelcża-La- 
skowic, dom do zamieszkania + hala 160 m2, grunt. 10 
ha - 160.000 zł, BN .MARZENIE". Wrocław, tel. 
071/345-27-39,071/345-22-78 99000001

DOM JEDNORODZINNY 200 m2, częściowo wykończony, 
w lesie, blisko jeziora, działka ogrodowa 411 m2, w Radzy
niu k. Sławy, -100.000 zł. Lubin, tei. 0602/37-88-68 
O DOM okolice Prochowic, w trakcie remontu ka

pitalnego, parter 142 m2, piętro przewidziane na 
90 m2, działka 1 ha, pilnie, - 44.000 zł (w cenie 
materiały budowlane do remontu). Prochowice, 
tel. 0607/32-98-06 01034281

•  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 zl. „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

•  DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 220 m2,6 pokoi, 
w tym pokój z osobnym wejściem, Nowe Stabłowicę, 
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 zl. ,BGN", Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM • Nowe Stabłowicę, szereg środkowy o pow. 220 
m2i do wykończenia, działka 330 m2, -170.000 zł. BGN, 
Wrocław, 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 120 m2, działka 10 a, budynki gospodarcze 100 m2,6 
km od Wrocławia, kier. Jelcz-Laskowice, - 200.000 zl., tel. 
0603/55-71-43
DOM WOLNO STOJĄCY 12-letni, pow. 220 m2, 50 km od 
Wrocławia (Przerzeczyn Zdrój), 4 pokoje, łazienka (x2), kuch
nia (x2), garaż (x2), podpiwniczony, zakład kamieniarski, CO, 
kanalizacja, woda, gaz ziemny, posesja ogrodzona, - 690.000 
zł., tel. 074/837-52-41
DOM wolno stojący, jednorodzinny, ogrodzony, pow. 350 m2, 
wszelkie wygody, działka 850 m2, widok na Góry Sowie, -
395.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44
DOM piętrowy, 14 pokoi, własne c.o. + lokal użytkowy (może 
być bar), 5 km od granicy czeskiej i niemieckiej, • 62.000 zł. 
Bogatynia, tel. 0605/94-66-56
DOM PONIEMIECKI jednorodzinny, kanalizacja, woda, do
godna lokalizacja, pow. użytkowa 250 m2, kuchnia, łazien
ka. garaż, działka ok. 500 m3.15 km od Wrocławia, -150.000 
zł. Bogdaszowice, te|. 071/789-11-97 
DOM JEDNORODZINNY w Cieplicach Zdroju, przy ul. Wol
ności 175, pow. 110 m2 + magazyn (chłodnia) o pow. 84 m2. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15, 
074/844-92-55 po godz. 17
DOM 2-piętrowy o pow. 450 m2, przy trasie Bolesławiec -
autostrada, 17 km od Bolesławca, ideląny na pensjonat oraz
hala produkcyjna pow. 400 m2. razem lub osobno, - 400.000
żh Bolesławiec, tel. 0503/89-59-93
DOM jednorodzinny + budynek gospodarczy, wolno stojący,
z garażem, sad, w Busku Zdroju, - 330.000 zł. Busko Zdrój?
tel. 041/378-25-97 po godz. 16
DOM PONIEMIECKI wraz z barem, po remoncie kapitalnym,
• działka budowlana 0.5 ha, ć.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 intemecie pod nu- 
mere,m-AC0179www.autogieldaxom.pl)
DOM o pow. użytkowej 260 m2 w Chojnowie, nowy - 850 
zł/m2 lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu + dopłata. 
Chojnów, tel. 076/818-75-98
DOM piętrowy. 180 m2, + budynek gosp. 150 m2, działka 17 
arów, w Czernikowicach, 1 km od ośrodków wypoczynko
wych, - 65.000 zł.-Czernikowice 22, gm. Chojnów, tel. 
0608/82-07-64
DOM PONIEMIECKI pow. 150 m2, 4 pokoje, kuchnia, ła
zienka, WC, spiżarnia, telefon, c.o., garaż + zabudowania 
gosp., działka siedliskowa o pow. 0.18 ha + dwie działki o 
pow. 0.46 ha, możliwość dokupienia gruntów ornych o pow.
4.9 ha, - 75.000 zł. Damianowo k. Jawora, tel.. 076/871 -93-46 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., c.o., 
telefon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (w tym 
150 drzewek czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 25 
km od Olsztyna, 20 km od Gubina, • 100.000 zł. Datyń, tel. 
068/371-25-29 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - A00436 www.autogielda.com.pi) 
DOM w Pawłowicach, 130 m2, działka 9 arów, - 280:000 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-23-20 .
DOM jednorodzinny, piętrowy, c.o,, sad, działka 20 a, teren 
ogrodzony, w Dłużku k. Lubska, - 160.000 zł. Dłużek, tei. 
068/371-03-95
DOM z budynkiem gospodarczym, działka 0.22 ha, po czę
ściowym remoncie, w pobliżu Mikorzyna, byłe woj. kaliskie, 
- 50.000 zł. Doruchów, tel, 062/731 -52-32 
DOM wolno stojący, w Sławie, działka 10 arów, wszystkie 
media, ogrzewanie elektryczne, piętrowy, po remoncie w 89 
r, 600 m od jeziora, - 400.000 zł. Głogów, tel. 076/834-55-80 
po godz. 20
DOM wolno stojący, w górach, 220 m2, z 2 garażami, nowo 
wybudowany, działka 60 a, w ok. Jeleniej Góry, .1 "km od Ły
sej Góry, wyciągu narciarskiego, 60 km od granicy Niemiec, 
50 km od granicy Czech, - 400.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-48-71 pogodz. 20,0607/39-13-25 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ częściowo wykończo
ny, 2 garaże, 500 arów gruntu, - 150.000 zl. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
DOM pow. 250 m2, w Gostyniu, 2 ganki, 2 kuchnie, 5 du
żych pokoi, 2 łazienki, taras, oranżeria, garaż na 2 samo
chody, - 360.000 zł lub zamienię na mały domek z dopłatą. 
Gostyń, tel. 065/572-69-66
DOM PONIEMIECKI pow. 120 m2, do remontu, działka 13 
arów, - 39.000 zł. Goszcz, k. Twardogóry, tel. 071/315-00-75 
DOM JEDNORODZINNY piętrowy, w centrum Góry, w tym 
lokal handlowy, garaż, woj. dolnośląskie, -150.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-49-08,065/543-21-04 
DOM 200 m2, + zabudowania gosp. 700 m2, działka 1.04 
ha, w Pobielu gm. Wąsosz, - 75.000 zł. Góra, tel. 
065/543-39-86 po godz.20
DOM do remontu, + zabudowania gosp. w stanie b. dobrym, 
murowane, gospodarstwo rolne 10 ha, możliwość hodowli 
koni lub gospodarstwo agroturyst., na terenie stawów, -
55.000 zł. Grabownica, gm. Milicz, tel. 0607/41-79-91 
DOM nieduży, parterowy, na Mazurach (dawne łomżyńskie), 
działka 772 m2, - 70.000 zł. Grajewo, tel. 086/272-24-64 
wieczorem
DOM wolno stojący, z nowym warsztatem, 200 m2, działka 
40 arów, 7 km od Wrocławia, Jeszkowice gmina Czernica, •
500.000 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-21
DOM PONIEMIECKI oraz rozpoczęta budowa nowego domu,

o,pow.i86 m2,'ściany zewnętrzne'materiał na>vlęźbę da
chową i deskowanie, działka 98 arów, ogrodzona, 100 m od 
lasu, 30 km od Wrocławia, Siemianów 24, gm. Borów, pow.: 
Strzelin', "95.000 zł. Jodłownik, tel. 074/833-08-30 iub, 
090/67-21-42
DOM WOLNO STOJĄCY pow. domu 160 m2, z kompletnym 
wyposażeniem, razem z pomieszczeniami gospodarczymi 
100 m2, działka o pow. 840 m2, przy trasie Ostrów Wlkp.- 
Kalisz, - 198.000 zł. Kalisz, tel. 062/762-15-84 
DOM przedwojenny, 180 mkw, dobrze utrzymany, wszystkie 
media, działka 900 mkw, + budynek gosp., garaże, - 250.000 
zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-26 
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., 280 m2,6 pokoi, kuch
nia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo parter domu do 
adaptacji, działka 500 m2,2 garaże, wszystkie media, atrak
cyjna lokalizacja, - 370.000 zl. Karpacz, tel. 0606/74-57-31, 
0600/24-93-05
DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śląskich, - 300.000
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-56-49
DOM w Oławie, 2 pokoje, 95 m2, działka 485 m2. - 230.000
zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-17
DOM 4 pokoje, grunt 30 arów, - 60.000 zł. Kłodzko, tel.
074/647-37-17
DOM blisko Kudowy Zdroju, 100 m2, 2 pokoje, posesja 4,5 
ara, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-04-77 
DOM 9-letni, pow. ok. 97 m2, 3-pokojowy, kuchnia, łazien
ka, spiżarka, strych, z telefonem, ganek, kafelki w kuchni, 
łazience, na ganku, panele, tapety, zadbany, działka 5 a, -
120.000 zł. Krzyyiczyny, gm. Wołczyn, tel. 077/414-14*14 
DOM wolno stojący, pow. 1.4 ha, 4 pokoje, kuchnia, jadal
nia, łazienka, woda, c.o., strych do adaptacji, budynek go
spodarczy, garaże, możliwość rozbudowy, nadaje się na róż
nego rodzaju inwestycje, 1 km od trasy Wrocław - Strzelin, -
130.000 zł. Kuchary, gm. Domaniów, tel. 071/302-74-00 
DOM w zabudowie szeregowej, nowy, pow. uźytk. 250 m2,7 
pokoi, kuchnia, 3 łazienki, strych, garaż, podpiwniczenie, 3 
tarasy, - 172.000 zl. Kudowa Zdrój. tel. 074/866-14-94 po 
godz.18.
DOM piętrowy, pow. 200 m2, c.o. węglowe, 5 pokoi, 2 ła
zienki, duży garaż, budynki gozpodarcze, działka 45 arów, 
32 km od Krakowa, • 170.000 zł. Legnica, tel. 076/833-23-91, 
0607/21-96-66
DOM JEDNORODZINNY 4 kondygnacje, w Legnicy, w spo
kojnej dzielnicy, - 250.000 zł. Legnica, tel. 0608/36-84-57 
DOM PONIEMIECKI kamienica. 3-kondygnaGyjna, 508 m2, 
do remontu, w centrum Legnicy, - 85.000 zl. Legnica, tel. 
0600/17-01-74
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w Legnicy, stan su
rowy otwarty, zadaszony (płaski dach), piętrowy, podpiwni
czony, z garażem, pow. działki 720 m2, pow. mieszkalna 120 
m2, akt własności na posesję, • 69.000 zł. Legnica, teL 
076/721-76-88,0501/27-19-35 
DOM"w Legnicy, wolno stojący, na osiedlu Bielany, pow. 130 
m2,4 pokoje, garaż, -180.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, ocieplony, CO, wszyst
kie media, 3 niezależne mieszkania, na parterze 5 pokoi, 
kuchnia, łazienka oraz 2 pokoje, kuchnia, łazienka, na pię
trze 1 pokój, kuchnia, łażienka + warsztat i pawilon handlo
wy, - 280.000 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32,0607/59-28-82 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w centrum Lubania 
Śl., pow. mieszkalna 100 m2, pow. użytkowa 150 m2, garaż, 
warsztat, - 150.000 zl. Edward Łukasiewicz, 59-800 Lubań 
Śl., uL Esperantystów 15
DOM w zabudowie szeregowej, wraz ze sklepem,.w cen
trum Świeradowa Zdroju, - 200.000 zł lub zamienię. Lubin, 
tel. 076/724-08-98
DOM w zabudowie szeregowe], bez obciążeń, pow. użytk. 
150 m2, działka 193 m2, - 130.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-20-85
DOM WOLNO STOJĄCY w Miliczu, 50 km od Wrocławia, 
piętrowy, podpiwniczony, garaż, pow. mieszk. 134 m2, okna 
PCV, c.o. gazowe i tradycyjne w miedzi, siła, balkon, taras, 
działka własnościowa 600 m2, budynek ôsp, - 250.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-03-67
DOM PONIEMIECKI w okolicy Wołowa, 3-pokoje, kuchnia, •
48.000 zł. Moczydlnica Klasztorna, tel. 071/343-92-20 lub 
0609/27-40-56
DOM JEDNORODZINNY oraz drugi do remontu, działka 23 
ary, ładna lokalizacja, wszystkie media, - 200.000 zł. Niemo
dlin, woj. opolskie, tel. 0608/20-36-38 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ poniemiecki w Kotli
nie Kłodzkiej, do zamieszkania od zaraz + pomieszczenia 
gospodarcze, - 50.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-65-25 
DOM PONIEMIECKI 8 km od Bolesławca, 4 pokoje, łazien
ka, c.o., 2 garaże i inne budynki, ogródek 15 arów, stan do
bry, - 77.000 zł. Nowa Wieś. tel. 075/734-16-32 
DOM JEDNORODZINNY nowy, wolno stojący, w Nowogrodź- 
cu, - 160.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-85 
DOM pow. 260 m2, działka pow. 7 a, w Oławie, - 380.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-80-32
DOM PONIEMIECKI w Oławie, pow. mieszk. 150 m2, dział
ka 5.57 ara, w tym 75 m2 do remontu, do zamieszkania 75 
m2, media, woda, wc kanał miejski, z telefonem, budynek 
gosp: 50 m2, cicha okolica, 1.5 km do centrum, - 87.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-34-58 po godz.17, 0607/40-20-43 w 
godz.8-17
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, zamieszkany, w Oławie, pow 
145 m2, prjekt W-213 ze zmianami, działka 500 m2, teren 
niezalewowy. - 220.000 zł lub zamienię na nieduże mieszka
nie, z dopłatą. Oława, tel. 071/303-41-12 
DOM w zabudowie bliźniaczej, działka 16 a, pomieszczenia 
na hurtownię lub produkcję, - 300.000 zł. Oława, tel. 
071/313-36-90
DOM WOLNO STOJĄCY. 2000 r. pow. 170 m2, działka o 
pow. 600 m2, wykończony, w centrum Oławy, - 410.000 zl. 
Oława. tel. 0607/42-31-93
DOM JEDNORODZINNY o pow. 190 m2 + 2 garaże, w Opo
lu, - 260.000 zł. Opole, tel. 077/456-20-47 
DOM + zabudowania gospodarcze, blisko lasy, 20 km od 
Opola, - 45.000 zł. Opole, tel. 0604/27-65-22 
DOM parter 200 m2, poddasze 200 m2 + strych, podpiwni
czony, działka 11 arów, Osiecznica przy trasie Zielona Góra
- Świecko, na budynek mieszkalny, bar, motel, -120.000 zl. 
Osiecznica, tel. 068/383-86-24,0605/36-52-47
DOM wolno stojący, remont na ukończeniu, 29 km od Wro
cławia, • 60.000 zł. Osolin, gm. Oborniki śląskie, tel. 
0.604/46-21-85
DOM we wsi gminnej Sośnie Ostrowskie, 140 m2,4 pokoje, 
2 kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże, działka, 170 km od Wrocła
wia, - 105.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-59 (zdjęcia 
do.tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem • 
A00545www.autogielda.com.pl)
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabu-r 
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 kanadyjski, pow. 100 m2, stan surowy otwarty, do zło
żenia, elewacja zewn., schody, drzwi wejściowe, deski na 
dach, - 23.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-16-61 wie
czorem
DOM wolno stojący, poniemiecki, po remoncie, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, zabudowania gospodarcze (ogrodzone),
- 86.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-48-21.0503/02-32-24 
DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, 150 
m2, salon z kominkiem, ogród o pow. 0.5 ha, wszystkie me
dia. -170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM podpiwniczony, wolno stojący 120 m2, działka 4 ary, 
do remontu, bardzo dobry punkt na działalność gospodar
czą w Radziejowie Kujawskim, - 68.000 zł. Radziejów Kuj., 
tel. 052/387-30-10
DOM PONIEMIECKI duży ♦ budynki gospodarcze, do re-
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montu oraz 1,47 ha ziemii w Wigańcicach, • 40.000 zł. Sar- 
by, tel. 074/810-25-62
DOM mieszkalny + budynki gosp., 4 km od Lubania, działka 
0.75 ha, - 75.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-34-77,336-99-38 
DOM w zabudowie szeregowej, w Sieradzu, 300 m2, stan 
surowy otwarty, • 110.000 zł. Sieradz, tel. 043/822-50-41 
DOM piętrowy, 120 m2,4 pokoje, kominek, podpiwniczony, 
działka 20"arów, w okolicy Jeziora Otmuchowskiego, blisko 
przejście graniczne, - 79.000 zł. Stary Paczków 65, woj. opol
skie, tel. 0602/87-08-46
DOM położony przy trasie Krosno Odrzańskie-Lubsko, do 
małego remontu, 3 ha gruntu, w pobliżu jezioro i las, - 50.000 
zł. Strużka, tei. 068/383-68-81,076/724-65-21 (Lubin)
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, do remon- 
tu, 160 m2, pokryty nową blachodachówką, nowe okna da
chowe, okna szczytowe, - 48.000 zł. Szczepanów, gm. Śro
da Śląska, tel. 071/317-59-72,0603/89-48-39 
DOM WOLNO STOJĄCY Szczodre, nowe osiedle, 220/170 
m2, parter - kuchnio-jadainia, 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 
inne propozycje. Szczodre, tel. 0600/81 -44-29 
DOM w zabudowie szeregowej, wszystkie media, 158 m2 + 
garaż + sklep • 150.000 zł. Szczytna, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-36-78.0607/42-41-71 
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna, wil
lowa dzielnica, blisko las, rzeka, w rozliczeniu może być 
mieszkanie w Żarach - 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 
068/376-28-49
DOM jednorodzinny, 200 m2, ocieplony styropianem, piwni
ca, do wykończenia, garaż z kanałem, • 170.000 zł. Ścina
wa, woj. legnickie, tel. 0604/84-89-69 
DOM 1-rodzinny, w Ścinawie, 300 m2,11 pokoi, 3 łazienki, 
wc, działka ok. 1.8 a, zadbany, blisko szkoła, przedszkole, 
sklepy. Ścinawa, tel. 076/834-61-39 
DOM PONIEMIECKI z warsztatem, 130 m2 mieszkanie (pię
tro) + 50 m2 taras, warsztat 180 m2 (parter), po remoncie, 
do zamieszkania, woda, gaz, c.o., z telefonem, przygotowa
ny pod działalność gosp., działka 2 + 5 arów, św. Katarzyna, 
6 km od Wrocławia, - 180.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 
0603/78-85-60
DOM w zabudowie szeregowej (środkowy), księga wieczy
sta, podłącz, gazu i wody po odbiorze, inst. elektr., po całko
witym odbiorze, pow. użytk. 220 m2, w tym garaż, częścio
wo do wykończenia, - 150.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-19-37
DOM jednorodzinny, w Świebodzicach, działka 1260 m2, 
budynek gospodarczy, bezpośrednie sąsiedztwo z Książań- 
skim Parkiem Krajobrazowym, pow. domu 205 m2, • 350.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-31-60 wieczorem, 
0606/48-36-64
DOM w Świnoujściu, • 350.000 zł. Świnoujście, tel. 
091/327-18-91
DOM w zabudowie szeregowej, 220 m2, w Trzebnicy, do 
zamieszkania, możliwe raty, - 188.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-06-87,0503/40-26-10 
DOM w Tuplicach, działka o pow. 25 a, - 65.000 zł. Tuplice, 
tel. 068/375-74-91
DOM PONIEMIECKI w zabudowie szeregowej, 70 m2, dział
ka 4 ary (obok domu), po częściowym remoncie, c.o., z tele
fonem, 30 km od Wrocławia, okol. Środy Śl, - 75.000 zł. Ujazd 
Górny, tel. 0607/56-81-11
DOM wolno stojący, pow. 120 m2, działka 1.306 m2,2 szklar
nie, - 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-05-37 
DOM o pow. 220 m2 w centrum Szczawna Zdrój, atrakcyjna 
lokalizacja (przy deptaku), • 400.000 zł lub zamienię na dom 
(gospodarstwo) na wsi. Wałbrzych, tel. 0602/17-87-00 
DOM JEDNORODZINNY w Wałbrzychu, pow. 160 m2, dział
ka 1300 m2, + budynki gosp. o pow. 100 m2 (przeznaczone 
na hurtownię lub warsztat samochodowy), oraz szklarnia o 
pow. 15 m x 5 m, - 300.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-05 
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, piętrowy, podpiwniczony, w 
miejscowości Węgry (20 km od Wrocławia), ogrodzona dział
ka o pow. 9 a, garaż, telefon, ciekawa architektura, pow. 
użyt. 250 m2, salon z kominkiem + 4 pokoje, ogrzewanie 
elektr. (II taryfa), atrakcyjna lokalizacja zagospodarowana 
działka - 350.000 zł. Węgry, tel. .071/311-46-84 
DOM w miejscowości Osjaków k. Wielunia, murowany, 3-po- 
kojowy + drewniany, 2-pokojowy, woda, kanalizacja, z tele
fonem + zabudowania gosp., blisko Warta, las, - 80.000 zł. 
Wieluń, tel. 043/842-34-73,043/842-32-60 
DOM PONiEMIECKI do remontu, + zabudowania gosp., 24 
km od Wrocławia, piętrowy, 250 m2, na działce 30 arów, -
45.000 zł. Wierzbno 28a, gm. Domaniów, tel. 071/303-04-51 
DOM nowy, zamieszkały - 250.000 zł oraz dom w stanie su
rowym - 160.000 zł. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 
0608/14-84-51
DOM po remoncie kapitalnym, w Kotlinie Kłodzkiej, 200 m2, 
duży salon, kominek, barek, duża kuchnia umeblowana, 2 
łazienki, 4 duże pokoje, 2 małe, 2 duże budynki gosp., 2 
garaże, ogród, grill, piec na pizzę, mały basen, działka 0.33 
ha, + pole i las 3.24 ha, - 260.000 zł. Wojbórz 181, gm. Kłodz
ko, tel. 074/871-42-07
DOM PONIEMIECKI w Wińsku, do remontu, pow. 450 m2, 
działka 25 a + budynek godp, - 100.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-33-05
DOM wolno stojący, 10-letni, okna PCV, działka 1.11 ha, -
220.000 zł. Wołów, tel. 071/389-17-22
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwni
czony, z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona" 
dzielnica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM w Strzegomiu, 340 m2, działka 1500 m2, własność 
hipoteczna, -190.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-42-42 
DOM komfortowy, we Wrocławiu, pow. użytkowa 192. m2, 
może być dla 2 rodzin, 2 wejścia, 6 pokoi, 2 łazienki, garaż,
c.o. na gaz, kanalizacja miejska, - 380.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-22-27
OOM pow. 150 m2 + 2 garaże, działka o pow. 600 m2, na 
Krzykach, bez pośredników, • 380.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-44-32,0608/37-63-06 
10M w Sulistrowiczkach, garaż, do małego wykończenia, 
oow. 173 m2, pow. działki 1.100 m2, blisko las, • 250.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/93-47-15,071/348-57-28 
DOM na Kowalach, poniemiecki, podpiwniczony, w trakcie 
remontu, 100 m2, na działce 600 m2, -15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-94-25 po godz. 16 
DOM PONIEMIECKI do remontu, działka 12 arów, w Ka
mieńcu Wr, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-57 
DOM typu dworek, nowy, pod klucz, pow. 200 m2, działka 
12 a, 10 km do centrum Wrocławia, wyposażony, - 570.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
DOM piętrowy, pow. 140 m2, lokalizacja na końcu wsi, z 
ogrodem i łąką 30 a (nadającą się na pole biwakowe), w ok.

Białego Kościoła, 100 m od zalewu, kąpielisko, żaglówki, ryby, 
stewy, lasy, okolica b. atrakcyjna turystycznie, - 99.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-16-36.0600/82-86-28 
DOM 250 m2, działka 1000 m2, w lesie, 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 intemecie pod numerem - A00528 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM 240 m2, + zabudowania gosp. 125 m2, działka 2600 
m2 lub 16300 m2, przy głównej drodze, wschodni wylot z 
Wrocławia, - 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem 
- AC0235 www.autogielda.com.pl)
DOM na Karłowicach, jednorodzinny, 132 m2, + domek ca
łoroczny w ogrodzie (30 m2)e, działka 502 m2, - 420.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-19-43, 0601/68-54-07 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0241 
www.autogielda.com.pl)
DOM okolice Twardogóry, pow. 120 m2, pow. działki 90 a, 
grunt 1.3 ha, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0601/51-87-83 
DOM PONIEMIECKI pow. 100 m2, siła, woda, z telefonem 
+ zabudowania gosp., działka 0.50 ha + 15 ha gruntu, kl. III 
i IV. blisko las, stawy, atrakcyjna lokalizacja, niedaleko Wro
cławia, na pensjonat, hodowlę zwierząt, magazyny itp, -
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/319-65-68
DOM 35 km od Wrocławia, wolno stojący, piwnice, pow. cał
kowita 525 m2, salon z kominkiem, hol i jadalnia--110 m2,6 
sypialni, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaż, możliwość zamieszka
nia 2 rodzin, działka 1.414 m2, wszystkie media, - 600.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-79-21 
DOM wolno stojący, z 1980 r., pow. 400 m2. działka 620 m2, 
14 pokoi, 3 kuchnie, 4 łazienki, 4 wejścia, garaż, lokal o pow. 
60 m2 z witryną, - 750.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DOM 150 m2, do remontu kapitalnego, działka 835 m2, na
rożna działka, okolice ul. Kamieńskiego, - 230.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/94-33-06
DOM poniemiecki, w zabudowie bliźniaczej, pow. 120 m2, -
245.000 zł lub zamienię na mieszkanie. Wrocław, tel. 
071/355-96-51
DOM jednorodzinny, pow. całk. 210 m2, na działce 16 a, 
blisko lasu i jeziora, tylko 22 km od Wrocławia,.do zamiesz
kania od zaraz, bez pośredników, • 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-92-61-
DOM we Wrocławiu, na Muchoborze Małym, w zabudowie 
bliźniaczej, po remoncie, pow. 270 m2, działka 420 m2. wła
snościowy. cicha uliczka, piękny ogród, bez pośredników, -
360.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408. 
0501/37-10-38
DOM parterowy, rok budowy 2001 r., pow. 100 m2, działka,
c.o. gazowe, szambo, przy ul. Granicznej, bez pośredników,
-180.000 zł. Wrocław, tel. 0504/29-10-05
DOM 400 m2, na obrzeżach Wrocławia, 12 pokoi, 3 łazienki,
sauna, c.o. gazowe, telefon, działka 800 m2, może być dla
firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po godz. 21,
0501/40-67-17
DOM PONIEMIECKI pow. 56 m2,3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, strych, piwnice, woda, gaz, prtid, warsztat samochodo
wy o pow. 50 m2, działka ok. 1000 m2, • 190.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/45-11-36
DOM do zamieszkania, pow. użytkowa 160 m2, działka 800 
m2, wszystkie media, telefon, 2 ogrzewania, na Muchobo
rze Wielkim, - 289.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-28-09. 
0606/76-14-49,0603/99-61-63 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, po remoncie, 22 a 
działki ogrodowej, pod budowę lub rozbudowę - 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-
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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 W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ dwurodzinny, 1-piętro
wy, poniemiecki, pow. 143 m2, we Wrocławiu, na Nowym 
Dworze, przy ul. Strzegomskiej, możliwość rozbudowy, dział
ka 1860 m2. • 500.000 zł. Wrocław, ul. Nowodworska 39a/6 
DOM we Wrocławiu, w zabudowie szeregowej, z lat 40-tyvh, 
na Muchoborze Małym, tuż przy nowo budowanej obwodni
cy śródmiejskiej, pow. 80-150 m2. c.o. gazowe, wszystkie 
media, strych, piwnice, możliwość rozbudowy, ogródek 250 
m2, działka pracownicza 350 m2, - 260.000 zł bez pośredni
ków, do zamieszkania od zaraz. Wrocław, tel. 0603/63-33-90 
DOM wolno stojący, w Kobierzycach, na działce 900 m2,6 
pokoi, 2 łazienki, duża kuchnia, jadalnia, podpiwniczenie, 
strych, cicha okolica, zbudowany z cegły, ocieplony, - 280.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-92-11 '
DOM w zabudowie szeregowej, Klecina, 300 m2 - 450.000 
zł. Wrocław, tel. 342-31-50.0501/43-40-21 
DOM pow. 220 m2. działka 1000 m2, atrakcyjna lokalizacja, 
do częściowego wykończenia, zagospodarowana, • 380.000 
zł. Wrocław, tel. 071/346-24-47 po godz. 19 
DOM w zabudowie szeregowej, 280 m2, działka 350 m2, na 
Wojnowie, podpiwniczony, salon i 4 pokoje, poddasze, stan 
surowy otwarty, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-57 
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a;15 km od Lesz
na, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
DOM w zabudowie bliźniaczej, Wrocław 9tabłowice, wolny 
od zaraz, - 255.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-21-06 
DOM wolno stojący, mieszkalno-produkcyjny. z lokalem ga
stronomicznym, w centrum, 470 m2. działka 5 a. 2 garaże, 6 
pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, szklarnia na dachu, • 450.000 
zł. Września, tel. 061/640-18-45 
DOM wolno stojący, własnościowy, pow. użytk. 100 m2. 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia, przedpokój, działka 15 
a, ogródek, budynek gospodarczy, piwnica, garaż, media, -
90.000 zł. Zawada, gm. Syców, tel. 062/785-14-77 
DOM WOLNO STOJĄCY w Ząbkowicach ŚL, po remoncie 
kapitalnym, ocieplony, c.o. gazowe, nowe okna, podłogi, gla
zura, gładzie, działka 4.5 ara, 2 garaże, - 260.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel, 074/815-11-86 w godz.10-17, 815-17-72 
do godz. 19
DOM wolno stojący, w dzielnicy domków jednorodzinnych, 
w atrakcyjnej części Zgorzelca, trzy kondygnacje, 200 m2, 
po remoncie, CO gazowe, 3 x WC, 2 łazienki, 3 garaże, ogród 
10 arów, drzewka owocowe, piwnice zaadaptowane na dzia
łalność, - 500.000 zł. Zgorzelec, tel.U502/33-52-49 
DOM piętrowy, o pow. 130 m2, po remoncie, biała elewacja, 
do zamieszkania + budynek gosp., piętrowy, pow. 90 m2, 
prąd, siła, woda, kanalizacja, c.o., zadbany, piękna lokaliza
cja, z meblami, koło Leszna, -130.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-06-70
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 w Nowym Miasteczku, poniemiecki, pow. 110 m2, w 
tym sklep, przy Rynku. - 64.000 zł. Żagań, tel. 0601/97-67-97 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ , stan surowy za
mknięty, z piwnicą, doprowadzone: gaz, woda, energia, wy
budowany przez spółdz. mieszkaniową, w Świebodzicach, 
przy ul. 11-go Listopada, - 170.000 zł. Żarów, teł. 
074/857-04-51

O DOM • REZYDENCJA w Kątach Wrocławskich, 
pow. mieszkalna 550 m2,15 pokoi, 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 hole, piwnica 350 m2, działka 2600 m2 
(ogrodzona murem), podwójny garai. Dom poło
żony przy głównej drodze w Kątach, 1 km od au
tostrady, nadaje się na wielopokoleniową rezy- 
dencję, motel, zajazd, hurtownię itp. Cena
690.000 zł. (pilnie, do negocjacji), Kąty Wrocław
skie, tel. 0604/47-10-69 03002881

DOM LETNISKOWY całoroczny, 5 km od centrum Lądka 
Zdr., c.o., garaż, sauna, salon z kominkiem, 3 sypialnie 120 
m2, działka 800 m2, możliwość dokupienia 10 ha łąk i lasów,
-120.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-29-83 
DOM LETNISKOWYmurowany, 60 km od Wrocławia (w okol. 
Sycowa), w lesie, nad dużym stawem, 4 pokoje ♦ kuchnia, 
duży strych, umeblowany, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-17-93,0603/60-46-80 
O DOM NA WSI w trakcie remontu, z zabudowania

mi gospodarczymi, pow. działki 0.72 ha, położo
ny 16 km od Wrocławia, kierunek Strzelin-Oła- 
wa., tel. 0501/43-48-72, 071/347-68-64, 
0501/51-82-89 02026821

O DOM NA WSI wolno stojący, do zamieszkania od 
zaraz, pow. mieszkalna 90 m2, garai, 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 z budynkiem gospodarczym, blisko las, •
200.000 zł. Biedaszków, gm. Trzebnica, tel. 071/312-87-84 
DOM NA WSI do remontu, w Kowarach, o pow. 180 m2, w 
stanie surowym, na działce o pow. 4 a, - 75.000 źł lub za
mienię na mieszkanie, albo samochód osobowy, diesel. Bo
lesławiec, tel. 075/734-74-05,0605/64-08-21
DOM NA WSI 6 km od Lubania ŚL, do remontu, działka pow. 
800 m2,4 pokoje, holi, kuchnia, brak kanalizacji, prąd, wo
dociąg na granicy działki, - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-29
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY4 pokoje, 2 spiżarnie, kuch
nia, łazienka, wc, piwnica, stiych, c.o., siła, telefon, działka 
0,29 ha, budynki gosp., ogród, piękna, spokojna okolica, lasy, 
w Bukowicy UNowego Miasteczka, 17 km do Nowej Soli, -
80.000 zł. Bukowioa, tek 068/388-85-52.068/376-27-29 
DOM NA WSI 2-rodzinny. piętrowy, poziom C, 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 w miejscowości Gola Dzierżoniowska 5. pow. 
użytk. 115 m2, na parterze 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przed
pokój, na piętrze 2 pokoje + zaplecze, CO, telefon, garaż 40 
m2, taras nad garażem, działka 700 m2, na trasie Wro- 
cław-Kudowa Zdrój, - 65.000 zł. Gola Dzierżoniowska, gm. 
Niemcza, tel. 074/830-27-39.0608/14-08-18 
DOM NA WSI poniemiecki, ok. 200 m2, kafelki, panele, ko
rek, WC, budynki gospodarcze, na działce ok. 1 ha, blięko 
trasy A-4, - 126.000 zł. Kalinowa, gm. Wiązów, tel. 
071/393-14-49,0605/05-95-26 
DOM NA WSI nowy, 5-pokojowy, 2 łazienki, kuchnia, garaż, 
oczyszczalnia ekologiczna, ogrzewanie gazowe i tradycyj
ne, działka 10 arów, 25 km od Wrocławia, • 270.000 zł. Krze- 
czyn, tel. 071/398-27-77,315-33-04 
DOM NA WSI PONIEMIECKI w Kunicach, zabudowania 
gosp., na działce o pow. 0.24 h, - 90.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-28-21
DOM NA WSI w miejscowości Marcinkowice, nowy, pow. 100 
m2, 4-pokojowy, siła, woda, CO gazowe, garaż + zabudo
wania gosp., działka 18 a, 15 km od Wrocławia, • 200.000 zł. 
Marcinkowice, tel. 071/302-83-30 wieczorem 
DOM NA WSI 3 km od Nowogrodżca, do remontu lub roz
biórki, działka 0.2 ha, - 12.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
0601/99-85-55
DOM NA WSI pow. 150 m2, duże zabudowania, lasek, sad, 
przy głównej trasie, 20 km od Wrocławia, - 220.000 zł lub 
zamienię na mieszkanie, samochód, inne propozycje. Oła
wa. tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32 
DOM NA WSI 3 km od autostrady, 6 pokoi, 2 łazienki, kuch
nia, woda, CO, działka 40 a, budynek gospodarczy, • 65.000 
zł. Osetnica, gm. Chojnów, tel. 076/722-17-45 
DOM NA WSI pow. użytk. 56 m2, z cegły, do rempntu, 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 k. Polkowic, 3-pokojowy, kuchnia, łazienka, 
CO, wszystkie media, nowy dach, nowy garaż, działka 17 a, 
całość ogrodzona, • 95.000 zł lub zamienię na mieszkanie w 
Lubinie, lub Głogowie. Polkowice, tel. 0609/53-40-90 
DOM NA WSI 30 km od Wrocławia, kierunek Oborniki ŚL, 
pow. 196 m2,6 pokoi, do remontu, • 40.000 zł. Radecz, gm. 
Brzeg Dolny, tel. 0504/69-96-59 
DOM NA WSI w miejscowości Rojów, parterowy, pow. użytk. 
110 m2,4-pokojowy, kuchnia, łazienka, nowe CO gazowe, 
woda miejska, nowe okna + budynek gosp. o pow. 55 m2, 
działka budowlana 3.200 m2, atrakc. lokalizacja, las, 3 km 
od zalewu, na trasie Wrocław-Kobyla Góra, - 110.000 zł. 
Rojów. tel. 0503/32-79-58
DOM NA WSI Lipniki, pow. 120 m2, strych, piwnica, wnętrza 
do remontu, 2 bud. gosp. o pow. 150 m2, działka 16 arów, 
cicha okolica, - 30.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
DOM NA WSI jednorodzinny, w Ziębicach, o pow. 125 m2, 
kuchnia, łazienka, w.c., duży salon z kominkiem, 2 sypial
nie, możliwość rozbudowy, działka o pow. 10 a, -138.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-30,0600/89-38-38 ■
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, CO, 
w.c., budynki gosp., garaż, działka '30 a + ogród 50 a, w 
miejscowości Przecław 121, koło Szprotawy, - 85.000 zł. 
Szprotawa, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI nowy, w okolicy Trzebnicy, - 200.000 zł. Trzeb
nica. tel. 071/312-93-21
DOM NA WSI 320 m2. działka 16 a, 8 pokoi. 2 kuchnie, 2 
łazienki, 2 wejścia, garaż 40 m2, woda, siła, telefon, 35 km 
od Wrocławia, trasa Trzebnica - Sułów, - 310.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-77-24.0609/21-02-18 
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśni
ca • Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, -
170.000 zł. Wrocław, tel. 372-05-84, 0501/33-95-76
DOM NA WSI pomieszczenia gospodarcze 283 m2, garaż, 
z telefonem, woda, prąd, pow. działki 6 a, przy trasie Dzier
żoniów - Łagiewniki, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-05-45. 
0501/24-28-99
DOM NA WSI okolice Sobótki, pow. 180 m2, działka o pow.

. 13500 m2 -120.000 zł. Wrocław, tel. 0601/51-87-83 
DOM NA WSI do remontu, + budynek gosp., na działce 0.5 
ha, gm. Jemielno, 20 km od Rawicza, 40 km od Lubina, 70 
km od Wrocławia, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 387-82-03, 
0605/68-10-88
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY do remontu, teren górzy
sty, przy lesie, 70 km od Wrocławia, ładna okolica, idealne
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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 atrakcyjna lokalizacja, 6 km od Sławy, między 
jeziorami, - 45.000 zł. Wschowa, teł. 065/540-27-17 
DOM NA WSI podpiwniczony, 100 m2. pow. działki 2.000

m2, po remoncie, zabudowania gospodarcze, 30 km od Wro
cławia, - 89.000 zł. Zagórzyce, gm. Wołów, tel. 071/389-77-26 
DOM NA WSI po remoncie kapitalnym, glazura, parkiet, 4 
pokoje, salon, 2 łazienki, pow. 140 m2. garaż, ogród, 30 a 
gruntu, -165.000 zł. Żarów, tel. 074/850-73-58 
DOM NA WSI piętrowy, w Beskidzie Żywieckim, 150 m2, 5 
pokoi, kuchnia, łazienka, WC, działka 25 a, wszystkie me
dia, z wyjątkiem gazu, w ładnej okolicy i spokojnej, -150.000 
zł. Żary, tel. 068/374-53-82,033/874-80-70 
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, w zabudowie szerego
wej, stan surowy zadaszony, pow. całkowita 300 m2, pow. 
mieszkalna 220 m2, 2 garaże, os. Białe Sady (willowe), -
150.000 zł. Legnica, tel. 0602/85-31-23
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 do godz. 17
DOM W BUDOWIE piwnica i 2 stropy, w Rokitkach k. Choj
nowa, na działce 9 a, • 55:000 zł. Chojnów, tel. 
076/817-89-24,0602/27-41-08 
DOM W BUDOWIE po remoncie, pow. 20& m2,12 km od 
Głogowa, stan surowy zamknięty, + grunt orny 3.5 ha, -,
45.000 zł lub zamienię na samochód. Głogów, tel. 
0600/41-16-63
DOM W BUDOWIE stan surowy, zadaszony, z 2 garażami, 
o pow. 200 m2. na działce uzbrojonej, w gm. Lubin, przy 
trasie Wrocław • Zielona Góra, - 140.000 zł. Legnica, tel. 
076/723-04-69
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, wolno stojący, stan suro
wy zamknięty, przyłącza, w Bolesławcu, osiedle Słoneczne, 
-200.000 zł. Lubomierz, tel. 075/783-31-52,0502/83-74-98 
DOM W BUDOWIE stan surowy, 350 m2 • 1.000 zł/m2. 
Pieńsk, tel. 0604/43-49-71
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, zakryty parter, 196 m'2, 
działka 0,054 ha, z możliwością dokupienia 0,13 ha, woda, 
projekt, koło lasu, 45 km od Wrocławia, • 20.000 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Przeworno, tel. 
074/810-20-67,074/810-23-88 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, stan surowy zamknięty, 
pow. 120 m2. w Bobrzanach k. Szprotawy, woj. lubuskie, 
działka uzbrojona, pow. 12 arów, - 55.000 zł. Bobrzany, tel. 
068/376-95-64
DOM W BUDOWIE, do wykończenia + czynna pieczarkar
nia, zbyt, - 850.000 zł. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 
0601/72-63-23
DOM W BUDOWIE, w Radzyniu k. Sławy, 120 m2 + garaż, 
działka 3,6 a, kryty dachówką, stan surowy zamknięty, okna 
PCV, 200 m od jeziora, -130.000 zł. Sława, tel. 068/356-60-90 
po godz. 17
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, pow. 320 m2, działka 
12 a, w Brennie k. Wisły, Ustronia, atrakcyjna lokalizacja, •
200.000 zł. Sosnowiec, tel. 032/263-52-19
DOM W BUDOWIE, nowy, stan surowy, zadaszony, pow. 
użytkowa 285 m2, działka 13 arów, w Świebodzicach, •
300.000 zl. Świebodzice, lei. 0601/45-18-79
DOM W BUDOWIE, parter, piętro, działka 27 a, 3 garaże, w 
Brzezinie, 1 km od Brzegu, • 70.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-16-49
DOM W BUDOWIE, rozpoczęta. - 200.000 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-81-92
DOM W BUDOWIE, Marcinowice k. Krosna Odrz. - 75.000 
zł. Marcinowice, tel. 0602/29-00-47 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, zakryty parter, pow. użyt
kowa -196 m2, działka o pow. 0.054 ha, projekt/woda, atrak
cyjna lokalizacja (koło lasu), 45 km od Wrocławia, - 20.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy, terenowy, bus. Prze
worno. tel. 074/810-20-67,074/810-24-88 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Wińsku, stan surowy, 
zadaszony, w ustronnym miejscu, - 48.000 zł. Wińsko, tel. 
071/389-82-02 Legnica, 076/866-45-79 
DOM W BUDOWIE, w Obornikach Śl., wolno stojący, parte
rowy, pow. użytkowa 218 m2. pow. całk. 357 m2, atrakcyjna 
lokalizacja, na działce o pow. 1040 m2. • 160.000 zł lub za
mienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/352-58-77,0502/33-25-64 
DOM W BUDOWIE, wielorodzinny, stan surowy, zadaszony, 
działka 640 m2, niezależne kondygnacje, atrakcyjna lokali
zacja, we Wrocławiu, na Krzykach - Klecinie, nadaje się na 
biura lub inną działalność gospodarczą, • 240.000 zł. Wro
cław, teL 071/357-91-70
DQM W BUDOWIE, zamknięty parter, okna PCV, woda, ener
gia, telefon w budynku, gaz przy działce, 9 arów, zagospo
darowana, ogrodzona, * 98.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-78-07
DOM W BUDOWIE, do wykończenia (według własnego uzna
nia, we Wrocławiu, na os. Stabłowice, działka o pow. 1200 
m2, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/328:73-56 po godz. 15 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na działce 915 
m2. prąd, woda, stan surowy zamknięty • 230.000 zł lub za
mienię na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-po- 
kojowe, z możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, wykończony 
w 90%, salon 55 m2.5 pokoi, drugie oddzielne wejście, pow. 
całkowita 260 m2. działka 350 m2, Sołtysowice, • 420.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-72-65 
DOM W BUDOWIE, do małego wykończenia, 190 m2, pod
piwniczony, pow. działki 9 a, w Prochowicach, - 270.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-68-13 po godz. 19 
DOM W BUDOWIE stan surowy, teren OWS, w Rokitkach, 
gm. Chojnów, - 25.500 zł. Rokitki, woj. legnickie, tel. 
0608/45-82-31"
DOM W BUDOWIE, w Ścinawie, przykryty dachówką, pod
piwniczony, pow. 280 m2, działka 7 a, 2 garaże, atrakcyjny 
projekt, - 165.000 zł. Ścinawa, teł. 076/843-62-31 
•  DOM W GÓRACH nowy, koło Walimia, atrakcyjnie po

łożony, las, stawy, dojazd, telefon, duża działka, -
350.000 zł bez prowizji. Abax, Wrocław, tel. 
071/352-36-57,071/352-28-79 99000001 

DOMEK DREWNIANY pow. 15 m2. ocieplony, inst. elektrycz
na, - 5.000 zł. Mysłów, gm. Jelenia Góra, tel. 075/741-23-11 
DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie, 30 m od jeziora, dom 
36 m2, media, - 19.000 zł. Leszno, tel. 0601/54-26-92 
JOMEK KEMPINGOWY w miejscowości Pokrzywna, na te
renie parku krajobrazowego, - 35.000 zł. Opole, tel. 
077/439-75-62.439-75-64

DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wieleń, murowany, 
pow. 43 m2, ♦ duży taras (18 m2), 2 pokoje, łazienka, prysz
nic, WC (kafle), kuchnia, przedpokój w drewnie, kompletnie 
wyposażony, 80 m od jeziora, - 60.000 zł. Lubin, tel. 
0603/12-30-51,0609/03-71-33 
DOMEK LETNISKOWY w Lginiu, murowany, 94 m2, 3 po
koje, aneks kuchenny, łazienka, duży taras, garaż, - 90.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-23-08, 0605/46-83-60 (zdjęcia do

tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00464 www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY pow. 35 m2, nad Jeziorem Nyskim, 
- 22.000 zł. Nysa. tel. 077/433-71-90 
DOMEK LETNISKOWY pow. 10 m2, w Kobylej Górze, na 
wydzierżawionym terenie, • 1.600 zł. Syców, tel. 
0600/28-11-85
DOMEK LETNISKOWY w Sławie, drewniany, pow. 16 m2, 
aneks kuchenny, gaz, prąd, umeblowany, taras, blisko jezio
ra, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-64-20 
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Sulistrowicach, o pow. 
45 m2, działka 15 a, blisko las, zalew, • 65.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-59-33
DOMKI LETNISKOWE 4 szt., z wyposażeniem, w Otmu
chowie • 5.200 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-93-09, 
0608/37-24-71
DOMKI LETNISKOWE nad Jeziorem Otmuchowskim, teren 
dzierżawiony - 4.000 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/665-17-41, 
0609/04-36-55
DOMKI MIESZKALNE Z PŁYTY PW-8 3 szt. - 7.000 zł. Po
lkowice. tel. 076/845-68-91.0603/59-46-53 
DOMY : w remoncie, do remontu lub rozbiórki oraz do za
mieszkania, razem 3 szt., na działce 23 a, 29 km ód Wrocła
wia, - 100.000 zł. Osolin, gm. Oborniki Śląskie* tel. 
0604/46-21-85
DOMY ranczo o pow. 1.08 ha, pomiędzy Polanicą a Duszni
kami Zdrój, jeden w stanie surowym, garaż, c.o., dodatkowe 
ogrzewanie kominkowe, 2 stawy rybne, - 600.000 zł. Szczyt
na, tel. 074/868-34-60,0601/47-81-85
•  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

DWÓR z XIX w., styl renesansowy, pow. parku 4.5 ha, staw, 
woj. łódzkie, - 450.000 zł. Zakrzew, tel. 044/680-95-30, 
0608/26-33-13
•  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 w Malinie gm. Wisznia Mała, 16 arów, prąd, woda, 
telefon, ogrodzona - 4.200 zł/ar.., tel. 0602/17-05-79 
DZIAŁKA w miejscowości Sławoborze, pow. 10.400 m2. dom 
murowany, parterowy, 2-pokojowy, kuchnia, łazienka, gaz, 
prąd, woda, nad strumieniem, wśród lasów, 30 km od Koło
brzegu, - 38.000 zł oraz druga, pow. 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, 
0609/48-26-85
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 ładnie położona, 13 km od granic miasta, 28 lub 
51 arów, prąd, woda, telefon, dogodna lokalizacja • 15 zł/m2. 
Kobierzyce, tel. 071/390-87-34 
DZIAŁKA częściowo zabudowana, w centrum Chocianowa, 
3600 m2, idealna na produkcję, usługi, ew. budowę domu, -
48.000 zł. Legnica, tel. 0600/17-01-74 
DZIAŁKA w Boszkowie k. Leszna, nad Jeziorem Dominic
kim, pow. 420 m2, na wzgórzu, z widokiem na jezioro, po
zwolenie, na budowę, • 25.000 zł. Leszno,*łel. 0605/05-90-74 
DZIAŁKA o pow. 50.000 m2, Mochy, gm. Przemęt, przy głów
nej trasie Wschowa-Wolsztyn-Świecko, w pobliżu jeziora, 
lasy, możliwość wybudowania stacji paliw, parkingu, hotelu, 
itp., cena • 5.70 zł/m2. Leszno, tel. 0600/37-67-88 
DZIAŁKA UTWARDZONA 25 arów, ogrodzona, z budynkiem 
o pow. 80 m2 i wys. 4.5 m, dwie bramy wjazdowe, • 130.000 
zł lub wynajmę. Lubin, tel. 076/844-62-76 
DZIAŁKA pow. 4 ha, woda, gaz, 2 km od Kleciny. w miej
scowości Zabrodzie - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-11-21, 
0601/76-41-83 w godz. 19-22
DZIAŁKA w trakcie przekwalifikowania na budowlaną, 7 km 
za Ołtaszynem - 15 zł/m2. Wrocław, tel. 783-00-97, 
0602/73-96-23 po godz. 18
DZIAŁKA o pow. 2500 m2.6 km od południowo-zachodniej 
granicy miasta, uzbrojenie w granicy działki, cicha zalesiona 
okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, (Jaz, prąd, 
droga, bez pośredników, cena 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-94-32
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wietkim, o pow. 1000 
m2, wraz z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki 
zabudowy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/73-72-87
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, gmina Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kana
lizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
•  DZIAŁKA BUDOWLANA Śliwice kolo Wrodewia, około 

0.7 ha, uzbrojenie, - 200.000 zł bez prowizji. Abax, Wro
cław, tel. 071/352-36-57,071/352-28-79 99000001

•  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

O DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 12 arów, wym. 
26x45 m2, Św. Katarzyna, woda, gaz i energia 
przy drodze, atrakcyjna lokalizacja. Wrocław, tel. 
071/341*58-06,0501/48-28-79 81013801

O DZIAŁKA BUDOWLANA narożna, 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 zl. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01033861

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, w Bierzycachk. Łoziny, 
dobra lokalizacja, woda, prąd, telefon przy działce, 8 km od 
Zakrzowa, blisko szkoła, apteka, ośrodek zdrowiar poczta • 
38 zł/m2., tel. 071/315-49-38
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3469 m2, w Rzeczce k. Wa
limia, w Górach Sowich (południowy stok), ładnie położona,

DZIAŁKI
WE WROCŁAWIU 
POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNA 
BE Z  POŚREDNIKÓW 

Tel. kontaktowy 071/ 357-74-97 
w dniach pon.-pt. w godz. 10-18, 
tel. kom. O 604 68-57-28

LEŚNICA-RATYŃ 
Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: 
prąd, woda, osiedlowa kanalizacja, 
droga asfaltowa, z  każdej strony 
otoczone lasem, dojazd MPK.

cena 38 zł/mkw.

STRACHOW ICE-JERZMANOW O  
Pow. 700-1100 mkw. Uzbrojenie: 
prąd, woda, osiedlowa kanalizacja, 
zadrzewiona okolica, dojazd MPK, 
droga asfaltowa. H  .
OP012603 cena 29 zt/mkw.
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KREDYT od 7,6%
NA ZAKUP OPOI1516 I

MIESZKANIA • DOMU -  DZIAŁKI 
BUDOWĘ - REMONT 

SPŁATĘ INNEGO KREDYTU 
GOTÓWKA 10% od 60.000 do 20 la*!

PKD WROCŁAW, ul. Św. Mikołaja 61/62, tel. 071/34-10-210, 344-10-05

nie uzbrojona, dojazd drogą utwardzoną, - 25.000 z i.te l. 
0501/21*40*76
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bardzie, ul.Polna, 1 (harów, 
uzbrojona, - 25.000 zł. Bardo. tel. 074/817-14-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocł., 8.29 ara, 
uzbrojona, warunki zabudowy -125 zł/m2. Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA + 2,09 ha ziemi, we wsi Nowa. 8 
km od Bolesławca, • 12.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-45
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, woda, prąd, telefon przy 
działce, część ogrodzona, 14 km od Wrocławia, - 30.000 zł. 
Brodziszów, gm. Święta Katarzyna, tel.4371/311-41-24 
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 35 a, 100 m od lasu, prąd, wodo
ciąg, 15 km od Wrocławia - 15 zł/m2. Brzezinki k. Jel- 
cza-Laskowic, tel. 071/348-96-62,0607/08-92-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11-29 a, na nowo powstają
cym osiedlu, w trakcie uzbrojenia, otoczone lasem • 10 zł/m2. 
Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 917 m2, własnościowa, 
możliwość założenia księgi wieczystej, atrakcyjna lokaliza
cja, w Czernicy, • 25.000 zł. Czernica, tel. 071/318-02-83 po 
godz. 20
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 Długołęka, przy szosie E-8, 753 
m2, pod usługi, 1*andel, * 76.000 fl. Długołęka, tel. 
071/315-2Ó-46
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 a, uzbrojona, • 75.000 
zł. Domasław, tel. 071/311-89-79 wieczorem, 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławiu, pow. 2.000 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, na działce prąd, woda, gaz; telefon - 
55 zł/m2. Domasław, tel. 071/311-98-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wr., nowo powstają
ce osiedle -125 zł/m2. Domasław, tel. 071/311-98-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicy Czarnej Góry, w Kotlinie 
Kłodzkiej, pow. 0.55 ha, wodociąg, telefon, prąd, przy dro
dze asfaltowej, atrakcyjna lokalizacja, spokojna okolica, -
12.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Domaszków, 
tel. 074/813-21-52,0602/30-66-19
DZIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, stodoła o pow. 500 m2, 
dom, woda, prąd, - 25.000 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-45-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich - Potoczek, 1491 
m2 - 30 zł/m2 oraz przylegająca do niej działka 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 intemecie pod nu
merem - AC0242 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, na granicy Strzelina, prąd, 
woda, w sąsiedztwie lasy, zbiornik wodny -13 zł/m2 lub w 
rozliczeniu Mercedes 207 bus, w cenie 12.000 zł. Gęsiniec, 
gm. Strzelin, teł. 071/392-38-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 21 arów, z wykopem, kom
pletna dokumentacja, cena - 600 zł/ar. Gierałtów, tel. 
075/736̂ 83-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 arów, atrakcyjna lokaliza
cja w Jarnołtówku, • 23.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-33-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8-10 a. prąd, woda, z telefo
nem, cisza, spokoj, 5 km od Wrocławia • 35 zł/m2. Gniezno, 
tel. 061/425-43-2̂ 6,0602/65-98-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bukowcu k. Jeleniej Góry, pow. 
9 a - 10.000 zł, 18 a - 20.000 zł, ładnie położone, woda, 
prąd. Jelenia Góra, tel. 075/767-41-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu, w Gajkowie, 
15 km od centrum - 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach k. 
Czernicy, 18 km od centrum -17 zł/m2. Kamieniec Wrocław
ski, tel. 071/318-52-81 po godz.20,0602/84-61-56 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x po 10 arów, częściowo uzbrojo
ne. w Kamieniu k. Długołęki • 3500 zł/ar. Kamień, tel. 
071/315-18-27
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 10 arów, media - 60 
zł/m2. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/781-31-57 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, uzbrojona - 70 zł/m2. Kieł
czów. tel. 071/398-83-03,0608/15-32-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szczytnej; pow. 12.000 m2, • 5 
zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, na terenie Kłodzka, 
garaż, prąd, woda, 2600 m2, cena 40 zł/m2. Kłodzko, tel. 
074/647-23-70,0609/42-95-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.71 ha. w miejscowości 
uzdrowiskowej Długopole Zdró], w pobliżu prąd. woda, tele
fon. położona na stoku góry, widok na Masyw śnieżnika - 8 
zł/m2. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kostomłotach. 3700 m2. uzbro
jona (woda, kanalizacja, prąd) - 20 zł/m2 lub zamienię na 
samochód. Kostomłoty, tel. 071/317-02-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 48 a, ładna okolica, bli
sko Sławy, - 15.000 zł. Krążkowo, gm. Sława, tel. 
068/356-81-60
DZIAŁKA BUDOWLANA położona w Kotlinie Kłodzkiej, 1000 
m2 - 8 zł/m2. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA 16 arów, ok. Gór Stołowych, poło
żona pod lasem, prąd, woda, cicha i spokojna okolica, 2.5 
km od Kudowy Zdrój • 16 zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-18-65,0603/23-01-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a, w miejscowości Spalo
na, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/862-36-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16,73 ara, w Wojcieszynie 
koło Złotoryi, stodoła z kamienia, 380 V, studnia, szambo, •
17.000 zł. Legnica, tel. 0607/27-36-25
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, blisko centrum Legnicy. 
Legnica, tel. 0608/60-37-45
DZIAŁKA BUDOWLANA w zwartej zabudowie domków let
niskowych, pow. 504 m2, Boszkowo • Ujazdowo, -15.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-62-37
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 38 arów, w Ligocie Pięknej, 
koło lasu, woda, prąd blisko działki, • 125.000 zł. Ligota Pięk
na, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-40-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, woda, prąd, telefon, 
ogrodzona, pow. 900 m2, atrakcyjna lokalizacja - 50 zł/m2. 
Ligota Piękna, tel. 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Składowicach k. Lubina, o pow. 
19 a, rozpoczęta budowa hali, prąd, woda, ogrodzona, -
30.000 zł. Lubin. tel. 076/842-30-54,0604/25-02-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, w Pieszkowie, 5 km od 
Lubina, atrakcyjna lokalizacja, - 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-86-92,076/844-87-10
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, własnościowa, pow. 500 
m2, cena - 38.000 zł i druga o pow. 1000 m2, cena - 70.000 
zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, 5 km od Lubina, kanalizacja, 
woda, prąd, telefon, • 30.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni, pow. 8 arów, - 25.000 zł. 
Lutynia, gm. Miękinia, tel. 071/317-12-79 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni k. Wrocławia, pow. 20 a, 
uzbrojona, projekty przyłączy, pozwolenie na budowę, przy 
głównej trasie, atrakcyjna lokalizacja, - 75.000 zł. Lutynia, 
tel. 071/317-79-72,0603/31-62-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, woda, prąd, pow. 1430 
m2 • 35 zł/m2. Genowefa Spodymek, 55-333 Lutynia, gm. 
Miękinia, ul. Kociuszki 52. po godz. 17 
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. 071/315-48-19,315-49-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,90 ha, w Międzygórzu, masyw 
śnieżnika, • 35.000 zł lub zamienię na samochód osobowy, 
diesel. Międzylesie, tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA gm. Miękinia, miejscowość Biał- 
ków, 1019 i 1206 m2, przy drodze asfaltowej, woda, prąd 
przy działce • 25 zł/m2. Miękinia, tel. 071/317-81-82 po 
godz. 17,0602/49-43-59
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 936 m2, w Miłochowicach, 2 
km od Milicza, w kier. Wrocławia, na terenie parku krajobra
zowego, - 12.000 zł. Milicz, tel. 071/384-24-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów, atrakcyjna lokalizacja i 
dojazd, • 20.000 zł. Miłonowice, tel. 071/399-77*25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 1124 m2 - 54 
zł/m2. Mirków, tel. 071/315-13-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, o pow. 10 arów, w Pie- 
cowicach, gm. Długołęka • 38 zł/m2. Mirków, gm. Długołęka, 
tel. 0601/83-83-64
DZIAŁKA BUDOWLANA 9.5 a, w Woliborzu, Kotlina Kłodz
ka, uzbrojona, światło, woda, • 13.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
"074/872-45-08
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 13 a. k. Obornik Śl. ■ 17 zl/m2. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-82-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 787 m2 w Obornikach Śl., 
uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja, blisko lasu, - 85.000 zł. 
Oborniki śląskie, tel. 0503/15-94-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1,5 ha, możliwość podziału, uzbro
jona -15 zł/m2. Oborniki śląskie, tel. 071/310-80-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 a, w miejscowości Brze
zia Łąka, uzbrojona, ciche i spokojne miejsce, - 90.000 zł. 
Wrocław, tel: 071/311-14-17
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, uzbrojona, w Oławie, -
30.000 zł oraz druga, w Ciechocinku, 825 m2, uzbrojona • 
75 zł/m2. Ozimek, tel. 0502/32-64-59
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1650 m2, 30 km od Czę
stochowy - 20 zł/m2. Ozimek, tel. 0502/32-64-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA z mapką, wszystkie media, przy 
lesie, z drogą dojazdową, 11 a, - 14.000 zł. Pęciszów, gm. 
Zawonia, tel. 071/312-93-73
DZIAŁKA BUDOWLANA 21 a, woda, prąd, droga • 30 zł/m2. 
Prudnik, tel. 077/437-52-59
DZIAŁKA BUDOWLANA w Osolinie, 12 arów, wstępne wa
runki zabudowy, przyłączy wodnych i elektrycznych, częścio
wo ogrodzona, ładna lokalizacja, księga wieczysta, • 28.000 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 19500' m2 w Przesiece, 
atrakcyjna lokalizacja, media w pobliżu, blisko wodospad i 
las, dogodny dojazd, możliwość kupna mniejszej działki - 
cena od 14 od 20 zł/m2. Przesieka, gm. Podgórzyn, tel. 
075/762-10-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 43 a, woda, gaz do podłączenia, 
telefon - 3.500 zł/a. Radwanice, tel. 071/311-75-19 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1000 m2 w Radwanicach, 
gaz, woda, prąd przy granicy działki, • 55.000 zł. Radwani
ce. tel. 0501/96-52-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 szt.. 10-14 arów. atrakcyjna lo
kalizacja, dobry dojazd, 5 km od Wrocławia, blisko woda, 
prąd, gaz, telefon, droga asfaltowa, Rogoż • 15.000-20.000 
zł. Rogoż. tel. 071/387-82-55
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1500 m2. ogrodzona, czę
ściowo zadrzewiona, w Smolcu • 60 zł/m2. Smolec, tel. 
071/316-95-86
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6 arów, uzbrojenie w ulicy, 
dobry dojazd, spokojna okolica, rozpoczęta budowa szere- 
gówki, pow. 160 m2, garaż, - 29.000 zł lub zamienię na sa
mochód. Sobótka Górka, tel. 0600/91-65-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA Gęsiniec - Strzelin, za parkiem,
34 ary, pięknie położona, uzbrojona, studnia, droga asfalto
wa -15 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3000 m2, atrakcyjna lokali
zacja, pod lasem - 8 zł/m2. Strzelin, tel. 0608/50-77-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, uzbrojona, pow. 1600 
m2,20 km od Wrocławia - 20 zł/m2. Szczepanów, gm. śro
da Śląska, tel. 071/317-32-74
DZIAŁKA BUDOWLANA 1,45 ha, na peryferiach Wrocła
wia, częściowo uzbrojona - 35 zł/m2. Szymanów, tel. 
071/387-82-76,0603/67-77-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ścinawie, z przeznaczeniem na 
usługi i handel, z częścią mieszkalną, pow. 190 m2, ul. Ko
ściuszki (zabudowa szeregowa), • 9.000 zł. Ścinawa, tel. 
0604/66-04-57
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. 1200 m2, uzbrojona, własno
ściowa, 20 km od Wrocławia, w Szczepanowie k. Środy Śl., 
atrakcyjna lokalizacja, cena 20 zł/m2. Środa Śląska, tel. 
0603/91-67-26
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów • 30 zł/m2. Św. Katarzy
na, tel. 071/311-41-53
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świętej Katarzynie, pow. 2.000 
m2, blisko woda, gaz, energia el. - 48 zł/m2. Św. Katarzyna, 
woj. wrocławskie, tel. 0502/96-35-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, nowe osiedle, wylane fun
damenty, woda, gaz, prąd na działce, projekt, zezwolenie na 
budowę, 4 km od Wrocławia (w św. Katarzynie), - 92.000 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-78-30 
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 na wsi, 20 a,.blisko uzbrojenie, 10 
km od Kątów Wrocł. • 10 zł/m2. Świdnica Polska, gm. Ko
stomłoty, tel. 0605/78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świebodzicach, 3.000 m2 - 27
zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-73-69
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, 20 lub 30 a. cena
35 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-42-77
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pierwoszowie, 10 km od Wro
cławia, 76.5 a, uzbrojona, piękna okolica - 25 zł/m2. Trzeb
nica, teł. 071/312-05-91,0608/25-06-63 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.5 ha, możliwość podziału, 
uzbrojona - 15 zł/m2. Uraz, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-80-85
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 67 arów w Chwaliszowie, 
prąd, woda, telefon, przy głównej drodze, - 35.000 zł (w roz
liczeniu może być samochód). Wałbrzych, tel. 074/664-89-99, 
0608/53-16-13
DZIAŁKA BUDOWLANA 61 arów, w Zebrzydowie k. Sobót
ki, 35 km od Wrocławia, 10 km od Świdnicy, droga asfalto
wa, woda, prąd, linia telefoniczna, szkoła, widok na Ślężę, -
17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/858-50-40
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona (woda, prąd), pozwole
nie na budowę, blisko lasu, 13.35 a, cena 23 zł/m2. Wielka 
Lipa, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-65-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 56 a, w Wilkszynie (przy gra
nicy Wrocławia), media w drodze, możliwość podziału - 30 
zł/m2. Wilkszyn, tel. 071/396-36-23 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 20 a,-Wisznia Mała - 35 
zł/m2. Wisznia Mała, tel. 071/782-99-46,318-00-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 a, we wsi Biestrzyków k. Wro
cławia, 8 km od centrum - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/311-31-62,0607/11-61-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, uzbrojona, we Wrocła
wiu - 90 zł/m2. Wrocław, tel. 0603/75-01-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem, w miejscowości Sar- 
bia, pow. 14 a, • 16.000 zł lub zamienię na samochód. Wro
cław, tel. 0601/85-75-55

DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wr., 1816 m2, uzbrojona, 
projekt, • 94 zł /m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w zabudowie szerego
wej, projekt domku, w Ustce, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/781-86-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 1740 m2, uzbrojona • 100 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/334-07-76
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.13 ha, w Wojnowicach, gm. Mię
kinia - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 071/364-17-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 i 1800 m2, w Kołobrzegu, 
1500 m od morza, w dzielnicy willowej • 30 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/344-44-50 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 500 m2, fundamenty pod dom, 
warunki zabudowy, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-44-32, 
0608/37-63-06 .
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 arów, prąd, woda, nowe 
osiedle pod Wrocławiem - 40 źł/m2. Wrocław, tel. 
071/361-54-37
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kotowicach, 15 km od Wrocła
wia, park krajobrazowy, lasy, jeziora, 25 szt. po 8 a, 1 szt.-9 
a - 37 zł/m2. Wrocław, tel. 071/781-45-32.0606/28-39-72. 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Osolinie, pow. 1000 m2, woda, 
telefon, prąd, droga asfaltowa, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/61-25-95 Niemcy, 0049/21-63-57-82-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, w Wojnowie, dom 
poniemiecki, do remontu, + zabudowania gospodarcze, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-41-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow, 50 a, z fundamentami, staw, 
przyłącza, ogrodzona, w Chwałowicach k. Jelcza-Laskowic,
- 95.000 zł. Wrocław, tel. 0600/31-99-60
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 32 a, możliwość podziału, w 
Szymanowie - 38 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-37-35 po 
godz. 17,0503/61 -79-79
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, blisko woda i prąd - 
35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-33-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w centrum wioski Za
wonia, -15.000 zł. Wrocław, teł. 0607/53-51-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.50 ha, w Tyńcu Małym, cena 25 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-81-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA we wschodniej części Wrocławia - 
Wilczyce, 940 m2, media, przy działce, decyzja o warun
kach zabudowy, księga wieczysta, teren os. domków jedno
rodzinnych, bez pośredników - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/353-66-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 726 m2, we Wrocławiu, atrakcyjna 
lokalizacja; przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla na Zgorzeli
sku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, • 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 3330 m2, atrak
cyjna lokalizacja w okolicach Wrocławia - 28 zł/m2 lub za
mienię na samochód osobowy. Wrocław, tel. 0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 735 m2, w pobliżu Kamieńca Wro
cławskiego, atrakcyjna lokalizacja, wśród nowych domów, 
dojazd drogą asfaltową, komplet dokumentów, pozwolenie 
na budowę, uzbrojenie w drodze - 55 zł/m2. Wrocław, tei. 
071/353-27-24
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 7.7 a. woda. 
prąd, kanalizacja, ?55.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-58-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, pow. 1500 
m2. pełne uzbrojenie, kanalizacja, pod każdą zabudowę - 
140 zł/m2. Wrocław, tel. 071/351-16-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 11 a, atrakcyjna 
lokalizacja, uzbrojenie w pobliżu (woda, prąd, gaz, kanaliza
cja), - 59.000 zł. Wrocław, tel. 355-47-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, przy 
ul. Jesionowej, uzbrojona, pow. 1.500 m2, księga wieczy
sta, media • 110 zł/m2 (w rozliczeniu samochód). Wrocław, 
tel. 071/338-12-45,0607/62-80-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 377 m2, rozpoczęta budowa 
domaw zabudowie bliźniaczej, Stabłowice, - 50.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/48-17-62 '
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 21.5 a, prąd, częściowo ogro
dzona, pomieszczenie warsztatowe o pow. 70 m2, wys. 3.8 
m - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/324-27-01,0609/07-73-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 730 m2, dzielnica Złotniki. 
projekt domu wolno stojącego, wylane ławy fundamentowe, 
dodatkowo 500 m2 łąki, razem około 1300 m2, • 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/56-48-90
DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2, ok. Sobótki Zachodniej, 
zabudowania gosp., prąd, ogrodzona, drzewka owocowe, 
widok na Ślężę • 27 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/61-37-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2, budynek gosp. z XIX 
wieku, możliwość przekształcenia na dowolny cel, ogrodzo
na, prąd, zadrzewiona, 30 km od Wrocławia - 26 zł/m2. Wro
cław, tel. 0607/86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1200 m2, piękne położenie 
pod lasem, 8 km od Wrocławia w kier. wschodnim • 35 zł/m2 
lub zamienię na samochód z silnikiem TDI, Ford Mondeo, 
Opel Vectra, Peugeot 406 albo terenowy. Wrocław, tel. 
071/330-08-08 po godz. 20,0604/52-97-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jarach k. Obornik Śl.. pow. 1500 
m2, w pobliżu lasy, prąd i woda przy działce -15 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/51-69-65
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 
20zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw. z rozpoczętą budową 
, dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub części, Czerni
ca Wrocławska - blisko droga, prąd, woda, kanalizacja • 42 
zł/m2. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
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 zł/m2. Wrocław, tel. 788-19-30, 
0502/07-73-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., po 14 arów każda, Wrocław
- Widawa -100 zł/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 w Miękini, 800 m2, dziennik budo
wy, pozwolenie na budowę, projekt domu jednorodzinnego, 
prąd, telefon, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-15-78, 
0605/31-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni. 22 a, przy drodze asfal
towej, 5 km od Wrocławia,'prąd, woda, telefon, atrakcyjna 
lokalizacja • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82. 
0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, na Wojszy- 
cach, pow. 1.300 m2, z prywatną drogą, na nowym osiedlu, 
-179.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-59-61,0608/06-80-55. 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 7 a, z rozpoczę
tą budową wylane fundamenty pod ogrodzenî , ławy funda
mentowe, księga wieczysta, projekt, uzbrojona, - 98.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/21-23-63
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, we Wrocławiu, na Wój- 
szycach,- projekt, wylane fundamenty, - 175.000 zł. Danuta 
Schroeder, 53-442 Wrocław, ul. Spiżowa 2 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 a, Wrocław-Pawłowice, pozwo
lenie na budowę, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 13 arów, w miejscowości 
Gałów, woda, prąd, telefon - 21 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/789-14-45

DZIAŁKA BUDOWLANA 3469 m2, Wąlim - Rzeczka, Góry 
Sowie, południowy stok, ładnie położona, nie uzbrojona, do
jazd drogą utwardzoną, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/21-40-76
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna, w Osolinie, pow. 3000 
m2, rozpoczęta budowa ekskluzywnego domu (piwnica), pro
jekt indywidualny, wszystkie media, • 198.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-26-75,071/346-26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 x 71 m, Wrocław - Krzyki, beż 
pośredników - 75 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-44-32, 
0608/37-63-06
DZIAŁKA BUDOWLANA 25 a, 9 km od Wrocławia, asfalt, 
media, w sąsiedztwie nowych domów - 22 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojo
na: woda, prąd, bez pośredników, o pow. 650 m2 - 40 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, po
łożona na granicy miasta Wrocławia, o pow. 70 m2, uzbrojo
na, kompletna, w okolicy Muchoboru Wielkiego, cena 70 
zł/m2. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, wraz z uzbrojeniem na 
działce (prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), 
bez pośredników, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3800 m2, w Siechnicach - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/311-54-85
DZIAŁKA BUDOW LANA w Kiełczowie, pow. 10 arów, 
wszystkie media, • 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-73-42, 
0501/95-60-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Boszkowie, 530 fn2, 50 m od 
jeziora i lasu, ogrodzona, zagospodarowana, prąd, z małym 
drewnianym domkiem - 300 zł/m2. Wrocław, tel. 
0600/32-22-43- -
DZIAŁKA BUDOWLANA 12.000 m2 - 8 zł/m2. Zabłoto, gm.
Kostomłoty, tel. 071/317-02-23
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, 2 km od Lubania Śl,
• 12.000 zł lub zamienię na samochód. Zacisze, gm. Leśna, 
tel. 0600/66-18-84
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 km od Wrocławia - 8 zł/m2. 
Zakrzów, woj. wrocławskie, tel. 0501/09-16-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, uzbro
jenie na działce, telefon obok, droga do działki asfaltowa, 
oświetlona, możl. kupna całości lub połowy • 1.800 zł/a. Za
wonia. tel. 071/312-90-85 po godz. 18.0604/69-25-56 
DZIAŁKA BUDOW LANĄ^  ary, położona w Kotlinie Kłodz
kiej, 10 km od Kłodzka, uzbrojona, blisko las, strumyk, ci
sza, cena 10 zł/m2. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
DZIAŁKA BUDOWLANA zabudowana, 1 ha. we wsi Strą
kowa, 4 km od Ząbkowic Śląskich, - 30.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0609/43-79-15
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 a, w Modrzycy k. Nowej Soli, na 
osiedlu domków jednorodzinnych, • 10.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-98-05 po godz. 18 .
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, 
pow. 80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka 
ogrodzona i utwardzona, na działce hala 400 m2, • 550.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-89, 0601/74-66-30, 
0601/74-66740
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA 2 szt., w Do
masławiu. - 50 zł /m2. Wrocław, tel. 071/783-40-36, 
0605/62-33-36
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA 22 a. w Za
woni, 24 km od Wrocławia, osobna księga wieczysta -1.800 
zł/a. Trzebnica, tel. 071/387-23-45 
DZIAŁKA BUDOWLANO • RZEMIEŚLNICZA o pow. 30 
arów, przy głównej trasie, 15 km od Wrocławia, • 60.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
DZIAŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA pow. 13 ha, w cen
trum Wałcza -1.200.000 zł. Olsztyn, tel. 0605/85-58-71 
DZIAŁKA LETNISKOWA w Sobótce, u podnóża Ślęży, te
ren Parku Krajobrazowego, 64 ary - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/321-20-54
DZIAŁKA LETNISKOWO • BUDOWLANA w Boszkowie k. 
Leszna, pow. 450 m2, w lesie, blisko jeziora, domek drew
niany o pow. 24 m2, - 38.000 zł. Lubin, tel. 0603/63-93-78 
DZIAŁKA OGRODOWA .Pod Leśną”, altana murowana, 
zagosp., zadrzewiona, woda, narzędzia - 1.500 zł. Lubin, 
tel. 0606/11-74-76
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 350 m2, murowana altana, 
drzewa, krzewy, plac Kromera, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-05-75
DZIAŁKA OGRODOWA 300 m2, altana, we Wrocławiu, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/373-55-13 
DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA w Sławie, 5a, 
woda, prąd, ogrodzona, możliwość budowy domku letnisko
wego, do 25 m2, blisko jeziora i plaży • 12.000 zł. Wrocław, 
tei. 071/329-19-53
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 19 a. z telefonem, prąd, woda, 
przy drodze asfaltowej, księga wieczysta, 10 km od centrum 
Wrocławia, - 35.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 0504/96-65-52 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
7.843 m2, przy głównej drodze, wzdłuż działki droga gminna
• 40 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/08-20-92
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1.6 ha, w Żarowie k Świdnicy, 
pod budowę stacji paliw, parkingu, motelu, na usługi, prze
kształcona - 27 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • USŁUGOWA 2,50 - 5 ha, przy 
głównej trasie Wrocław - Zielona Góra, atrakcyjna lokaliza
cja, - 70 zł/m2. Środa śląska, tel. 071/317-60-85 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Rusinowie, gm. Darłowo • 25 
zł/m2. Darłowo, tel. 059/810-98-64 po godz. 19 
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 pow. 0.45 ha, w miejscowości 
uzdrowiskowej Długopole Zdrój, w pobliżu prąd, woda, wi
dok na góry, 20 km od wyciągu narciarskiego - 2.50 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0607/48-48-16
DZIAŁKA REKREACYJNA pod lasem - 6.5 zł/m2. Oleśni
ca. tel. 071/314-25-32,062/731 -65̂ 38 Ligota 
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 ha, zalesiona, w okolicy Gór 
Złotych, blisko jeziora, • 50.000 zł lub zamienię na samo
chód albo inne propozycje. Stary Paczków 65, woj. opol
skie, tel. 0602/87-08-46
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem Szlement Wielki, z 
prawem zabudowy, na Pojezierzu Suwalskim • 12 zł/m2. 
Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 ,
DZIAŁKA REKREACYJNA 8.5 ara, z prawem zabudowy, 
50 m od jeziora, b. spokojnie, Żelazno k. Gostynia, • 25.000 
zł lub zamienię na samochód. Żelazno, tel. 065/573-62-65, 
575-13-97.0502/22-98-01
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 3561 
m2, uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od brze
gu jeziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyń
skim, • 89.000 zł. Leszno, tel. 0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 959 m2, 
uzbrojona, prąd, woda. położona w lesie, 100 m od brzegu

jeziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyń
skim, - 24.500 zł. Leszno, tel. 0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA 14 a, w Myśli
borzu k. Jawora - 500 zł/a. Myślibórz, tel. 076/870-87-30 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA z letnim do
mem, 29 km od Wrocławia, Osolin k.-Obornik śl, -40.000 zł. 
Osolin, gm. Oborniki śląskie, tel. 0604/46-21-85 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu, 
pow. 12,5 ara, bezpośredni dostęp do jeziora, media, pro
jekt domu z pozwoleniem, b. dobre sąsiedztwo, możliwość 
budowy przystani, - 52.000 zł. Wieleń, (el. 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 460 m2, Zabo- 
rowiec k. Boszkowa, blisko las, jeziora, - 16.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/93-16-89
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Górach So
wich, przy lesie, prąd, woda źródlana z wodociągu, pow. 1.000 
m? lub większa - od 5 zł/m2. Wrocław, tel. 783-00-97, 
0602/73-96-23 po godz. 18
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA okolice Sułowa nad 
Baryczą, w okolicy stawy rybne, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/25-12-01
DZIAŁKA ROLNA pow. 3.5 ha, 1 ha lasu iglastego, stru
mień, w Cieszynie, gm. Sośnie, - 40.000 zł. Cieszyn, tel. 
062/739-32-04
DZIAŁKA ROLNA 5.22 ha. po przeliczeniu 3.03 ha - 6.000 
zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 07.1/384-56-89 
DZIAŁKA ROLNA pod rekreację, od 1 do 8 ha, ładna okoli
ca, lasy, woda, park krajobrazowy, możliwość wykopu stawu 
i przekształcenia na działkę budowlaną - 1 ,zł/m2. Karmin 4, 
gm. Milicz, tel. 071/384-90-79 
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 o pow. 4.67 ha, 11 km Od Leśnicy, przy 
głównej drodze - 4 zł/m2. Ławęcżyce, gm. Miękinia, tel. 
071/317-78-68
DZIAŁKA ROLNA pow. 56 arów, w trakcie przekształcenia, 
możliwość podziału, 8 km od Wrocławia, cena - 20 zł/m2. 
Turów, gm. Żórawina, tel. 071/316-48-81 
DZIAŁKA ROLNA ładna lokalizacja, 1 km od granicy Wro
cławia, 4 km od marketu Geant, prąd, woda, telefon • 40 
zł/m2. Wilczyce, tel. 071/399-08-62,0603/95-05-61 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.7 ha - 3.000 zł/ha. Wińsko, tel. 
071/389-04-57
DZIAŁKA ROLNA pow. 1.33 ha i 0.95 ha, w Wojnowicach, 
gm. Czernica - 3 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/45-54-46 
DZIAŁKA ROLNO ■ BUDOWLANA w Bagnie k. Obornik Ślą- 
skich, 2 ha, z możliwością podziału, atrakcyjna lokalizacja, 
na wzgórzu, niżej możliwość wykonania stawu - 6 zł/m2 (moż
liwe raty). Osolin. tel. 071/310-60-02,0605/65-58-17 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA 0.6 ha, w miejscowości 
Wołany, 4 km od Polanicy Zdróju w kierunku Wambierzyc, 
na działce staw, strumyk, prąd, woda, - 34.000 zł lub zamie
nię na Mercedesa 124 D, VW Passata kombi. Polanica Zdrój, 
tel. 0600/91-86-03
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 1,5 ha, z dwoma 
szklarniami o wym. 51 m x 12 m s 1224 m2, ładna okolicą, 5 
km od Ząbkowic Śląskich. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA 0.41 ha w tym 0.07 ha 
pod budowę, przy drodze asfaltowej, woda, prąd, telefon na 
granicy działki. Szymonków, woj. opolskie, tel. 0502/94-02-55 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA zabudowana, 1 ha, 4 
km od Ząbkowic Śląskich, • 30.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0609/28-43-66 .
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 4.300 m2, w Ozo- 
rzycach. 15 km od Wrocławia, media 50 m od działki • 18 
zł/m2. Żórawina, tel. 071/316-56-36,0502/36-84-73 
DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA nad zalewem Michali- 
ce k. Namysłowa, pow. 1 ha - 4.50 zł/m2. Kowalowice, gm. 
Namysłów, tel. 077/419-21-09 
DZIAŁKA ROLNO - SIEDLISKOWA w Kątach Wrocławskich, 
pow. 0.25 ha, blisko media, - 5.800 zł lub zamienię na samo
chód osobowy. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA pow. 26 a, przy trasie Jelenia 
Góra - Wrocław, w miejscowości Modlęcin, • 12.000 zł. Mo- 
dlęcin, tel. 074/855-68-71
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA przy trasie A5 
(Wrocław • Poznań), Wisznia Mała • 30 zł/m2. Wisznia Mała, 
tel. 071/782-99-46,318-00-24 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 2.3 ha, ładna lokalizacja, pod 
lasem, blisko media - 3 zł/m2. Ciechów, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/07-44-43
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.1 ha. blisko Obornik Śl.. 
strumyk, las, możliwość wykopu stawu • 4 zł/m2. Jary, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-48 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1,01 ha, 20 km od Wrocła
wia, 2 km od Jelcza-Laskowic, wjazd z drogi asfaltowej, bli
sko lasek sosnowy - 7 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-36-03
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 0.6 ha - 26 zł/m2. Kieł
czów, gm. Długołęka, woj. wrocławskie, tel. 0501/34-77-09 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z możliwością przekształcenia na 
budowlaną, obok rzeki, 500 m od autostrady A4. pow. 1 ha,
- 5.000 zł. Krzywa, gm. Chojnów, tel. 076/817-75-28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Smolcu, pow. 68 arów, cena - 
15 z(/m2. Smolec, tel. 071/316-84-54
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.7 ha. pod budownictwo jedno
rodzinne, malownicze położenie, niedaleko zalewu Sosnów
ka. na końcu drogi asfaltowej, prąd, woda. źródełko, las - 20 
zł/m2. Wrocław, tel. 0603/97-10-60,0606/92-96-96 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 12800 m2. prąd, woda, telefon, 
wydane zezwolenie na budowę, w okolicy Wrocławia -10 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/330-01-98,0603/22-30-50 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Ligocie Małej, malowniczy te
ren przy głównej drodze. - 90.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-68-11,071/784-49-28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5982 m2, osiedle Jerzmanowo, 
prąd, woda, telefon • 32 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2. położona 4 km 
od Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez pośredników/uzbro
jenie w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-18-08 .
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo
wy, uzbrojona: woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w 
granicy działki, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 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 pow. 30 arów - 35 zł/m2. Żurawi- 
niec, tel. 071/317-08-59
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 4 ha, w Sta
rym Wielisławiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a 
Polanicą Zdr„ zezwolenie na budowę, w cał. lub w częściach
- 4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem • A00532 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w Smolcu, gm. 
Kąty Wr.. pow. 5200 m2 - 25 zł/m2. Węgry. tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO * REKREACYJNA u podnóża Ma
sywu Śnieżnika, pow. 2.56 ha. szklarnia, piękne widoki •
5.000 zł/ha. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0503/38-58-73
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DZIAŁKA USŁUGOWO, - MIESZKALNA własnościowa. ; 
uzbrojona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 
zł. Lubin, lei. 076/847-88-42 w godz. 7-15 
O  DZIAŁKI w Świętej Katarzynie - sprzedam, tel.

0608/60-54-61 02027151
DZIAŁKI w lesie sosnowym, bezpośredni dostęp do jeziora, 
atrakcyjna lokalizacja, na wypoczynek, ryby i grzyby, cena 
od 2300 m2 do 2900 m2, cena 19 zł/m2, Wieleń k. Wscho
wy. Wieleń, tel. 065/549-91-87 Wieczorem, 0607/17-03-68 
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 2 sztuki po 15 arów - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/346-20-78
O DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, bez pośredników., tei. 
0602/45-58-68, 071 /317-25-54 01031531

0  DZIAŁKI BUDOWLANE na osiedlu Jerzmanów, 
pow. 11-14 arów, media na słupie, w ziemi, miej
sce ekologiczne, czyste i zaciszne • 45 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/52-71-88 
81013571

DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., pod domki jednorodzinne, 
pow. 14 i 15 a, w centrum Borowa, 15 km od Strzelina, 25 
km od Wrocławia, możliwość podłączenia wody i prądu -15 
zVm2. Borów, tel. 071/393-33-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 arów, 12 arów, 16 arów i więk
sze, atrakcyjna lokalizacja, woda, prąd, telefon, w Dębinie,
3 km od Jelcza-Laskowic - 1200 zł/ar. Dębina, tel. 
071/318-10-18 po godz.18
DZIAŁKI BUDOWLANE w Piecowicach koło Długołęki, 2 x 
10 arów, woda, prąd, telefon przy działkach - 3.200 zł/ar. 
Długołęka, tel. 071/315-38-54 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Godzikowicąch k. Oławy, 1,03 
ha - 15 żł/m2. Godzikowice, woj. wrocławskie, tel. 
0601/20-21-33,0603/91-83-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1200 i 5000 m2, w cenie 90 
zl/m2 oraz 21 zł/m2, w pełni zagospodarowane, pod lasem. 
Kamieniec Wr., tel. 071/781-63-47 
DZIAŁKI BUDOWLANE nad morzem, uzbrojone - od 25 
zł/m2. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-58-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE blisko media • 10 zł/m2. Kostomło
ty, tel. 071/317-02-23
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 se
kretarka
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 13-15 a • 40 zł/m2. Malin, gm. 
Wisznia Mała, tel. 071/312-40-50 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny • 
15 zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE ok.Obomil< Śląskich, piękna lokali- 
zacja, widok na góry, woda, prąd na działkach, projekt + 
pozwolenie na budowę, cena ok.10 zł/m2. Oborniki Śl., tel. 
0601/71-22-36
DZIAŁKI BUDOWLANE w Poniatowicach, 35 km od Wro
cławia, cena 8 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-42-50, 
0609/51-30-50
DZIAŁKI BUDOWLANE na wsi, pow. 15 a i 17 a. woda. 
prąd, telefon, oświetlona, dojazd boczną drogą asfaltową, 
teren ekologiczny, wokół lasy. rzeczka, zalew rekreacyjny, 
dokumentacja, ok. 50 km od Wrocławia - 8 zł/m2 w rozlicze
niu samochód osobowy, mały. Sośnie Ostrowskie, tel. 
062/738-18-83
DZIAŁKI BUDOWLANE w Szczawinie k. Strzelina, pow. 939
1 1300 m2, na granicy miasta, dogodna lokalizacja, - 22.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-03-51,0600/24-71-42
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 km od Boszkowa, pow. 10 a, 
przy lesie - 8 zł/m2. Śmigiel, tel. 065/518-53-20 po godz. 15 
DZIAŁKI BUDOWLANE i siedliskowe, w Jugowicach Gór
nych k. Walimia, cisza, spokój, las -1.000 zł/a. Świebodzi
ce. tel. 074/854-27-29,0601/49-77-39 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wilczycach - 45 zł/m2. Wilczyce, 
tel. 071/398-84-45
DZIAŁKI BUDOWLANE od 10 do 20 arów. w Borowie Ole
śnickiej - 21 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-02-07 
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 a, Krzyżanowice 15-70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/793-54-34
DZIAŁKI BUDOWLANE w Łozinie, prąd, woda, z telefonem 
w granicach działek - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/315-48-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Poniatowicach, 35 km od Wro
cławia, różne wielkości - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/398-42-50,0609/51-30-50 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., pbw. 900-1000 m2, woda, 
siła, gaz, telefon - 88 zł/m2. Wrocław, tel. 327-60-93, 
0609/04-28-76
DZIAŁKI BUDOWLANE duże, atrakcyjna lokalizacja, na 
obrzeżach Wrocławia, ceny 20-30 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/87-39-93
DZIAŁKI BUDOWLANE 2x 1 200 mkw. - 25 zł/mkw, w Ko
łobrzegu. Wrocław, tel.
071/361-52-50.0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 km od Wrocławia, uzbrojone, róż
ne powierzchnie - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
DZIAŁKI BUDOWLANE na os. Jerzmanów, media podsta
wowe, działki o pow. 11-14 arów, miejsce ekologicznie czy
ste i zaciszne - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81, 
0501/52-71-88
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 km od granicy miasta, o pow. 650 
m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez pośredni
ków. cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę jednorodzinną, na' 
nowo powstającym osiedlu (Żwirki i Wigury), we Wrocławiu, 
bez pośredników, woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanaliza
cja, droga utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/316-18-08
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Bąków o pow. 0.21 
hâ  w miejscowości Domaszczyn o pow. 0.24 ha, w miejsco
wości Bukowina o pow. 0.45 ha - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/67-04-71
DZIAŁKI BUDOWLANE w Osolinie, woda, prąd, 1600 m2, 
100 m od lasu, - 64.000 zl. Wrocław, tel. 0501/60-84-94 
DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, dowolny areał (woda, 
prąd, gaz, kanalizacja przy drodze), spokojna okolica, blisko 
las, 20 km od Rynku Wrocławia (Miękinia) - 45 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/321-22-56
DZIAŁKI BUDOWLANE pod rezydencje, od 5000 m2, 20 
km od Wrocławia (na północ), cena 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/328-83-56.0607/18-06-45 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Zimnej Wodzie, 4 km od trasy 
Lubin-Legnica, 1 działka 16 a, 2 x 21 a, woda, gaz, kanaliza
cja przy (białkach - 850 zł/a. Zimna Woda, tel. 076/845-35-90, 
0607/22-69-53
DZIAŁKI BUDOWLANE w Żmigródku < 15 zl/m2. Źmigró- 
dek, tel. 071/385-36-92.
DZIAŁKI BUDOWLANO - SIEDLISKOWE we Wrocławiu, 
na Jerzmanowic, 13.000 i 20.000 m2, warunki zabudowy i 
energetyczne, prąd, woda, telefon, MPK -17 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/357-21-02,0609/27-09-14 
DZIAŁKI BUDOWLANO • USŁUGOWE w Ostrzeszowie, 
pow. ponad 1000 m2, b. ładna lokalizacja • 12 zl/m2. Wro
cław. tel. 071/786-88-11
DZIAŁKI LETNISKOWO • SIEDUSKOWE okolice Jez. Sław
skiego, pow. 560 m2, atrakcyjna lokalizacja, pozwolenie na 
budowę, wśród lasów -14 zl/m2. Sława, tel. 068/356-67-54 
O DZIAŁKI REKREACYJNE atrakcyjne, pod zabu

dowę, 500-1000 m2, przy lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Lesz-

"  czyńskie -17 zł/m2. Leszno, tel. 065/520-93-30 
„ po godz. 18,0605/54-11-73 02025361

DZIAŁKI REKREACYJNE w Wieleniu (miejscowość wypo
czynkowa), poj. leszczyńskie, teren leśny, ok. 200 m od je
ziora, możliwość zabudowy - 2000 zł/ar. Kaszczor, tel. 
065/549-91-96
DZIAŁKI REKREACYJNE z prawem zabudowy, nad j. Szel- 
ment na poj. suwalskim - 12 zt/m2. Suwałki, tel. 
087/566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKI REKREACYJNE w lesie sosnowym, z bezpośred
nim dostępem do jeziora, atrakcyjna lokalizacja na wypo
czynek, ryby i grzyby, pow. od 2300-2900 m2, cena 19 zł/m2. 
Wieleń, tel. 065/549-91-87 wieczorem, 0607/17-03-68 
DZIAŁKI REKREACYJNE 3 x 450 m2, 500 m od rzeki Ba
rycz, przylegają do budowanego zalewu rekreacyjnego, do
godny dojazd - 20 zł/m2 lub 22.000 zł za całość. Złotoryja, 
tei. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabowni Wielkiej, gmina Twar
dogóra, cena -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE Wrocław Marszowice • 40 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/354-30-27
GARAŻ we Wrocławiu, na Pilczyczach przy ul. Papierniczej,
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-56-46 
GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. 
Stroma 1, • 17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ BLASZANY przenośny, ładny wygląd, • 600 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811 -13-03 
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, w Jelczu-La- 
skowicach, -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-70 
GARAŻ przy ul. Inwalidów (okolice giełdy), w Legnicy, - 5.000 
zł. Legnica, tel. 076/856-52-09 
GARAŻ murowany w Legnicy, przy ul. Inwalidów, instalacja 
elektryczna, • 5.800 zł. Legnica, tel. 076/856-47-66, 
0603/78-79-36
GARAŻ własnościowy, o pow. 18 m2, z kanałem, atrakcyjna 
lokalizacja, - 10.000 zł. Lubin, tel.. 076/749-45-90, 
0606/81-83-72
GARAŻ w Lubinie, przy ul. Cmentarnej, prąd, kanał, wła
snościowy, murowany, boczna ul. Skłodowskiej, • 20.000 zł. 
Lubin, tel. 0605/20-77-48
GARAŻ własnościowy, w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej, •
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96 
GARAŻ MUROWANY kanał, półki, elektryczność, przy ul. 
Kolejowej, w Lubinie, - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/844-68-40 
po godz. 17
GARAŻ blacha ocynk, składany, 3x5m i3x6m ,-1.650 zł 
lub raty. Syców, ul. a. tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 
GARAŻ przy ul. Rogowskiej, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-56-24
GARAŻ z kanałem, przy ul. śrutowej, -17.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-48-48
GARAŻ własnościowy, 16 m2, prąd, regały, na Grabiszyn
ku. • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-36-45 
GARAŻ przy ul. Rogowskiej, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 
071/784-37-99 wieczorem
GARAŻ okolice pl. 1 Maja, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/359-29-64
GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr. 89, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ własnościowy, 15 m2, księga wieczysta, rejon ul. 
Grabiszyńskiej i Stalowej, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-79-60,0607/23-81-80 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, - 14.900 zł. Wro
cław, tel. 0602/66-65-01
GARAŻ własnościowy, Wrocław, ul. Dokerska, - 25.000 zl. 
Wrocław, tel. 0604/37-44-45
GARAŻ ul. Nasypowa, bez elektryczności, - 20.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/92-53-87
GARAŻ nowy, w budynku przy ul. Pretficza 54, Wrocław -
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-08-54,0602/49-87-10 
GARAŻ z kanałem, przy ul. Stalowej, we Wrocławiu, • 15.000 
zł lub wynajmę. Wrocław, tel. 071/789-09-02
GARAŻ murowany, w zabudowie szeregowej, własnościo
wy, przy ul. Manganowej, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-01-54
GARAŻ przy ul. Bezpiecznej, z księgą wieczystego użytko
wania, - 15.800 zł. Wrocław, tel. 071/365-35-47, 
0502/83-27-04
GOSPODARSTWA ROLNE 2 szt., w Domaniowie -190.000 
zł oraz 300.000 zł. Domaniów, tel. 0600/38-29-28 
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. Bóguszyce, gm. Oleśnica, 
tel. 071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE 16 ha, kia. IV + zabudowania 
gosp., duży dom, przy trasie E-22, możliwość otwarcia loka
lu, gastronomii, sklepu lub hotelu, duża sala, parkiet, -
500.000 zł. Kauchowice, gm. Zbrosławice, tel. 032/233-79-09 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 17 ha, budynki z cegły, 
pomieszczenia mieszkalne 140 m2, obora, stodoła, 4 gara
że, dobra lokalizacja, - 240.000 zł. Kotla, tel. 076/831 -80-43 
GOSPODARSTWO ROLNE z budynkami gospodarczymi i 
mieszkalnym, do remontu, 4, 15 ha w tym łąka i kawałek 
lasu, cena 120.000 zł. Miłochów. gm. Świdnica, tel. 
074/640-40-80
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha z budynkami, dom, stodo
ła, obora specjalistyczna, garaże. -100.000 zł. Mokrsko, tel. 
043/886-32-87
GOSPODARSTWO ROLNE 7,22 ba, szer. 34 m, siła, woda, 
łąka, możliwość budowy stawu, droga asfaltowa, - 70.000 
zł. Radomsko, tel. 044/682-25-57 
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 6 ba, dom luksusowo 
wykończony, obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, -
230.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 14 ha, budynek mieszkal
ny, budynki gospodarcze, w Gronowicach, pow. oleśnicki, 
tereny atrakcyjne turystycznie, w najbliższych latach plano
wana budowa dużego zalewu, - 140.000 zł. Syców, tel. 
062/785-91-84,062/785-17-85,090/61-23-25 
GOSPODARSTWO ROLNE 3 km od Jeziora Otmuchowskie- 
go, 12 ha gruntu, stawy rybne, zabudowania gospodarcze, 
lasek, maszyny rolnicze, w Trzebdszowicach, - 90.000 zł. 
Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-30-61 
GOSPODARSTWO ROLNE w Szewni Górnej, 14 km od 
Zamościa, atrakcyjna lokalizacja, 3 ha, las 0.3 ha, dom, obo
ra, stodoła, prąd, woda, całość ogrodzona, - 38.000 zł. Wro
cław. tel. 071/361-59-69
GRUNT 6 ha, w jednym kawałku, 3 km od Polanicy, dojazd z 
drogi asfaltowej, blisko lasu - 3.500 zł/ha. Kłodzko, tel. 
074/868-28-21
GRUNT o pow. 5,73 ha w Morzęcinie Małym k. Obornik Śl., 
leśna polana, droga utwardzona, linia energetyczna, idealne 
na stadninę, - 86.000 zł. Morzęcin Mały, gm. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-61-72
GRUNT pod zabudowę (np. stację paliw lub motel), pow. 1.7 
ha, cena 5 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-42-50, 
0609/51-30-50
GRUNT pod stację paliw, 1.10 ha, przylegający do trasy nr. 
8 i przyszłej obwodnicy w Oleśnicy, cena 50 zł/m2. Oleśni
ca. tel. 071/314-30-66
GRUNT pod budowę stawów, 37 ha, położony w dolinie rze
ki Widawy, z aktualnym pozwoleniem na budowę, zasobny 
w piasek, całość 350.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-30-66 
GRUNT 1 ha, IV klasy, woda, prąd, 15 km od centrum Wro
cławia • 80.000 zł, 0,35 ha, IV klasy, woda, prąd, .15 km od 
Wrocławia - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0607/48-04-24 
GRUNT uzbrojony, o pow. 20 ha, k. Obornik śląskich • 12 
z(/m2. Wrocław, tel. 0601/16-78-29

Jeden
kredyt
wiele

możliwości
Kredyt mieszkaniowy
•  na zakup mieszkań nowych i z rynku wtórnego
•  na budowę domu lub garażu
• oprocentowanie zmienne od 17,49%
•  okres kredytowania do 15 lat
•  minimalny udział własny 15%
• z możliwością przesunięcia spłaty kapitału 

w pozostałym okresie kredytowania
•  z możliwością karencji w spłacie kapitału 

w okresie budowy do 24 miesięcy
• bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

4 0
B a n k
Pocztowy S. A.

Najbliższy Ci Bank

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku,
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45,34 678 52, 34 678 57.

GRUNT 40.000 m2,4 km od Wrocławia • 25 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/328-08-49
GRUNT pod zabudowę np. stacja paliw motel, 1,1 ha - 5 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/398-42-50,0609/51-30-50 
GRUNT 4 ha, 4 km od Wrocławia • 25 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/328-08-49
GRUNT 1.81 ha, za wsią Ramieszów, rolno - siedliskowy, 
media, woda, telefon, 2 km od granic miasta, - 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/398-7740,0607/72-16-84 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT ORNY z możliwością przekształcenia na budowla
ny, pow. 2 ha - 3.500 zł/ha. Grzymalin, gm. Miłkowice, tel. 
076/722-96-06
GRUNT ORNY 3.17 ha, 8 ha, 1 ha, - 3.500 zł. Kamień, gm. 
Mirsk, tel. 0603/64-60-89 -
GRUNT ORNY kl. III-IV, pów. 1.70 ha - 2.200 zł/ha. Ruszo- 
wice, gm. Głogów, tel. 076/835-25-27 
GRUNT ORNY pow. 11 ha, w Witkowie Śląskim. - 40.000 zł. 
Wrocław, tej. 0605/20-85-13
GRUNT ROLNO - SIEDLISKOWY pow. 1.75 ha -1.50 zł/m2. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-82-76 k  
GRUNT ROLNY 0.50 ha łąka, przy trasie Dzierżoniów-Świd- 
nica, atrakcyjna lokalizacja, z możliwością przekwalifikowa
nia, - 24.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-27 
GRUNT ROLNY 7,5 ha, woda, prąd, stawy, 2 km od Dusz 
nik Zdroju -1,5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
GRUNT ROLNY pow. 4.32 ha, w jednym kawałku, przy głów 
hej drodze Wrocław-Kłodzko - 5 zł/m2. Kobierzyce, tel 
071/390-89-44
GRUNT ROLNY lll i IV klasa, cena - 4.000 zł/ha. Krzywa, 
gm. Chojnów, tel. 076/817-75-28 
GRUNT ROLNY 1 ha, las 0,70 ha, olsza, z możliwością prze
kwalifikowania na działkę budowlaną, Smreczyna k. Między
lesia, • 12.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-64-45, 
0609/02-67-73
GRUNT ROLNY o pow. 2.23 ha, możliwość zabudowy, poło
żenie na obrzeżach działek w Koźminku, - 5 zł /m2. Nakwa- 
sin Nowy k. Kalisza, tel. 0608/11-51-23 
GRUNT ROLNY 1.06 ha, w ok. Namysłowa, na ubezpiecze
nie KRUS, • 6.000 zł. Namysłów, tel. 0607/55-65-74 
GRUNT ROLNY we Wrocławiu, na Jerzmanówie, 1100 m2, 
IV klasa ziemi, nowe osiedle domków jednorodzinnych, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02,0609/27-09-14 
GRUNT ROLNY można przeznaczyć na działki budowlane, 
pow. 2 ha, gmina Zawonia, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-51-26
GRUNT ROLNY pow. 5 ha, w trakcie przekształcania, w 
Czernicy - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/09-37-03 
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 7 km od Ołtaszyna, w trakcie przekwalifi
kowania na budowlany, podział geodezyjny na działki po
1.500 m2 -10 zł/m2. Wrocław, tel. 783-00-97,0602/73-96-23 
po godz. 18

'tfRUNT ROLNY 4 .32 ha, w jednym kawałku, przy głównej 
drodze Wrocław  ̂ Kłodzko • 6 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/390-89-44
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy plano
wanej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistycz
ne, cena 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY pow. 4.50 ha, przy głównej szosie, - 68.000 
zł. Żórawina, tel. 071/316-45-90 po godz. 18 
GRUNTY ROLNE o pow. całk. 6.29 ha, możl. budowy, przy 
drodze, wśród zabudowań, ok. 10 km od Zgorzelca (Gro- 
nów), spokojna okolica, kilkaset metrów od planowanej au
tostrady A4 - 4.500 zł/ha. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-35 
HALA 400 m2, z pełną infrastrukturą, wiata 100 m2, parking 
100 m2, mieszkanie 70 m2,2 działki o pow. 7.5 i 12 a, ładne 
położenie, zadospodarowane, w całości lub osobno - 450.000 
zł. Kamieniec Wr., tel. 071/781-63-47 
HALA pow. 1000 m2, w centrum Legnicy, możliwość przy
stosowania na każdą działalność handlowo-usługo- 
wo-produkcyjną,. 350.000 zł lub wynajmę. Legnica, tel. 
0607/24-48-34
HALA w Trzebnicy, pow. 400 m, wys. 5 m, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, działka budowlańa 80 a. ogrodzona i 
utwardzona, wynajem • 4.000 zł/mies., sprzedaż 550.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/74-66-30,0601/74-66-40 
HALA MAGAZYNOWA 420 m2, w centrum* Legnicy, -
300.000 zł. Legnica, tel. 076/862-85-51
HALA MUROWANA 1200 m2, c.o. 2 studnie głębinowe, siła, 
transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 m2,3-pokojo
we, działka 0,48ha, ogrodzone, na uboczu, - 240.000 zł. 
Dębowiec, gm. Ziębice, tel. 074/816-11-86 
HALE (stodoła), o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km 
od granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej 
wielkości, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
KAMIENICA parter użytkowy (sklepy), garaż, pow. działki
1.200 m2, w Kowarach,'- 100.000 zł. Kowary, tel. 
075/764-63-08
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, - 70.000 zł. 
Legnica, tel. 0502/26-54-64
KAMIENICA czynszowa, w Raciborzu przy głównej drodze, 
pow. 500 m2. działka 0.2 ha, parter 2 lokale handlowe, bu
dynek gospodarczy, garaż, teren zagospodarowany, -
660.000 zł. Wrocław, lei. 071/348-90-79,0601/72-84-65 
KAMIENICA WOLNO STOJĄCA w centrum Legnicy, piętro
wa, część handlowa na parterze, mieszkalna na piętrze, pod
dasze, 683 m2, działka 195 m2, garaż, media (czynne), •
150.000 zł. Legnica, tel. 076/862-69-88, 076/862-68-93, 
0606/58-36-35 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem - AG0224 www.autogielda.com.pl) 
KAWIARENKA INTERNETOWA działająca, z całym wypo
sażeniem, w Świdnicy na os. Młodych, • 30.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-34-88, po14,852-66-17, po 20
KIOSK blaszany, ocieplony, z atestem, 2000 r., inst. wodna 
i elektryczna, wym. 4 x 2,5 m, - 12.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-23-59
KIOSK GASTRONOMICZNY 4 x 2,5 m, 2000 r., z wyposa
żeniem, rożen na 36 kurczaków, łodówkozamrażarka, zle

wozmywak, kuchenka mikrofalowa, inst. wodna i elektrycz
na, z atestem, -15.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-25-59 
KIOSK TYPU .RUCH’  dębowy, model z PRL, na altankę lub 
barak na budowę, stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
333-50-83
KIOSK z wyposażeniem sklepu mięsnego, pow. 24 m2, •
12.000 zł. Wrocław, tel. 0608/47-08-22
KIOSK HANDLOWY okratowany, kolor czerwony. - 4.000 
zł. Jaroszów, tel. 074/855-82-59 
KIOSK HANDLOWY SPOŻYWCZY pow. 12 m l z wyposa
żeniem, z lokalizacją, -14.000 zł lub zamienię na samochód 
osobowy. Jelenia Góra, tel. 0608/20-73-48 
KIOSK HANDLOWY Namysłów, z wyposażeniem, 20 m2, 
woda, prąd, wc, ochrona, plany rozbudowy, na targowisku 
ul. Orzechowa 2a, - 28.000 zł lu(> wydzierżawię. Wrocław, 
tel. 793-56-77
KIOSK HANDLOWY .KAMI’ 6 m2, z lokalizacją, woda. prąd, 
niski czynsz, w pobliżu dworca PKS, - 8.000 zł lub zamiehię 
na samochód. Wrocław, tel. 071/321-56-65 wieczorem 
KIOSK HANDLOWY PETRUS z lokalizacją w Lubinie, alarm, 
żaluzje, ocieplenie, prąd, - 12.000 zł. Lubin, tel. 

■076/844-39-29,0501/95-83-11 
KIOSK HANDLOWY 20 m2 z wejściem do środka, z lokali
zacją ul. Modrzewiowa - 6.000 zł. Lubin, tel. 076/846-92-97, 
0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY .KAMI* 6 m2. plastikowy, kompletnie 
fabrycznie wyposażony, stan b. dobry, - 3.500 zł. Oława, teł. 
071/313-88-49
KIOSK HANDLOWY SPOŻYWCZY w Mamowie Małym, -
7.000 zł. Zbigniew Wielgosz, 55-050 Sobótka, ul. Św. Jaku
ba 11/1
KIOSK HANDLOWY TYPU .WIERUSZÓW* 10 m2. wejście 
do środka, konstrukcja stalowa, przenośny, lada, regał, szy
by zabezpieczone, energia. 2-letni. Strzegom, tel. 
074/855-58-26
KIOSK HANDLOWY typu świebodzicki, 10 m2, okratowa
ny. z wejściem do środka, lady, półki, kosze, nadający się do 
każdego handlu, kolor czerwony, - 6.800 zł. Strzegom, teł. 
074/649-13-01
KIOSK HANDLOWY 10 m2, okratowany, z wejściem do środ
ka, solidne półki, lada, kosze, - 6.900 zł. Strzegom, tel. 
074/855-34-66 po godz. 20
KIOSK HANDLOWY w dobrym punkcie, • 15.000 zł lub wy
najmę. Wrocław, tel. 071/353-75-23 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskie- 
go? atrakcyjna lokalizacja, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/10-21-38
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskie
go, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, przy ul. 
Widnej 4, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-32-70,
784-67-7.5,0501/57-54-16
KIOSK HANDLOWY 16 m2, wejście do środka, ciepła i zim
na woda, prąd, lada, regały, na targowisku Klon, ul. Widna 
4a, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-67 po godz.19 
KIOSK HANDLOWY na placu przy ul. Zielińskiego, • 35.000 
zl. Wrocław, tel. 071/336-06-18
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OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
NA KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ

cena -165.000 zl OPO12521
Dzierżoniów, tel. 074/83-23-888.0-602 620 093

KONTENER BIUROWY 6.5x2.5 m, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/05-05-44
KUPIĘ POŁOWĘ DOMU lub duże mieszkanie, w starym 
budów., w Legnicy. Legnica, tel. 076/850-69-21 
KUPIĘ DOM do remontu, w okolicy Lubina, - 60.000 z ł.., 
tel. 0604/78-50-88
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Bierutów, tel. 
071/314-67-29
KUPIĘ DOM w Świdnicy, do remontu, w rozliczeniu miesz
kanie o pow. 33 m2. Świdnica, tel. 0607/12-81-26 
KUPIĘ DOM w zabudowie szeregowej, we Wrocławiu lub 
okolicy. Wrocław, tel. 0606/73-39-15 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu, może być do małego remontu, 
w rozliczeniu może być mieszkanie o pow. 85 m2, z dopłatą 
do 50.000 zł. Wrodaw, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ DOM do natychmiastowego zamieszkania, w okolicy 
Świdnicy, bez lokatorów. Wrocław, tel. 0606/60-81-93 
KUPIĘ DOM w okolicy Zielonej Góry. Zielona Góra, tel. 
0601/92-80-74
KUPIĘ DOM NA WSI atrakcyjna lokalizacja, gospodarstwo 
rolne, okolice Bolesławca, Jawora, Kamiennej Góry., tel. 
0602/70-96-93
KUPIĘ DOM NA WSI do zamieszkania, od zaraz, w Kotlinie 
Kłodzkiej. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
KUPIĘ DOM NA WSI mały, w okolicy Lubina, Polkowic, może 
być do remontu. Lubin, tel. 076/749-05-69 
KUPIĘ DZIAŁKĘ lub grunt, we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław, tel. 071/341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicy Wrocławia, So
bótki lub Sulistrowiczek. Katowice, tel. 032/455-51-31 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub grunt pod zabudowę 
siedliskową, uzbrojoną, w okolicach Wrocławia, w.rozlicze
niu samochód osobowy Renault Safrane. Wrocław, tel. . 
071/365-85-32 rano, 071/322-74-65 wieczorem 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu, z warsz
tatem samochodowym, uzbrojoną, we Wrocławiu, ok. 12 
arów, w cenie do 70 zt/m2. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ GRUNT w Karpaczu. Legnica, tel: 0602/28-65-74 
KUPIĘ GRUNT łąki i nieużytki, nadające się pod działalność 
rolniczą, pow. 0.&-2 ha (mogą być mniejsze kawałki), muszą 
być przy drodze asfaltowej, cena do 4000 zł/ha. Lubin, tel. 
0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ORNY w ok. Wrocławia. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24,0602/81-52-87 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okol. Wrocławia, na ubezpiecze
nie do KRUSU - 3000 zł/ha. Wrocław, tel. 330-11-57 
KUPIĘ GRUNT ROLNYok. 2 ha, może być łąka lub nieuży
tek w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel. 0602/12-51 -35, 
071/311-39-61
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 10 ha, w najbliższej okolicy Wro
cławia. Wrocław, tel. 071/318-57-Ó1 
KUPIĘ GRUNT ROLNY. Wrocław, tel. 071/350-79-43 wie
czorem
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 400 m2, w granicach Wrocławia, do remontu 
lub obrzeżach Wrocławia. Wrocław, tel. 071/341-99-70, 
0501/78-04-04
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 ! Pła
cę gotówką od ręki! Bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/330-08-08 wieczorem, 0604/52-97-52 99000001 

KUPIĘ MIESZKANIE zadłużone, komunalne, spółdzielcze. 
Wrocław, tel. 071/352-51-08
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, rejon i stan obojętny - 
do 80.000 zł, w rozliczeniu samochód dobrej klasy. Wrocław, 
tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
KUPIĘ MIESZKANIE 2- lub 3-pokojowe, do remontu lub 
zadłużone. Wrocław, tel. 0503/65-67-57 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrocławiu, bez 
pośredników. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu.we Wrocławiu, bez po
średników. Wrocław, tel. 0502/83-94-94 
KUPIĘ MIESZKANIE do 40 m2, w nowym budownictwie, z 
balkonem, najchętniej na Szczepinie, do 75.000 zł. Wrocław, 
M  071/322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE do 70 km od Wrocławia, w małej miej
scowości lub na wsi • do 15.000 zł lub do 10.000 zł z kredy
tem. Wrocław, tel. 0605/39-23-13 
KUPIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie lub domek w 
okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 0601/27-87-18 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKO JOWE we Wrocławiu lub oko
licy - do 45:000 zł.., tel. 0502/62-49-09,0600/68-80-63 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE małe, do 50.000 zł. 
Siechnice, gm. Św. Katarzyna, tel. 071/789-02^54, 
071/311-53-58
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, w starym 
budownictwie, bezczynszowe, może być do remontu, • 30.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-22-64 po godz. 16 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, we 
Wrocławiu, w cenie do 50.000 zł. Wrocław, tel. 0503/95-45-73 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 45 m2, na Psim 
Polu - do 83.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-32-03 po godz. 16, 
0607/82-26-95
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu lub oko
licy. Wrocław, tel. 071/327-78-35 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z C.O. w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 
m2, w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze lub 
nowo budowane. Wrocław, tel. 071/783-06-50,0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu lub oko
licach. Bierutów, tel. 071/314-67-29 
KUPIĘ MŁYN na wodę, może być niesprawny. Grudziądz, 
tel. 0604/40-03-05
KUPIĘ NIEUŻYTKI ROLNE stan obojętny, od 0.5 do 1 ha. 
najchętniej na opolszczyźnie, przy drodze, w cenie od 5.000 
do 6.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-55-06 po godz. 16 
KUPIĘ POŁOWĘ DOMU poniemieckiego, do remontu, w 
cenie do 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61 -99-83 
KUPIĘ STACJĘ PALIW może być do remontu, Wrocław ł 
okolice. Wrocław, tel. 071/396-35-79,0601/71-37-75 
KUPIĘ STRYCH do adaptacji, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0608/08-69-07
KWIACIARNIA duża, we Wrocławiu, na Krzykach, -140.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
LAS sosnowy, wiek 87 lat, całość na pokładzie żwiru, grani
czy z obecnie czynną żwirownią, pow. 4.65 ha, miejscowość 
Wieleń k. Wschowy - 5 zł/m2. Wieleń, tel. 065/549-91-87 
wieczorem, 0607/17-03-68
LOKAL pow. 115 m2< stan surowy zamknięty, na. działal
ność gosp. (gabinety lekarskie, biura itp.), ew. jako eksklu

zywne mieszkanie 3-pokojowe - 1.300 zł/m2. Lubin, tel. 
076/846-94-33
LOKAL wolno stojący, na działalność gospodarczą, przy ul. 
Betho\Arena 3b w Wałbrzychu, pow. 185 m2,'- 25.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-13-27 
LOKAL wolno stojący, grunt dzierżawiony 100 m2, działają
ca drukarnia offsetowa, - 230.000-zł. Wrocław, tel. 
071/353-18-26
LOKAL blisko centrum, na mieszkanie apartamentowe i biuro 
lub gabinet -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/23-66-05 
LOKAL BIUROWY pow. od 56 m2 do 480 m2, w centrum 
handlowo-biurowym, przy ul. Armii Krajowej (obwodnica śród
miejska), I i II piętro, okna PCV, CO miejskie, wysoki stan
dard wykończenia budynku, parking, własnościowe • 1.490 
zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-99,0606/14-35-98 
O LOKAL GASTRONOMICZNY • restauracja, disco, 

120 m2 + ogródek piwny 100 m2, funkcjonujący, 
po remoncie kapitalnym, z pełnym wyposażę* 
niem, koncesja na alkohol, z telefonem, z miej* 
scami parkingowymi, mały czynsz, odstępne do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 071/363*31*96 
01033851

LOKAL GASTRONOMICZNY pow. 305 m2, pow. działki 
1.480 m2, obecnie dyskoteka ♦ sprzedaż garmażeryjna, peł
ne wyposażenie, - 320.000 zł. Wałbrzych, teL074/845-03-70 
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, 
z telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja • sy
pialnia Wrocławia, mały czynsz - odstępne do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 071/343-70-81,0601/79-96-75 
LOKAL GASTRONOMICZNY .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 USŁUGOWO • HANDLOWY pow. 160 m2, w pobli
żu Urzędu Miejskiego w Zielone} Górze - 340.000 zł, możli
we raty. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
LOKAL UŻYTKOWY o pow. 68 m2 w Jedlinie Zdrój, cen- 
trum, atrakcyjna lokalizacja, alarm, kraty, wyposażenie, 3 
pomieszczenia, - 49.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-50-21, 
0608/89-44-31
LOKAL UŻYTKOWY 50 m2, w Legnicy, - 60.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-79-38
LOKAL UŻYTKOWY pow. 60 m2, w Dzierżoniowie, - 60.000 
zł. Marcinowice, tel. 074/858-52-49,0605/13-66-09 
LOKAL UŻYTKOWY (sklep, biuro), 57 m2, w centrum Śro
dy Śl., pl. Wolności 33, - 100.000 zł. środa śląska, tel. 
071/317-37-08 w godz.8-16
LOKAL UŻYTKOWY 78 m2, w Śródmieściu, wszystkie me
dia, parter, na handel, usługi, • 78.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-96
LOKAL UŻYTKOWY 200 m2, Wrocław (Książe Małe), woda. 
prąd, telefon -1.000 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/783-79-50 
LOKAL UŻYTKOWY V  mkw. w Kudowie Zdrój. - 35.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY obecnie kantor wymiany walut, atrak
cyjna lokalizacja, • 40.000 zl. Wrocław, tel. 071/333-95-04 
LOKAL UŻYTKOWY 30 m2, w centrum Wrocławia, -110.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-62-99,0501/40-35-12 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, • 240.000 zł. Wrocław, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 
ŁĄKA 4.60 ha, całość na pokładzie dobrego torfu, połączo
na z przepływającą rzeką, po pozyskaniu torfu piękny staw 
rybny - 5 zł/m2. Wieleń, tel. 065/549-91-87 wieczorem, 
0607/17-03-68
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
MAGAZYN MUROWANY pow. 350 m2. na działce 10a, w 
centrum Kluczborka, z dużym, utwardzonym placem manew
rowym, - 180.000 z ł , możliwa dzierżawa. Kluczbork, tel. 
077/418-32-72,0605/66-56-88 
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 
MIEJSCE POD KIOSK na targowisku przy ul.Bacciarellego, 
branża dowolna, cena 2000 zł. Wrocław, tel. 346-67-01 po 
20
O MIESZALNIA LAKIERÓW firmy MAX*MAYR*MłPA,

3 segmenty, cena do uzgodnienia. Tyniec Mały, 
tel. 071/311*80*22, 090/34*48*91 84019191

•  MIESZKANIA: M-1, Wyszyńskiego, 28 m2 - 75.000 zł, 
M-2, Legnicka, 38 m2 - 75.000 żł, M-2, Nowodworska, 
48 m2 - 115.000 zł, M-3, C. Skłodowskiej, 85 m2 -
130.000 zł. M-2, Reja. 48 m2 - 95.000 zł, M-2, Opol
ska, 58 m2 - 90.000 zł. BN Libucha, Wrocław, tel.

g; 071/321-91-91. -99000001 
O  MIESZKANIA we Wrocławiu, 2* i 3-pokojowe, 

48-54 m2, cena 68.000*75.000 zł, 70% ceny ryn
kowej. Wrocław, tel. 071/342*40*11,0503/90*25*55 
81012851

MIESZKANIA do remontu, w Szczytnicy , gm. Warta Bole
sławiecka: 1-pokojowe - 11.000 zł, 2-pokojowe - 14.500 zł,
2-pokojowe, w domku - 18.000 zł, realizacja książeczek 
mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/862-96-23 
MIESZKANIA do remontu, własnościowe, bezczynszowe, z 
działkami rekreacyjnymi, położone w Kresówce Leśnej, przy 
trasie Chojnów-Bolesławiec, przy autostradzie A4; 1-poko
jowe (33 m2), na parterze - 11.000 zł. 2-pokojowe (47 m2), 
na II piętrze -16.000 zł. Legnica, tel. 076/862-46-51 
MIESZKANIA dwa: 53 m2 i 48 m2 + 20 m2 taras, własno
ściowe, bezczynszowe, nowe, cały parter, balkony, księga 
wieczysta, siła, taryfa, c.o. gazowe, telefon, kominek, ume
blowane, kuchnia z aneksem, 2 łazienki, możliwość połą
czenia, 60 km od Wrocławia -1450 zł/m2. Piława Górna, tel. 
074/837-22-95,0609/28-37-21 
MIESZKANIA 1-, 2-, 3-pokojowe, do remontu, własnościo
we, bezczynszowe, w Kresówce Leśnej, pow. Bolesławiec, 
przy autostradzie A-4, kier. Olszyna (strefa ekonomiczna)-
10.000 zł, 18.000 zł, 21.000żł (zależnie od wielkości). Wro
cław, tel. 071/364-58-67 .
•  MIESZKANIA 1-POKOJOWE Popowice, 24 mZ, ume

blowane - 75.000 zł, Krzyki, wszystkp 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*, tel. 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 m2, - 135.000 z ł, 4-pok., Krynicka, 72 m2, 
komfortowe - 1.40.000 zł. BN .KORAL", Wrocław, tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001

O MIESZKANIA WILLOWE Wrocław-Brochów, dwa 
• pow. 54 i 22 m2, łazienka, CO, prąd • II taryfa, 
ogród ok. 500 m2, cena do uzgodnienia. Wrocław, 
tel. 0605/35*61*90 80014051

•  MIESZKANIA: 1-pok. 28 m2, os. Asnyka - 38.000 zł,
2-pok. 50 m2, oś. Piekary - 55.000 zł, 3-pok. 64 m2. os. 
Piekary - 65.000 zł, 3-pok.’ 64 m2, os. Kopernika - 62.000 
zł. 4-pok. 116 m2‘, ok. parku - 100.000 Zł, 2-pok. 57.7 
m2,1 p., bud. 4-piętrowy. komfort - 77.000zł 2-pofc., 37

m2, centrum Lubina, blok 4-piętrowy - 60.000 zł. Dom, 
ok. ufWrocławskiej, 180 m2 - 230.000 zł, BON .BONT", 
Legnica, ul. Piastowska 20, tel. 076/722-39-72 
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 własnościowe, w Ostroszowicach, gm. Dzier
żoniów, pow. 96 m2, garaż, komórka, ogródek, - 25.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-27-27
MIESZKANIE spółdzielcżo-własnościowe, 1 p., 37 m2, 
wszystkie media, z telefonem' tv kablowa, • 58.000 zł lub 
zamiana na Polkowice. Bolesławiec, tel. 075/735*13-28, 
075/845-30-96
MIESZKANIE w Brzegu na os. Skarbimierz, 64 m2, rozkła
dowe, zadbane, na miejscu szkoła, poczta, apteka, sklepy, -
68.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-35-55
MIESZKANIE własnościowe, pow. 48 m2 > działka z altan
ką całoroczną, w Głuchołazach, - 60.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu. Głuchołazy, tel. 077/439-62-83 
MIESZKANIE M-3 w centrum Mikołajek, pow. 37 m2, parter, 
200 m od jeziora, bez pośredników, - 65.000 zł. Jaroszów, 
gm. Morawa, tel. 087/421-55-59.0605/38-82-82 
MIESZKANIE pow. 49 łn2, w Świętoszowie koło Bolesław
ca, ładne miasteczko, wszystkie media, okna PCV, po re
moncie, II piętro, blisko lasy, własnościowe, bezczynszowe,
- 32.000 zł. Kamienna Góra. tel. 075/744-72-58 
MIESZKANIE 26 m2, do remontu, Strzelin - Chociwel, 1 km 
od fabryki frytek, -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 własnościowe, w Lubinie, os. Przylesie, pow. 
52 m2, - 69.000 zł. Lubin. tel. 076/847-65-17 
MIESZKANIE w Lubinie, ul. Leśna. pow. 54 m2< • 70.000 zł. 
Lubin, tel. 0601/77-01-50
MIESZKANIE własnościowe, Lubin, osiedle Przylesie, 40 m2, 
stan b. dobry - 70.000 zł. Lubin, tel. 0608/38-14-61 
MIESZKANIE własnościowe, pow. 54,20 m2, w Lubinie, przy 
ul. Grabowej, IV p. - 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-73-49 
MIESZKANIE własnościowe, 50,30 m2, w Lubinie, 2-poko
jowe, na osiedlu Ustronie IV, przy ul. Norwida, przestronne, 
słoneczne, duża winda, kuchnia, wodomierze, podzielniki, 
CO, glazura, panele, z telefonem, b. ładne, w budynku IV p.
- 87.000 zł. Lubin, tel. 076/847-27-61 po godz.15, 
0603/51-23-83
MIESZKANIE M-4 61 m2, osobno w.c. i łazienka, atrakcyjne 
położenie, możliwość pozostawienia wyposażenia, - 92.000 
zł. Lubin. tei. 076/842-70-19
MIESZKANIE M-4 lokatorskie, 65 m2,1 p., nowe budów., 
loggia, balkon, CO, okna PCV, kafle, atrakcyjna lokalizacja, 
lasy, rzćka Odra, jeziora, w Malczycach k. Środy Śl. lub za
mienię na sam., odstępne 50.000 zł + 25.000 zł wkład spół
dzielczy. Malczyce, gm. środa Śląska, tel. 0602/76-87-49 
MIESZKANIE 65 m2, własnościowe, łazienka i w.c. osobno, 
z telefonem, duży balkon, I piętro, w nowym budownictwie, -
125.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-82 do godz. 16 
MIESZKANIE pow. 71 m2. w Miłkowie k. Karpacza, z wido
kiem na Śnieżkę, • 89.000 zł. Miłków, gm. Karpacz, tel. 
075/761-07-61 po godz. 19
MIESZKANIE własnościowe, w Wojsławicach, powiat Klucz
bork, pow. 61 m2,2 ogródki, pomieszczenie gospodarcze, -
20.000 zł. Opole, tel. 077/410-34-81,077/410-26-48 
MIESZKANIE własnościowe, o pow. 54 m2, wraz z budyn
kiem gosp., garażem i działką ogrodową; 15 km od Leszna,
- 43.000 zł. Pawłowice, tel. 065/536-81-79 
MIESZKANIE w Brzegu k. Opola, pow. 95.18 m2 + piwnica,
2-poziomowe, na II piętrze, do wykończenia, • 80.000 zł. 
Prusy, tel. 071/392-63-15
MIESZKANIE pow. 44 m2, alarm, parter, w Raciborzu, po 
remoncie, umeblowane, - 46.000 zł. Racibórz, tel. 
0607/72-77-65
MIESZKANIE 2-pokojowe, I p., pow. 45 m2, • 40.000 zł. 
Szprotawa, tel. 068/376-32-65 
MIESZKANIE M-3 45 m2, lll p.. w Świdnicy, - 54.000 zl. 
Świdnica, tel. 074/856-92-98,0603/75-44-82 
MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, niskie opłaty 
na kónto remontowe, ustalane przez mieszkańców bloku, I 
p„ 43.44 m2, Praszka woj. opolskie, - 38.000 zł. Wieruszów, 
tel. 062/783-11-01
MIESZKANIE 30 m2, c.o., I p., po remoncie - 1000 zł/m2. 
Wojcieszów, tel. 075/754-32-87 
MIESZKANIE 35.8 m2, własnościowe, 4-letnia plomba, we 
Wrocławiu, w Śródmieściu, kafelki, gładź tynkowa, • 99.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-52-53-'
MIESZKANIE 76 m2, We Wrocławiu, przy ul. Krynickiej, może 
być na lokal użytkowy, - 170.000 zł lub wynajmę. Wrocław, 
tel. 071/364-24-05 i

MIESZKANIE pow. 30 m2,;w nowym budownictwie, ume
blowane, wszystkie media, spokojna i zalesiona okolica, w 
Małomicach gm. Szprotawa, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
398-96-37
MIESZKANIE własnościowe, do remontu, 44 m2, ogródek, 
w Wołowie, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-86-69, 
0603/10-36-02
MIESZKANIE o pow. 93 m2, przy ul. Komandorskiej, -
260.000 żł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE o pow. 48 m2, przy ul. Grabiszyńskiej, -
130.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE 82 m2, bez pośredników, - ! 68.000 zł. Wro
cław. teh 071/357-36-51.0602/78-61-22 
MIESZKANIE pow. 63 m2, na Krzykach. z telefonem, bal
kon,. - 135.000 zł. Wrocław,-tel. 071/367-70-58, 
0501/92-84-67; 2 o \ ;
MIESZKANIE w centrum, 25 m2, komfortowe, - 68.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-71-07
MIESZKANIE na Mazurach, 85 m2, komfortowe, nowe, atrak
cyjna lokalizacja, cisza,' las, jeziora. Wrocław, tel. 
0602/66-23-75
MIESZKANIE Wrocław Nowy Dwór, 83 m2, III piętro (ostat
nie), - 168.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
MIESZKANIE we Wrocławiu, w Rynku, na 4. piętrze, kom
fortowe, 48 m2, po remoncie, idealne na biuro, - 280.000 zł. 
Wrocław, tel, 0608/70-17-01
MIESZKANIE w Rynku, 52 m2, na 3. piętrze, we Wrocławiu,
c.o, - 350.000 żł. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
MIESZKANIE spóldzielczo-własnościowe, o pow. 23 m2, 
pokój, jasna kuchnia, WC, CO, V.piętro, 2 windy, na Zakrzo
wie, łazienka w kaflach, kuchnia umeblowana, - 58.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-96-92,071/324-38-96 
MIESZKANIE M-3 68 m2, własnościowe, loggia zabudowa
na, rozkładowe, na 5. piętrze, z meblami i garażem, w dziel
nicy Gaj, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-48, 
0602/15-48-25
MIESZKANIE pow. 33 m2, na IV piętrze, meble kuchenne 
robione na wymiar, do zamieszkania od zaraz, • 85.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/28-90-74
MIESZKANIE we Wrocławiu, 43 m2, po remoncie, ul. Zieliń
skiego, - 112.000 zł. Wrocław, tel. 0604/39-30-22 
MIESZKANIE 50 m2, działka 205 m2, wysoki parter w bu
dynku 1-piętrowym, Grabiszynek, własnościowe, księga wie-, 
czysta, dzielnica willowa, • 125.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-34-47
MIESZKANIE ul. Zielińskiego, pow. 43 m2, po remoncie, -
114.000 zł. Zakrzów, woj- wrocławskie, tel. 0501/09-16-52 
MIESZKANIE 40 m2. balkon, lp., w nowym budownictwie, w 
Zawidowie pow. Zgorzelec, - 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, tel. 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 27 m2. w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, niski czynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-87-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Bukowicach, kuchnia, pow. 
30 m2, garaż, ogródek o pow. 650 m2, • 15.000 zł. Bukowi- 
ce, gm. Krośnice, ul. Wrocławska 34 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zgorzelcu (Tylice) z gara
żem i działką o pow. 6 arów, - 35.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/06-82-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w bloku 5-rodzinnym, 
garaż, łazienka, jasna kuchnia, 300 m od lasu, obfitującego 
w grzyby, bezczynszowe, wszystkie opłaty ok. 50 zł/mies., 
cena • 25.000 zł. Gądów Wielki, gm. Torzym, tel. 
0604/99-07-78
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, nowe budownic
two, 37 m2, własnościowe, balkon, z telefonem, księga wie
czysta, • 50.000 zł. Legnica, tel. 076/866-11-00, 
0603/48-48-50
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, w centrum Lubi
na, na parterze, komfortowe, nowe okna, żaluzje antywła- 
maniowe, glazura, - 53.000 zł. Lubin, tel. 0603/84-49-33 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, własnościowe, blok
4-piętrowy, z telefonem, w Lubinie - 43.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-70-48,0602/12-89-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w bloku w Słącznie k. Suło
wa, 2 p., własnościowe, bezczynszowe, 27 m2, po remon
cie, panele, płytki ścienne, nowe okna PCV, terakota, wodo
mierze, nowa armatura sanitarna * piwnica, budynek go- 
spod., działka, - 30.000 zł. Sułów, tel. 0606/89-35-39 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Wierzbnie, na parterze, ła
zienka, c.o., blisko szkoła, ośrodek zdrowia i kościół, - 24.000 
zł. Wierzbno, tel. 071/303-05-59,0602/24-58-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE KAWALERKA własnościowa, 
parter, słoneczna, pokój, blisko sądu (pl. Muzealny), - 62.000 
zł. Wrocław, ul. Pl. Muzealny 6/2 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, kawalerka, aneks o 
pow. 5 m2, po remoncie, we Wrocławiu (al. Jaworowa), •
58.000 zł. Wrocław, tel. 368-78-12,364-38-00 wewn. 293 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, w Szczytnicy, gm. 
Warta Bolesławiecka, w bloku 4-piętrowym, jasna kuchnia, 
balkon, lll p, - $.000 zł. Wrocław; tel. 071/342-49-23, 
071/343-02-48
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 36 m2, kuchnia, ul. Ga- 
jowicka, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-21-90 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. ok. 30 m2 oraz antreso
la 7 m2, ul. Drzewieckiego, I piętro, wybudowane w roku 
1996, wykończone, - 48.000 zł + kredyt (21.000 zł). Wro
cław, tel. 071/327-66-52
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, na Gądowie, jasna 
kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 73.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-47-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, przy ul. Oku
lickiego, 23 m2, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/781 -32-03 po 
godz. 16,0607/82-26-95
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, ul. Stysia, rozkłado
we, jasne, przestronne, możliwość adaptacji strychu, bez 
pośredników, - 81.000 zł. Wrocław, tel. 783-25-98, 
0605/40-61-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow, 20 m2, na parterze, w 
budynku 4-piętrowym, nowa armatura sanitarna, gładzie, 
panele podłogowe, Krzyki, przy ul. Jarzębinowej (atrakcyjna 
lokalizacja), - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11, 
0501/75-28-04
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 kwaterunkowe, 33.5 m2, kuch
nia, łazienka, w.c na klatce schodowej (możliwość wykona-

NOWO WYBUDOWANE 
mieszkania na sprzedaż 
w Obornikach Śląskich

Mieszkania o powierzchniach: 34,0 m2;
56,5 m2; 80,0 m2, z  garażami w przyziemiu.

OD 1790 zł/m2
Lokalizacja:, .

~ _  . OP012523- tereny rekreacyjne
- w  pobliżu kompleksów leśnych.

ELASBUD K.B.
55-120 Oborniki Śl., ul. Łokietka 16 

tel./fax 071/310-26-86,0-601 783 966

nia w mieszkaniu), piec + zadłużenie, odstępne, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-90-65
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, spółdzielczo-wła- 
snościowe, blisko centrum, na IV piętrze (ostatnim), rozkła
dowe, jasna kuchnia, balkon, okna PCV, - 75.000 zł lub za
mienię na większe, pow. około 40 m2, własnościowe. Wro
cław, tel. 071/343-51-58,0501/31-36-45 
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 g  
MIESZKANIE 1-POKOJOWE jasna kuchnia, balkon, tele
fon, VI p., winda, - 75,000 zł. Wrocław, tel. 351-51-44 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 mZ, Zakrzów, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 781-32-11
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu" 
(Leśnica), w willi wolnostojącej, I piętro, 40 m2 (pokój, ja
sna kuchnia, łazienka), ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, 
telefon, garaż przy domu, - 110.000 żł. Wrocław, tel. 
071/788-20-79,071/349-13-98,0607/07-71-81 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 3-letnie, pow. 
57 m2, duża kuchnia, łazienka i balkon, częściowo umeblo
wane, okna PCV, Wysoki standard, wysoki parter, os. Ustro
nie IV, • 100.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Krasickiego, 3 
piętro, w Lubinie, - 54.000 zl. Lubin, tel. 0608/18-50-53
•  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, 
0502/90-30-57 99000001

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Gądowie, ładne, 
pow. 49 m2, z telefonem, VII piętro • 2.300 zł/m2 
(do uzgodnienia). Wrocław, tel. 071/351-83-61 od 
9 do 17 85001881

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, własnościo
we, rozkładowe, po remoncie i częściowo ume* 
blowane, dobra lokalizacja (Krzyki), 2 linie tele* 
foniczne, * 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/367*69-30, 
0601/82*89*96 81012581

r  BARDZO PÓ1049?Sl 
KORZYSTNE 

OPROCENTOWANIE
RatyJuż od 106,33 zł/mies. 

Spłata do 10 lat 
tel. 068/327-07-21 

071/351-95-88, 071/338-41-69 
076/862-02-31, 077/414-24-16 
077/433-98-48, 077/441-78-98 
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE Psie Pole, IV p., 36 m2 -
78.000 zł.., tel. 0603/35-51-40,071/326-92-39 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, urządzone, do wpro
wadzania się, na IV. piętrze, balkon,/, telefonem, wymienio
ne okna, b. ciepłe, - 68.000 zł. Brzeg, teL 077/4.11-34-29 po 
godz. 20
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, balkon, rozkładowe, 
lip., c.o., c.w., w centrum Wrocławia, • 87.000 zł. Długołęka, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/39-47-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, słoneczne, w Dzierżo
niowie, • 44.000 zł lub zamienię na dom na wsi. Dzierżo
niów, tel. 074/831-31-49,0600/87-21-14 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48.5 m2, bezczynszo
we, blisko Głogowa, kuchnia, łazienka + dodatkowe pomiesz
czenia, z możliwością rozbudowy, • 50.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-25-27
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, jasna kuchnia, 
we Wrocławiu, - 85.000 zł. Gorzów Wlkp., tel! 0607/62-79-16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Górze Śląskiej. - 45.000 zl. 
lub zamienię. Góra, Kąty Wr., tel. 0608/35-57-17, 
071/316-73-91 po 18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, II p.,
43.6 m2, własnościowe, księga wieczysta, udział w gruncie, 
po remoncie kapitalnym, nowa inst. wodna, elektr. i Kanali
zacyjna, kafelki, gładź gipsowa, panele podłogowe, wyposa
żona kuchnia, słoneczne, z telefonem, piwnica, - 73.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, rozkładowe, w budynku 1-piętrowym, w Jeleniej Górze - 
Cieplicach, na 1. piętrze, c.o. miejskie, pow. 38 m2, - 65.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, komfortowe, 
księga wieczysta, 62.2 m2, łazienka, w.c., salonik połączo
ny barkiem z kuchnią, nowa inst. elektryczna, okna PCV • 
1.850 zł/m2. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-70-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE balkon, garaż, 2 piwnice, par
ter, 55 m2, - 45.000 zł. Korzeńsko, tel. 0604/98-32-45 * 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w budynku 
murowanym z cegły, położonym na terenie byłej jednostki 
AR, osiedle Krzywa - Olszanica, - 16.000 zł. Krzywa, gm. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-84-71,0604/24-61-01 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 41.3 m2, nowe 
okna, parapety, łazienka, w.c., na osiedlu Kopernik, w Le
gnicy, - 47.000 zł. Legnica, tel. 076/854-38-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, 43 
m2, w Legnicy, • 38.000 zl. Legnica, tel. t)76/858-43-49 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Legnicy, z mebla
mi i telefonem, - 70.000 zl. Legnica, tel. 0601/06-11-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 41.5 m2. VIII 
p.. na osiedlu Kopernika, w Legnicy, jasna kuchnia, korzyst
na lokalizacja, - 55.000 zł. Legnica, tel. 076/854-12-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 45,7 m2, na II piętrze w 
budynku IV-piętrowym, bezczynszowe, księga wieczysta, do 
remontu, w Szczytnicy, przy autostradzie A-4,10 km od Bo
lesławca, 60 km od Zgorzelca, obok Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, -16.500 zł. Legnica, tel. 076/852-23-65 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w miejscowości Lipinki, woj. 
lubuskie, pow. 53 m2, własnościowe, kuchnia, balkon, ła
zienka, piwnica + budynek gosp., garaż, ogródek, księga 
wieczysta, bez zadłużeń, 4 km od Sławy, • 65.000 zł. Lipinki, 
gm. Sława, tel. 068/356-50-23 jjj 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, w Lubinie, III pię
tro, balkon, własnościowe, księga wieczysta, - 56.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-37-00,0601/75-75-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35.7 m2, na I piętrze, W 
Lubinie, przy ul. Staszica, - 49.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-00-95,0603/48-42-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, własnościowe, w Lu
binie. - 62.000 zł. Lubin. tel. 076/847-95-43 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 37 m2, kuch
nia, łazienka, nowe okna, wysoki parfer, blok 4-piętrowy, ład
na, spokojna okolica, Szprotawa-Wiechlice - ok. 45.000 ,zł 
lub zamienię na mieszkanie w Lubinie. Lubin, tel. 
076/846-38-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, osiedle Ustronie IV,
52.2 m2, II piętro, oddzielnie w.c. i łazienka, zadbane, •
75.000 zł. Lubin, tel. 076/846-94-91
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. 
076/858-42-49,0603/17-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Namysłowie, 
55 m2, na parterze, balkon, nowy blok, - 85.000 z l Namy
słów, tel. 077/410-15-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, z ulgą budowlaną, bez
czynszowe, blisko centrum, w Oławie, pow. 52.90 m2,1 pię
tro, w budynku o niskiej zabudowie, - 97.900 zł. Oława, tel. 
071/303-43-35,0608/23-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE c.o., 40 m2, na 4. piętrze, do 
remontu, w Brzegu, jasna kuchnia, balkon, - 50.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-60-32,0604/31-23-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 37 m2, po re
moncie kapitalnym, wysoki standard, na I. piętrze, w Polani
cy Zdrój, - 62.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-02-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polkowicach przy ul. Legnic
kiej 13, w budynku 4-piętrowym, na 3. piętrze, pow. 42 m2, 
do małego remontu, - 52.000 zł. Polkowice, teł> 
076/847-90-89
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, wPolkowicach, 
I piętro, 41.1 m2, jasna kuchnia, fazienka 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 60 m2, okna plastikowe, -
42.000 zł. Samsonowice, gm. Kostomłoty, tel, 0604/91-17-16 
lub 0604/91-16-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54,5 m2, słoneczne, II piętro, 
z telefonem, w Siechnicach, - 86.000 zł. Siechnice, tek 
071/311-57-02 po godz. 15.0601/17-35-81 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2,1 piętro, w Świdnicy, -
65.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-39-41 po godz. 16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, lll piętro, ul. Saperów, 
spóldzielczo-własnościowe, c.o., okna PCV, komfortowe, -
53.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, w Świętoszowie. 
rozkładowe, balkon, jasna kuchnia, w bloku, do remontu, 
mikroklimat, • 15.000 zł. Świętoszów, tel! 075/343-02-48, 
075/342-49-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Radkowie, własnościowe, 
bezczynszowe, pow. 62 m2, kuchnia, łazienka, do wykoń
czenia, pomieszczenia gosp., grunt, ogród przydomowy, 
możliwość rozbudowy i wykupienia piętra, - 44.000 zl. Tłu
maczów, tel. 074/871-17-03
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53 m2, w Trzebnicy, w 
nowym budownictwie, I piętco, duży balkon, z telefonem, 
księga wieczysta, - 95.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, kuchnia, balkon, wła
snościowe, - 70.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-13-83
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, kuchnia, we wsi Wę
grzynów, 4 km od Trzebnicy, 16 km od granic Wrocławia, -
33.000 zł. Trzebnica, teł. 071/312-19-16 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław Krzyki, po remoncie, 
rozkładowe, księga wieczysta, - 112.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-31-79,0503/03-27-20
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 44 m2, • 52.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/783-12-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w bloku, II piętro. 38 m2. w 
Wieruszowie, - 44.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-14-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, media miejskie, w Wie
ruszowie, - 40.000 żł. Wieruszów, tel. 062/783-10-88 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE łazienka, WC, 47 m2. balkon, 
wysoki parter, ? 60.000 zł. Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 
071/313-12-55
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, przedpokój,
- 30.000 zł. Wołczyn, woj. opolskie, tek 0609/41-32-20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, własnościowe. -

^  115.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-96-05
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, w centrum, przy 
ul. Hauk&>Bosaka, na I piętrze, jasna kuchnia, z telefonem, •
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, balkon, jasna kuchnia,
c.o. miejskie, III p., na Krzykach, załatwię formalności, - 50.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/17-67-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Drukarskiej, - 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/336-12-97.071/337-18-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2. na Karłowicach, w 
budynku 4-piętrowym. nowe, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/35-16-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 45 m2, w spokojnej, pod
górskiej miejscowości Nowa Ruda - Słupiec, na II piętrze, w 
budynku IV-piętrowym, własnościowe, niski czynsz, balkon 
zabudowany, kafle, mozaika, boazeria, - 45.000 zł lub zamie
nię na mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2. w centrum, róg 
ulic: Komuny Paryskiej i Krasińskiego, własnościowe, ładne, 
w nowej plombie, na I piętrze, w budynku IV-piętrowym, -
140.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53.9 m2. garderoba, kafle, ła
zienka, wc, na os. Kosmonautów, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, rozkładowe, jasna 
kuchnia, balkon, w nowym budownictwie, niska zabudowa, na 
Psim Polu, - 93.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-42-72 
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 56 m2. w Rynku, na 2. piętrze, 

*3# po remoncie, telefon, idealne na biuro, - 400.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/83-94-94
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, kuchnia, łazienka, po 
remoncie, po wymianie okien, drzwi, instalacji elektrycznej i 
kanalizacji, księga wieczysta, rejon ul. Grabiszyńskiej, - 92.000 
zł. Wrocław, tel. 071/310-79-60,0607/23-81 -80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, ul. Kilińskiego, 41 
m2, wysoki parter, niska zabudowa, z telefonem, cisza, zie
leń. -'65.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-27-90.0608/70-85-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, łazienka, III pię
tro, w budynku 4-piętrowym, z cegły, z 1993 r., okolice cen
trum handlowego Borek, bez pośredników, -130.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408.0501/37-10-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu. 41 m2. ok. ul. 
Kościuszki, własnościowe, • 100.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/789-39-14,071/310-80-70 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2. -110.000 zL Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pokój dzienny o pow. 22.5 m2, 
sypialnia 12.5 m2, kuchnia 6 m2, przedpokój 6 m2, wc 6 m2, 
balkon 3 m2 - razem 52.5 m2. nowe, na III piętrze, ulga bu
dowlana, premia gwarancyjna, wysoki standard wykończenia 
budynku, okna PCV, własnościowe - 1.490 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0606/14-35-99,0606/14-35-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2. własnościowe, jasna 
kuchnia, WC, łazienka oddzielnie, Popowice, - 89.000 zł. Wro
cław, tel. 071/313-97-36
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 39 m2. własnościowe, ja
sna kuchnia, rozkładowe, po remoncie kapitalnym, pełne, nowe 
wyposażenie kuchni i łazienki, media, w centrum Wrocławia, •
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-61 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.5 m2, X piętro, na Po-

-Jl  powicach, we Wrocławiu, rozkładowe, balkon, ocieplone, licz- 
'w ' niki. komórka na półpiętrze, piwnica, w pobliżu park z halą 

sportową i basenem, • 92.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-14-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, kafelki, parkiet, 
telefon, balkon, domofon, winda, w nowym budownictwie, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/356-50-46, 071/785-70-53, 
0607/17-52-35
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 mkw, balkon, widna kuch
nia, VII p.. umeblowane, mozaika, komfortowe - na Różance,
- 89.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05.071/352-94-27 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37,30 m2. Gaj. ul. Krynicka. VI 
p., pokoje 15,80 m2,11,80 m2, kuchnia, winda, panele podło
gowe i ścienne, boazeria, liczniki na wodę, ogrzew., z telefo
nem, TV kablowa, księga wieczysta z gruntem, b. niskię opła
ty - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-23-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 51 m2, przy ul. Dokerskiej, 
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. 0501/43-38-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 49 
m2, IV p., ul. Nowodworska, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 
788-29-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 33 m2, we Wrocławiu na 
Krzykach, komfortowe, po remoncie, jasna kuchnia, zabudo- 
wana loggia, drzwi antywłamaniowe, nowe okna, bez pośred- 

^  ników, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy ul. Grunwaldzkiej,

rozkładowe, telefon, niski czynsz, księga wieczysta, na 4. pię
trze, - 77.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-85,0603/95-05-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wtocław - Kuźniki, niska zabu
dowa, rozkładowe, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-72 
po godz. 19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, J p.. blisko centrum, 
księga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelków w łazien
ce), niski czynsz, jasna kuchnia (wyposażona w sprzęt AGD), 
balkon, rozkładowe, ul. Złotoryjska, • 100.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-90-79.0604/18-28-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 32.4 m2, na I piętrze, ja
sna kuchnia (otwarta na pokój), balkon, z telefonem, po wy
mianie instalacji, cisza, zieleń + działka, - 78.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-63-22 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 54.55 m2. na 1. piętrze, 
media, TV kablowa, kuchnia, łazienka, kafelki, księga wieczy
sta, przy ul. Stalowej, • 125.000 zl. Wrocław, tel. 071/317-86-18 
dogodź, 20,0603/38-15-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul.Sołtysowicka, Wrocław, 1 
piętro, 50,5 m2, rozkładowe, własność-księga wieczysta, -
99.000 zł. Wrocław, tel. 324-51-83 do 14,324-16-44 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 73 m2. w Środzie Śl., w 
centrum, kuchnia, łazienka, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-83,0602/29-44-35
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, własnościowe, księga 
wieczysta, piwnica, działka, wodomierze, osobna kanalizacja, 
komórka, w Chróścinie, między Byczyną i Wieruszowem, -
34.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-36-07.0604/64-02-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, oddalone 1,5 km 
od Oporowa, bezpośrednio od właściciela, • 57.000 zł. Wro
cław, tel. 071/316-94-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, Krzyki, 1992 r., rozkła
dowe, loggia, umeblowana kuchnia i przedpokój, niski blok, 
zielona okolica, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, księga wieczy
sta, 36.6 m2,1 piętro, winda, z telefonem, w Śródmieściu, dobry 
punkt komunikacyjny, w pobliżu parku, bez pośredników, -
87.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-84-32 wieczorem 
MIESZKANE 2-POKOJOWE 70 m2. we Wrocławiu, ok. pl. 
(Grunwaldzkiego, wysoki parter, ogrz. miejskie, niski czynsz, 
media, księga wieczysta, zielona okolica, -118.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 33 m2, kuchnia, 
łazienka, balkon, nasłonecznione, na osiedlu Przylesie w Lu
binie - 35.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, w Tomaszowie k. 
Żagania, - 40.000 zł. Żagań, tel. 068/360-63-29.0604/37-90-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe! księga wieczy
sta, z lokatorem, pow. 48 m2, kuchnia, łazienka, w budynku 
l-piętrowym, małe zaplecze gosp. + działka ogrodwa, -15.000 
zł. Żmigród, tel. 065/543-18-00 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, 56 m2, • 78.000 
zł. Polkowice, tel. 0601/58-82-04
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okol. Parku Południowe

go, pow. 51 m2, po remoncie, rozkładowe, balkon, •
130.000 zł (do negocjacji). .BGN”, Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okol. ul. Hallera, pow. 
60 m2, rozkładowe, - 145.000 zł. .BGN’, Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE Krzyki, 54 m2.1/IV p.. za
dbane -115.000 zł, 2-pokojowe, Biskupin, 46 m2, lll/IV, 
słoneczne - 120.000 zł, Drukarska, 38 m2, zadbane -
89.000 zł, Zachodnia, 43 m2, ll/IV p. -110.000 zł, wynaj
mę 3 pokoje, Agrestowa, 83 m2, na biura - 1.400 zł. BN„ 
tel. 071/339-88-26 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łaz., WC, VIII/IX 
p., tel., 50 m2 - 99.000 zł, 3-pok., ul. Krucza, na parterze 
(blok 2 p.), 60 m2,2 linie tel. • 120.000 zł, kawalerka przy 
ul. Śdnawskiej, VII/X p., 25 m2, po kap. remoncie - 67.000 
zł, Żeromskiego, parter/IV p., 43 m2 tel. - 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. 071/341-43-58. 
0502/90-30-57 99000001

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE WŁASNOŚCIOWE, 
Wrocław-Nowy Dwór (blisko ul. Strzegomskiej, nie 
w głębi osiedla), V piętro, pow. 60 m2, balkon, 
nowe okna, drzwi, podłogi, glazura, w przedpoko
ju panele ścienne i szafa Indeco, nowa kuchnia 
wraz z wyposażeniem, podwójne drzwi wejścio
we, telefon w „Dialogu”, obok domu ogród wa
rzywny. Budynek ocieplony,, wymieniona kanali
zacja, Wrocław, tel. 071/789-09-91, 0608/35-69-55 
02027411

SPRZEDAM MIESZKANIE 4-POKOJOWE, 
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

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, 
na 1. piętrze, balkon, plastikowe okna, po remoncie, nowe 
instalacje, zabudowana kuchnia, łazienka (kafle), WC, pawla
cze, telefon, • 158.000 zł lub zamienię na kawalerkę.., tel. 
0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Chocianowie, 64 m2, na no
wym osiedlu, atrakcyjna lokalizacja, duża jasna kuchnia, roz
kładowe, • 65.000 zł. Chocianów, tel. 076/842-10-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, w Chocianowie, księga 
wieczysta, udział w gruncie, do zamieszkania od zaraz, bez 
pośredników, blok z cegły, w centrum miasta, II p., tylko 6 
rodzin na klatce, osobno łazienka i WC, CO gazowe, z telefo
nem - 69.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-54-88.0602/72-99-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 49 m2. kuchnia, łazienka, 
przedpokój + pomieszczenie gosp. o pow. 8 m2, - 59.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-08-88 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Dzierżonio
wie, o pow. 65 m2, II piętro, w starym budownictwie, łazienka, 
garderoba, garaż, ogrzewanie gazowe, - 52.000 zł. Dzierżo
niów. tel. 074/831-68-33.0607/51-91-01 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2. na 3. piętrze, - 75.000 
zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-39-51 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 108 m2. w Sosnówce k. Jele
niej Góry, 6 km od Karpacza, łazienka, w.c., c.o., siła, duży 
korytarz i garaż, działka własnościowa 40 m2, - 68.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-78-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kowarach, 70 m2, własno
ściowe, częściowo umeblowane, • 80.000 zł. Kowary, tel. 
075/761-30-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Kudowie Zdro
ju, pow. 64 m2 -1.650 zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-28-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 93 m2, na III piętrze, przy 
ul. Nowy Świat, w Legnicy, • 62.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-14-99 po godz. 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, bezczynszowe, w pry
watnej kamienicy, pow. 120 m2, CO gazowe, belki, skośne 
sufity, IV p. • 1.050 zł/m2 lub zamienię. Legnica, tel. 
0600/82-49-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, 80,53 m2, kuchnia, 
łazienka, balkon, c.o., glazura, drewniane podłogi, niski czynsz, 
blisko centrum, • 90.000 zł. Legnica, tel. 076/856-55-27 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pOw. 78 m2, przy ul. Kominka 
w Legnicy, w kamienicy, po remoncie kapitalnym, komforto-

PROMOCYJNA SPRZEDAŻ 
M IE S Z K A Ń
1 -  pokoj. Ostrowskiego 20 m - 47.000 zł 
2 - pokoj. Inowrocławska 36 m’ - 85.000 zł
3 - pokoj. Czarnieckiego 62 m‘ -127.000 zł o 
3 - pokoj. Muchobór Mały 6 lm ' -128.000 zł |  
3 - pokoj. Zegadłowicza 56 m’ -119.000 zł * 
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we, bezczynszowe, na II piętrze, bez pośredników, - 90.000 
zł. Legnica, tel. 0606/65-84-38 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, własnościowe, na 
I piętrze, atrakcyjna lokalizacja • 1.450 zł/m2. Leszno, tel. 
065/526-71-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 76 m2, kuchnia, 
ć.o. gazowe, w Kotlinie Kłodzkiej, - 60.000 zł. Lewin Kłodzki, 
tel. 0605/92-79-87
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 1. piętrze, 60 m2, po mo
dernizacji, zadbane, wybudowane w 1990 f., na os. Przylesie 
przy ul. Sportowej, w Lubinie, • 90.000 zł. Lubin, tel. 
0604/89-58-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, os. Przylesie, pow. 
63 m2, po remoncie, nowe tynki, łazienka, szafy wnękowe. II 
p., atrakcyjna lokalizacja, • 95.000 zł. Lubin, tel. 076/842-37-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, korytarz 10 m2. balkon, 
tv kablowa, glazura, wygodne, - 79.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-68-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, o pow. 63 m2. 
kuchnia, łazienka, w.c., korytarz, • 85.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-66-90,0603/64-63-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 52 m2. osiedle 
przy lesie w Lubinie, II piętro w bloku 4-piętrowym, ocieplo
nym, komfortowe, TV kablowa, telefon, podłogi drewniane, 
łazienka i kuchnia w kafelkach, przy ul. Sportowej, - 79.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-54-56,0604/41-89-36 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, na ul. Sztukowskiego, 
własnościowe, atrakcyjna lokalizacja - 82.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-05-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, własnościowe, na osie
dlu Polnym, w Lubinie, - 89.000 zł. Lubin, tel. 076/724-69-93 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2. parter. ♦ garaż przy 
budynku, w Lwówku Śl, - 75.000 zl lub zamienię na mniejsze, 
w Jeleniej Górze. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-54, 
0608/33-84-97
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 w centrum, 55 m2, spółdziel
czo-własnościowe, 3 p., glazura, parkiet, słoneczne, garaż, 
działka ogrodowa, - 55.000 zł. Nowa Sól, ul. a, tel. 
068/387-47-60
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 W Oławie, 64.2 m2, nowe. kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta, •
110.000 zł. Oława, teł. 071/313-66-00,0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, o pow. 61,4 m2, 
w Przemkowie, - 60.000 zł. Przemków, tel. 076/831-03-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w bloku, łazien
ka, kuchnia, 56 m2,2. piętro, garaż. • 95.000 zł. Rawicz, tel. 
0602/87-62-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w bloku, pow. 67 m2, wysoki 
parter, zabudowany balkon (7.3 m2), piwnica (22 m2), 10 km 
od Wtociawia (dojazd MPK, PKS, PKP), spokojna okolica, te
reny rekreacyjne (obrzeża parku krajobrazowego), -110.000 
zl. Śiechnice, tel. 071/311-58-27 po godz. 21 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, w Sycowie, IV piętro, 
TV kablowa, z telefonem, częściowo umeblowane, nowe okna, 
liczniki, komfortowe, duży balkon. 2 piwnice, • 79.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-29-14,0607/30-884)8 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2.1 piętro, telefon, dział
ka, garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, -
52.000 zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, spółdzielcze, własno
ściowe, wszystkie media, w nowym budownictwie, dobra lo
kalizacja, duży balkon z ładnym widokiem na góry i lasy oraz 
na panoramę miasta, komfortowe wyposażenie, możliwość 
kupna garażu i działki ogrodowej b. blisko mieszkania, - 89.000 
zł. Świdnica, tel. 074/852-91-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdr., przy wy
ciągu narciarskim, 68.8 m2, kuchnia, łazienka, c.o. gazowe, 
działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-70-16 po godz.19,0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w miejscowości Trzebień k. 
Bolesławca, spółdzielczo-właśnościowe, pow. 62.3 m2, łazien
ka i WC osobno, 2 balkony. TV kablowa, nowa glazura, szafy 
wnękowe Komandor, - 45.000 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-54-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE. 1992 r. przy ul. Hallera (róg ul. 
Wolbromskiej)budynek z cegły, własnościowe, pow. 64 m2, 
rozkładowe, 2 balkony, jasna kuchnia i łazienka, w.c. (osob
no), wszystkie media, garaż w podwórzu, • 185.000 zł. Wro
cław, tel. 361-88-52 po godz. 16,0502/87-11-79 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 64 m2, przy ul. Szybow
cowej + garaż. -135.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-60-66 wie
czorem
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, po remoncie, atrakcyj
na lokalizacja, ul. Borowska, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-44-85,0603/68-62-42 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w domku 4-rodzinnym, kom
fortowe, pow. 64 m2, nowe budownictwo, z ogrodem, w Ol
szynie Lubańskiej, - 70.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/46-13-71, 
0602/51-62-35
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Piwnej, nowe. 57.5 m2. 
bez pośredników - 3.200 zł/m2. Wrocław, teł. 0608/44-97-79 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 47 m2, po remoncie, we Wro
cławiu. na Krzykach, bez pośredników - 3.050 zł/m2. Wro
cław, tel. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Wrocławia, przy ul. 
Zielińskiego, pow. 47 m2, nowe okna, balkon, pariuety, •
110.000 zł. Wrodaw. tel. 071/363-76-18 po godz. 17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, z telefonem. •
130.000 zł. Wrodaw, tel. 071/352-15-60,071/351-40-74 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 67 m2, we Wrocławiu, na Pil
czycach, parter, odeplony budynek, widok z okna na park, 
staw z łabędziami, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, własnościowe, na 1.

piętrze w budynku 4-piętrowym, telefon, TV kablowa, balkon, 
glazura, meble odnowione, na Nowym Dworze, dobre położe
nie, bez pośredników, - 149.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-87-53.0601/76-09-24 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne, komfortowe, na 
Nowym Dworze, 71 m2, w tym salon 32 m2. kuchnia duża 
jasna, balkon, z telefonem, TV kablowa, rozkładowe. IV p., do 
zamieszkania od zaraz, bez pośredników, • 150.000 zl. Wro
daw, tel. 354-12-83.0502/33-90-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe. 46 m2. jasna 
kuchhia, łazienka, przy ul. Inowrocławskiej, -150.000 zł. Wro
daw. tel. 071/363-24-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Modrej, na 7 piętrze, 
bez pośredników, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-03-56, 
0606/93-83-32
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, w Świętoszowie k. Bo- 
lesławca, własnościowe, bezczynszowe, - 38.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-58-67
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 61 m2, garaż, 
rozkładowe, duży balkon, spiżarka, w.c., na Kozanowie, -
143.000 zł. Wrodaw, tel. 353-44-35,0503/14-46-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Wyszyńskiego, adapte
ra  strychu, pow. 104 m2, kuchnia, łazienka, spiżarka, księga 
wieczysta, atrakcyjne wykończenie, -187.000 zł. Wrocław, teł. 
071/330-16-12 po południu
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, parkiety, gładzie 
gipsowe, sufity podwieszane, okna PCV, dzielnica Różanka 
lub zamienię na dom w stanie surowym zamkniętym. Wro
cław. tel. 071/352-64-28,0601/19-27-71 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66 m2, na V piętrze, win
da, balkon, TV kablowa, z telefonem, kuchnia umeblowana, 
przedpokój zabudowany, niski czynsz, spółdziel- 
czo-własnościowe, liczniki wody i ciepła, przy ul. Trzebnickiej, 
-165.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 61 m2. spółdzielcze, 
własnościowe, po remoncie, kafle, panele podłogowe, tapety, 
TV kablowa, balkon, kuchnia umeblowana, os. Muchobór Mały, 
obok Hali Strzegomskiej, - 134.000 zł. Wrocław, tel. 
071/390-20-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 71 m2. we Wrocławiu, 
na Krzykach, przy ul. Gajowej, komfortowe, rozkładowe, par
kiet, kafle, liczniki energii, na 2. piętrze, w nowym budownic
twie (budynek ceglany), - 175.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-39-78
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66.5 m2, nowe. do odbio
ru, I p., ul. Jaracza, na osiedlu Akademickim, ładne, rozkłado
we, zamknięte podwórka, miejsce parkingowe pod budynkiem, 
wkład budowlany+20%, - 210.000 zł. Wiocław, tel. 785-7̂ 07, 
0601/70-84-92
MIESZKANIE 3-POKOJOWE adaptacja, 80 m2, przy ul. Ga
jowej, -109.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-17-71 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pomieszczenie 
gospodarcze, z piwnice, glazura, panele, zielona okolica, atrak

cyjna lokalizacja, Wrocław - Krzyki (Huby), • 139.000 zl. Wro
cław. tel. 071/333-94-09,0609/63-41-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, na 
Krzykach, os. Przyjaźni, pow. 61.3 m2, lp., odnowione, osob
no WC i łazienka, 2 balkony, media miejskie, z telefonem, TV 
kablowa, 2 piwnice, gotowe do zamieszkania, bez pośredni
ków, -159.000 zł. Wrodaw. 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 63 m2. na oś. Kosmonautów, 
rok budowy 93, niski parter, okratowane, przystosowane dla 
osoby niepełnosprawnej, - 95.000 zł + kredyt -157 zł/mies.. 
Wrodaw. teł. 071/793-43-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75.7 m2,2 x WC. kuchnia, ła
zienka, balkon, piwnica, gładzie gipsowe, kafle, parkiet, z 98r. 
- 2800 zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-68-00 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2,1 p„ rozkładowe, duży 
balkon, ul. Orzechowa, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-76-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, Nowy Dwór. do kapital
nego remontu, 3 p, -100.000 zl. Wrocław tel. 0502/98-23-66 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, na Różance, we 
Wrocławiu, pow. 54 m2, słoneczne, liczniki, piwnica, TV ka
blowa, telefon, na 2. piętrze, blok 4-piętrowy, ocieplony, dużo 
zieleni, -135.000 zł. Wrodaw. tel. 0601/83-75-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, z telefonem, przy 
ul. Bobrzej. - 130.000 zł. Wrocław, tel. 0717352-15-60, 
071/351-40-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 54 m2. we 
Wrocławiu, przy ul. Jeleniej, rozkładowe, kafle, księga wie
czysta, szafy wnękowe, zielona okolica, - 114.000 zł. Wro
cław. tel. 071/355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, na Krzykach, ul. Stalo- 
wowolska, rozkładowe, łazienka, WC osobno, duża kuchnia, 
balkon, parkiety, białe tapety, komfortowe wykończenie, Vlll/X 
piętro, cena 1J250 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/338-05-79, 
0600/39-55-63
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, TV kablowa, telefon, 
liczniki, parkiet, II piętro, - 105.000 zł. Wrocław, tel. 
071/339-26-32
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 200 m od centrum Wrocławia, 
parkiety, glazura, wszystkie media, 57 m2, IV piętro. -150.000 
zł. Wrodaw, teł. 0606/81-03-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II piętro, w budynku 4-piętro- 
wym, taras, zielona okolica, Wrocław • Kuźniki, -110.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/357-83-05 po godz. 16 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, rozkładowe, we Wro
cławiu, na os. Kozanów, IV/X piętro, winda, telefon. TV kablo
wa. duży balkon, gipsogładzie, kafelki, parkiety, liczniki, osob
no WC i łazienka. -140.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-01-39 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe. 79 m2. w cen
trum Wrocławia, ul. Ruska, wszystkie media, - 240.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/342-99-29,0501/79-43-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Modra. IV 
piętro, spółdzielcze, własnościowe, rozkładowe, 63 m2. tele
fon, TV kablowa, ładne, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-01-54
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w plombie, 66 m2, oranżeria 4 
m2, komfortowe, - 175.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-08-67, 
0601/78-03-62
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Wieczy
stej, spółdziełczo-własnościowe, pow. 55 m2, rozkładowe, VII 
p, - 104.000 zł. Wrodaw, Psary, tel. 071/346-21-47 wieczo
rem. 071/387-86-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 78 m2. parter. CO gazo
we, telefon, garaż, ogród, Wrocław-Kartowice, - 200.000 zł. 
Wrodaw, Sieradz, tel. 071/372-67-30,043/822-58-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2, w Rynku, we Wią- 
zowie, - 65.000 zł. Zawiercie, tel. 032/674-18-76 
•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, dwukondygnacyj

ne ♦ mieszkanie na poddaszu i duży taras, łączna pow. 
180 m2, księga wieczysta, projekty domu i odbiory insta

lacji 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. roz
kładowe, jasna kuchnia, idealne na gabinety lub biuro, 
parter, wolne od zaraz, - 200.000 zl lub wynajem. BN 
.AKSON", Wrocław, tel. 071/341-43-58, 0502/90-30-57 
99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE w miejscowości świętoszów k. 
Bolesławca, pow. 80 m2, bezczynszowe, własnościowe, 2 
balkony, nowe piony, woda, prąd, kanalizacja, do remontu, I 
p, - 32.000 z ł.te l. 0602/51 -23-75 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdrój, pow. 110 
m2, własnościowe, bezczynszowe, księga wieczysta, balkon, 
weranda, ogród, WC, łazienka, CO, kuchnia, słoneczne, moż
liwość przebudowy na 2 mniejsze, -139.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-96-95
MIESZKANIE 4-POKOJOWE rozkładowe, własnościowe, łłl 
piętro, - 84.000 zł. Duszniki Zdrój. tel. 074/866-91-61 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, łazienka, wpis 
do księgi wieczystej, jasne, w.c., jasne, boazeria, duża piwni
ca + garaż, - 180.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-23-08, 
0607/04-31-87
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, o pow. 64 m2, na 
os. Piekary, w budynku 4-piętrowym, na 2. piętrze, • 78.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-79-87 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 85 m2,1 p., kuch
nia. łazienka, osobno, 2 przedpokoje, duża kuchnia, balkon, 
piwnica, atrakcyjna lokalizacja, osiedle Ustronie • 126.000 zł. 
Lubin. tel. 076/842-74-53
MIESZKANIE 4-POKOJOWE rozkładowe, telefon. I piętro, 
wc i łazienka osobno, balkon, w spokojnej dzielnicy urokliwe
go miasta Milicz (lasy, stawy), - 85.000 zl lub zamienię na pół 
domku, inne propozycje. Milicz, tel. 071/383-12-43 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe. 72 m2.1 p.. kuch
nia, przedpokój, WC, łazienka, loggia, TV kablowa, z telefo
nem -130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39 
MIESZKANE 4-POKOJOWE 75 m2. kuchnia, łazienka, przed
pokój, c.o., c.w., Z telefonem + 2 piwnice, 2 garaże po 18 m2. 
działka pod nieruchomością, ogródek 300 m2 + altana, woda, 
- 75.000 zł. Skałagi, gm. Wołczyn, tel. 077/413-58-02 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Świdnicy. 130 m2, II piętro,
c.o. gazowe, TV kablowa, - 150.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/09-61-90
MIESZKANIE 4-POKOJOWE, 1930 r. willowe. 110 m2, Strze
lin ul. Piłsudskiego, 110 m2, ogród, garaż, piwnice, strych, 
telefon, - 95.000 zł. Wrocław, teł. 071/368-17-19 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Bisku
piej, nowe, pow. 74 m2.1 piętro, bez pośredników - 5.500 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 4-POKOJOWE os. Gaj, -183.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/58-82-17
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, 
Grabiszyn, 2 balkony, umeblowane, z telefonem, piwnica, TV

kablowa, liczniki na wodę, 1. piętro, zielona okolica, garaż, -
165.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-87-50 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, Wrocław Psie Pole, -
145.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-35.0607/85-07-55 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE komfortowe, nowe, 75 m2, bez 
pośredników, -195.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-17-91 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w plombie. 82 m2. przy ul. 
Wybrzeże Wyspiańskiego, umeblowana kuchnia, komfortowe, 
z garażem pod budynkiem, • 250.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/57-60-27
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 1.5 km od rynku, we Wrocła
wiu, b. atrakcyjne, 2 łazienki, 2 loggie, 2-poziomowe, 2 linie 
telefoniczne, TV kablowa, po remoncie, bez pośredników, -
230.000 zl. Wrodaw, tel. 782-28-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 m2. rozkładowe. IX piX p„ 
zabudowana kuchnia, możliwość dokupienia garażu, • 150.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/37-32-25 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 70 m2. przy ul. Kwiskiej. 
własnościowe, • 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-57. 
0601/50-70-29
MIESZKANE 4-POKOJOWE na Krzykach, na 2. piętrze, pow. 
105 m2, w budynku przedwojennym, ogrzewanie gazowe, po 
remoncie - 2300 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE bezczynszowe. pow. 80 m2, w 
miejscowości Miękinia, 9 km od Leśnicy, kuchnia, łazienka, •
79.000 zł lub zamienię na inną nieruchomość. Wrocław, tel. 
071/364-45-83.0602/29-44-35
MIESZKANE 4-POKOJOWE ciche, Wrocław Krzyki, 2-po- 
ziomowe, łazienka, WC, garderoba, pralnia, pomieszczenie 
gospodarcze, duży balkon, budynek Śłetni, wysoki standard, 
jasna kuchnia, IV piętro, 4 windy, - 230.000 zł + kredyt 40-let- 
ni. Wrodaw. tel. 0601/84-23-50,0601/84-23-50 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE o pow. 150 m2, kuchnia, łazien
ka, jadalnia, c.o. gazowe, działka o pow. 4 a, - 100.000 zł. 
Chocianów, teł. 076/819-50-39,0608/19-00-95 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Pomor
skiej, pow. 136 m2, na III p,-- 230.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-73-56 po godz. 15
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 85 m2. II pJIV p., rozkładowe, 
słoneczne, balkon 7 m2, parkiety, z telefonem, kabel TV, licz
niki, ul. Królewska, -185.000 zł lub zamienię na 2 oddzielne. 
Wrodaw, tel. 345-59-80
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców, stan dobry • 140 000 
zł. Mikstat, tel. 062/731-00-01
MŁYN ELEKTRYCZNY + dom, zabudowania gospodarcze, 
garaż, ogród, las 0.67 ha, - 80.000 zł. Zbychowo, woj. gdań
skie. tel. 0607/28-98-16
MOTEL okazja, w Skoroszowie, pow. 1.200 m2, działka bu
dowlana 46 a. trasa Wrodaw • Bydgoszcz - Gdańsk, tanio, -
150.000 zł. Trzebnica, tei. 071/312-33-89, 0601/74-66-30. 
0601/74-66-40
MYJNIA RĘCZNA hala o pow. 140 m2, biuro o pow. 20 m2 + 
wyposażenie, - 25.000 zł. Wrocław, teł. 355-68-10 
O NIERUCHOMOŚĆ zabudowana, hala murowana 

920 m2 (wys. 4 m), budynek warsztatowy 920 m2, 
w trakcie adaptacji mieszkania, teren ogrodzony, 
prąd, telefon, woda w trakcie podłączania, spo
kojna ładna okolica, w Brzezinie (6 km od Leśni
cy), • 330.000 zł. Wrocław, tel. 0502/37-13-58 
02027491

NIERUCHOMOŚĆ pow. 0.55 ha, budynek mieszkalny o pow. 
150 m2, w Krotoszynie, przy ul. Ceglarskiej, - 98.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/722-93-44
NIERUCHOMOŚĆ na wsi, miejscowość Krzeczyn Mały. 7 km 
od Lubina, działka 36 a, duże budynki gospodarcze. Krzeczyn 
Mały, tel. 076/877-34-88
NIERUCHOMOŚĆ w okolicy Wrocławia • dom, biuro, hala 
murowana o pow. 1400 m2, na działce 8000 m2, możliwe raty, 
leasing lub zamienię. Wrodaw, tel. 0601/22-37-04 
OBIEKT 500 m2, działka 1 ha, w Świebodzicach, nadaje się 
na hurtownię, produkcję, warsztaty, -150.000 zł lub wydzier
żawię. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00
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ARTYKUŁY DO 
SAMOOBRONY!
www .m ilitaria.pl

WIATRÓWKI!!!
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej): \BElllUBUiiHSUifiKMXBMMiUaUIUuiMAlSAalłai
artykuły strzelecko-sportowe +  pistolety i karabiny gładkolufowe 4,5 mm 

pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe ♦  paralizatory *  gazy obez
władniające, paraliżujące i inne +  paitntball i akcesoria 

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii:
. kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria militarne ♦

BEZ ZEZWOLEŃ!

(071)322 53 78
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odwiedź nas już dziś! p jrm a 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

OBIEKT HANDLOWO • USŁUGOWY działka 1 ha, pomiesz
czenia 2200 m2, sklepy, zakłady, hurtownie, w Strzelinie, ul. 
Oławska 19, parkingi, drogi granitowe, zieleń, teren ogrodzo
ny, wszystkie media, - 800.000 żł + VAT. Strzelin, tel. 
0602/44-78-77
OBIEKT PRODUKCYJNY 400 m2 + działka budowlana, koło 
Szprotawy, możliwość adaptacji na dom mieszkalny, • 90.000 
zł. Dziećmiarowice, tel. 068/376-31-62 
OBIEKT PRODUKCYJNY betoniamia z 1978 r.. z maszyna-

W r o c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

PAWILON HANDLOWY 31 m2, ocieplane ściany i dach. 2 
wejścia, podwójne szyby. WC, telefon, - 39.500 zł. Oława, teł. 
071/313-24-41
PAWILON HANDLOWY w centrum Olecka. 700 m2. pełne 
wyposażenie, - 500.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po 
godz. 20
PAWILON HANDLOWY obecnie bar piwny, pow. 45 m2, w 
Śródmieściu, - 78.000 zł. Wrocław, tel: 0608/27-34-73 
PAWILON kontenerowy, bez lokalizacji, 30 m2, z przez na

mi i budynkami, utwardzony i ogrodzony plac, posiadam za
mówienia na beton do 2002 r, - 400.000 zł. Witoszów Dolny, 
gm. Świdnica, tel. 074/853-83-78.074/852-04-62 
OBIEKT.PRODUKCYJNY wolno stojący, rok budowy 1990, 
na każdą działalność, pow. 215 m2. pow. działki 1.400 m2, 
dzierżawiony od spółdzielni mieszkaniowej w Zielonej Górze, 
- 320.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
O OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 km 

od Legnicy, na działce o pow. 1 ha, hala, pomiesz
czenia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, wszyst
kie media, nadaje się na każdą działalność gospo
darczą (hurtownia budowlana itp.), sprzedam lub 
wydzierżawię albo zamienię., tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21 84018471

O .OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Oleśnicy przy trasie 
w kierunku Warszawy, wysoki standard: halę pro
dukcyjne, magazyny, biura • razem 2000 m2, dział
ka 3500 m2. Wszystkie media, przyłącza. Sprze
dam iub wynajmę. Tel. 0601/7246-98 80012111 

OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Środzie Śląskiej, hala 250 m2. 
działka 17 arów, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 0604/39-30-22 
ODSTĄPIĘ POMIESZCZENIE w rejonie ulic Jemiołowej i 
Szczęśliwej, najlepiej na działalność krawiecką, gratis. Wro- 
ctow, tel. 0601/71-51-80
O OŚRODEK WCZASOWY (hotel robotniczy), w Gó

rach Sowich, cena do uzgodnienia. Strzelin, tel. 
071/392-02-16,0601 /79-96-70 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 re
kultywacji, kamieniołom wapienia, strumyk, we wsi k. Gryfo- 
wa Śl., blisko granicy z Czechami i Niemcami. - 750.000 zł 
(raty). Jelenia Góra, tel. 0502/33-76-59 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - AE0057 www.au- 
togielda.com.pl)
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, w dobrym punkcie, przy
łącze wodno • kanalizacyjne, energia, lokalizacja, WC, alarm, 
-16.000 zł., tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY sklep mięsny, wyposażenie, kafelki, 
żaluzje, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 0609/53-52-67 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, 30 m2. w Bolesławcu, przy 
ul. Zgorzeleckiej 2, w ciągłej eksploatacji jako sklep mięsny, 
możliwość przewozu, - 11.000 zł.. Bolesławiec, tel. 
076/818-98-24,0605/35-72-94 
PAWILON .Metalplast*, pow. 81 m2 (zamrażalnia -10 m2, 
chłodnia - 45 m2, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia do 
wydawania towaru), okratowanie. • 19.000 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-42-39,0601/78-90-84 
PAWILON HANDLOWY 54 m2, z płyty obornickiej, typ Wol- 
pyt, wszystkie inst., beż lokalizacji - 20.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-17-45-
PAWILON HANDLOWY pow. 60 m2, wszystkie media, - 
45.000 zł lub zamienię na samochód. Lubin, tel. 0502/63-02-21 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Obornikach Śl.. 192 
m2, działka własnościowa 871 m2. siła, prąd, woda, kanaliza
cja, własny parking, telefon, atrakcyjna lokalizacja na handel i 
usługi, - 150.000 z ł , możliwe raty. Oborniki śląskie, tel. 
0605/08-56-45

czeniem na garaż, sklep, biuro, magazyn, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/90-41-77
PAWILON HANDLOWY typu .Metalplast', pow. 40 m2, wszyst
kie media, • 35.000 zł + albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/793-46-95
PAWILON .Metalplast", 25 m2, działający, z lokalizacją, wc, 2 
taryfy, na podłodze kafelki, wyposażenie - waga, lady, regały, 
miejsce parkingowe, niskie opłaty, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
786-84-60

. PAWILON HANDLOWY pow. 41 m2 * wiata, branża cukiemi- 
czo - spożywcza, dobrze prosperujący, możliwość sprzedaży 
piwa, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 351-16-20 
PAWILON pow. 62 m2, wolno stojący, na Popowicach, wszyst
kie media, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-60-27 
PAWILON HANDLOWY murowany, pow. 15 m2, przy ul. Wjhe- 
rowskiej, we Wrocławiu, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-70-56
PAWILON HAŃDLdWY 20 m2, po modernizacji, wszystkie 
media, na Krzykach, targowisko .Hermes", ul. Orzechowa 2, 
z wyposażeniem, - 28.000 zł. Wrocław, teL 071/322-73-88 
O PAWILONY, ALTANY, KIOSKI, DOMKI DREWNIA

NE - ocieplone, w elementach, pow. 20-48 m2, cena 
8.800-15.500 zł, na życzenie transport, montaż, do
kumentacja techniczna. Namysłów, tel. 
077/410-23-84,0607/16-37-16 82001311

PENSJONAT 30-osobowy, pokoje z łazienkami, w miejsco
wości Pokrzywna, na terenie parku Krajobrazowego, - 300.000 
zł. Opole, tel. 077/439-75-62,439-75-64 
PIEKARNIA czynna, z wyposażeniem, w Prusach k. Strzeli
na, -150.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-51-19 
PIEKARNIA ze sklepem i wyposażeniem, - 70.000 zł lub za
mienię na mieszkanie. Tarnowiec, gm. Lubsza, tel. 
077/412-21-75
PIĘTRO DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, 
pow. 60 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka 
schodowa, taras, garaż, zagospodarowany ogród, rejon Wro- 
cław-Stabłowice, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-21 
PLAC narożny, ogrodzony, pow. 1207 m2 + biura o pow. 200 
m2, oświetlony, duże miejsce parkingowe, na długi okres - 
4000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
POŁOWA DOMKU LETNISKOWEGO typ .BRDA", dół muro
wany, góra drewno, kuchnia, duża łazienka, salon, sypialnia, 
działka 270 m2, w lesie, nad jeziorem, k. Opola, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-26-75.071/346-26-84 
POŁOWA DOMU NA WSI poniemiecki, 8-pokojowy. CO, z 
telefonem, do zamieszkania lub na działalność gosp. + zabu
dowania gosp., ogród, przy trasie A4, możliwość dokupienia 
gruntu, - 82.000 zł. Budziszów Wielki, tel. 076/857-45-50 
POŁOWA DOMU w okolicy Jawora, pow- 80 m2, działka 0,5 
ha, - 35.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2-pakojowe. Pa
szowice, tel. 076/870-14-85.872-87-08 
POŁOWA DOMU do remontu, piętrowy, poniemiecki, powe. 
120 m2, pomieszczenia gosp., działka budowlana 23 a, w 
Ścinawce Dolnej, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-90-05 
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, w 
Wołowie, parter i poddasze, 4 pokoje, kuchnia, pow. 84 m2, 
pow. działki 530 m2, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-15-32 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, w zabudowie bliźniaczej, 
w ok. Strzelina, do kapitalnego remontu, 177 m2, prąd, woda,

N A J T A N IE J !!!

Wrodaw, u l/ Tgrfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J a te n la  G ó ra , ul. Powstańców Wlkp. 17 A, tel. 075/767-88-54. tal. kom. 0-601 780 946
B ia ła w a , Plskorzów 41 A, tel. 074/836-67-17 _: ̂ ____OP010214
L u b in , przy szybie ‘Bolesław?, tel. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, tal. 077/448-70-62 
W a łb rzy c h , ul. Teligi 29, tel. 074/841-60-59 

V^aiy, tel. 068/374-27-54

montaż z  kuponem 
20%  taniej!!!

duży plac z pomieszczeniami gopodarczymi, - 30.000 zł. Strze* 
lin, tel. 0601/14-46-60
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 5 pokoi, ♦ zabudowania gosp., w Krzelo
wie, do zamieszkania, - 37.000 zł. Marian Wąwożny, Wyszę- 
cice 48, gm. Wińsko
POŁOWA DOMU w Mirostowicach Dolnych, pow. działki 13 
arów, powierzchnia mieszkalna 67 m2. powierzchnia łączna 
140 m2, piwnica i strych, dom poniemiecki, po częściowym 
remoncie, • 49.000 zł. Żary, tel. 0501/55-69-96 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ładna oko- 
lica, blisko Wrocławia - 45.000 zł lub zamienię na kawalerkę 
we Wrocławiu.., tel. 0600/68-80-63,0502/62-49-09 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Stabło- 
wicach, stan surowy zamknięty, działka 459 m2, pow. miesz
kalna 220 m2. pow. całkowita 320 m2. - 280.000 zł. Wrocław 
tel. 0601/57-47-61
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO ■ GARAŻOWE piwnica, 
ok. 75 m2. przy osiedlu Kopernika, Głogów - 20.000 zł lub 
zamienię na sam. dostawczy. Biedrzychowa, tel 
076/847-99-17,0608/52-43-06 
O POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA HALI, ok. 100 tn2 

lub placu na każdą działalność. Wrocław, tel 
071/328-88-74,0601/73-45-29 01033351

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU ew. magazynu, 
przeznaczeniem na produkcję, ok. 300 m2 oraz z pomiesz 
czeniami biurowymi, ok. 50 m2, we Wrocławiu lub okolicach 
., tel. 0602/60-73-65 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- iub 2-poko

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
Nowy Dwór, Muchobór Wielki lub Mały, do 800 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 373-68-00
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, w dobrym punkcie. Wrocław, tel. 
071/362-89-95 po 20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, może być mieszkanie na parterze, dobry 
punkt. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- lub 2-poko- 
jowego, tanio, pilne. Wrocław, tel. 0607/41-92-90 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowego, 
kawalerki, we Wrocławiu, na Kowalach, Psim Polu, Karłowi
cach. Wrocław, tel. 071/359-13-75 po godz. 17 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowego, 
w cenie do 600 zł/mies. lub pokoju w mieszkaniu studenckim. 
Wrocław, tel. 071/360-82-56 po godz. 19, 0603/16-04-58 p. 
Łukasza
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na sklep, usługi, w 
dzielnicy Zakrzów, Zgorzelisko, Śródmieście, Biskupin, Sępol
no, o pow. do 50 m2. Wrocław, tel. 0503/92-70-37 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
umeblowanego, z telefonem, do 2 p. (lub winda), blisko cen
trum, małżeństwo z dzieckiem, do 900 zł + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/332-72-24
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lub kupię (w rozliczeniu sa
mochód), teren z zabudowaniem lub budynkiem mieszkalnym, 
nadającym się na warsztat samochodowy, do 30 km od Wro
cławia. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA ok. pl. Grun
waldzkiego. tylko sierpień. Wrocław, tel. 0604/24-87-29

Wrocław, ul. Drzewna 4 
tel. 359-20-40, 0-609 461 137

OP012304

jowego, we Wrocławiu lub okolicach. Kiełczów, woj. wrocław
skie, tel. 0609/28-64-61
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pomieszczenia na magazyn, 
hurtownię, o pow. ok. 100 m2, na terenie Lubina. Lubin, tel. 
076/846-00-14 lub 0601/27-12-61 1 
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego, samo
dzielnego, w Środzie Śląskiej. Środa Śląska, tel. 071/325-84-69 
lub. 355-26-27
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego. 
z dogodnym dojazdem na pl. Grunwaldzki, w cenie do 900 
zł/mies. Wrocław, tel. 0502/29-83-99 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU lub warsztatu, do 
70 m2, na zakład wulkanizacji, siła, w dzielnicy Fabryczna. 
Wrocław, tel. 0604/90-41-77
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
z łazienką, od 01.07.2001 r. Wrocław, tel. 071/789-98-41, 
0602/63-20-48
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- lub 2-poko
jowego, we Wrocławiu, na okres 2-3 mies., od 1 lipca 2001 r.
- do 400 zł bez opłat. Wrocław, tel. 071/783-98-25, 
0602/63-20-48
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA bufetu przy szkole. Wrocław, 
tel. 0602/78-23-28
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU w willi, dla dwóch 
osób. Wrocław, tel. 071/341-43-12 po godz. 16 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU o pow. do 100 m2, 
na parterze, siła, w centrum,-czynsz, we Wrocławiu, na Krzy
kach, na Starym Mieście - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/787-99-97,0601/62-97-68 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu z przeznaczeniem na 
kawiarnię internetową, 35-60 m2, na dużych osiedlach we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 0602/48-01 -55 - 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA małego mieszkania. Wrocław, 
tel. 071/342-95-93
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-, 2-pokojowe-' 
gó, bez pośredników Wrocław, tel. 0502/92-53-35 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA kawalerki, dla pracującej pary, 
bez nałogów, w centrum Wrocławia. Wrocław, tel. 
0606/81-86-71
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POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- lub 2-poko
jowego, w okolicy Nowego Dworu, MUchoboru, Kużnik, w ce
nie do 800 zł/mies., może być przybudówka przy willi. Wro
cław, tel. 0502/61-03-65
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNI 6-10 m2, do 
przystosowania na lody włoskie, wymagany punkt w centrum 
handlowym lub w miejscu o dużym przepływie ludzi. Wrocław, 
tel. 0502/55-43-20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na warsz
tat samochodowy, we Wrocławiu, niedrogo. Wrocław, tel. 
0600/66-62-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU około 60 m2, na 
warsztat samochodowy, w okolicy ul. Kiełczowskiej lub kupię 
lokal do remontu. Wrocław, tel. 0603/35-98-20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA oraz pomiesz- 

. czenia na biuro. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na dyskotekę, drink 
bar, Wrocław i miasta Dolnego Śląska. Wrocław, tel. 
0503/63-16-34
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w Świdnicy, Le-

53-144 Wrocław ul. Mianowskiego 23 a

tel. 071/338 49 99
gnicy, Trzebnicy, mężczyzna. Ziębice, tel. 074/819-08-87. 
0600/57-51-85
PUNKT GASTRONOMICZNY na giełdzie w Lubinie, komplet
ny gotowy do działalności, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82 
PUNKT HANDLOWY na placu Świebodzkim, • 1.500 zł lub 
wynajmę. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
SKLEP pow, 100 m2, w Brzegu, - 400.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-31-28
SKLEP pow. 118 m2, w Ścinawie, dobra lokalizacja, nadaje 
się na każdą działalność, z działką, - 55.000 zł. Ścinawa; tel. 
076/843-75-20 po godz. 18
SKLEP w centrum Zgorzelca, 41 m2, cena 4.000 zł/m2. Zgo
rzelec. tei. 075/771-91-50
SKLEP SPOŻYWCZY przy ul. Gajowickiej 95. - 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-16-87,0600/37-61-04 
SKLEP WIELOBRANŻOWY ok. 60 m2 z wyposażeniem v>\ 
okolicy Strzegomia, z telefonem, woda, jeden sklep, bez kon
kurencji - 65.000 zł iub wydzierżawię • 1.500 zł/mies. Strze
gom, tel. 074/855-25-57 po godz.18 
STACJA PALIW w Koskowicach k. Legnicy, 4 km od auto
strady A4, • 370.000 zł. Legnica, tel. 076/855-21-72, 
0603/85-52-45 po godz. 21- . ..
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 z garażem, grunt 0.12 ha, 5 km od Ząbkowic Ślą
skich, • 8.500 zł lub zamienię na osobowy albo dostawczy. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43,0603/31-20-64 
STOISKO pow. 8.5 m2, na placu targowym przy ul. Zieliń
skiego, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-10-96 
STOISKO na placu Świebodzkim, • 1.500 zł lub wynajmę. 
Wrocław, tel. 0504/82-70-68
STOISKO HANDLOWE o pow. 6 m2, w hali strzegomskiej, 
we Wrocławiu, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/373-64-68 wewn. 
369,.0502/99-99-94
STOISKO HANDLOWE pow. 8.5 m2, przy ul. Zielińskiego, - 
49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-10-96

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
______ znajduje się na str. 61

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chódziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

'BAJKA".HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH 

Wrocław, ul. Długosza 2/6 | 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11 = 

pon.-pt. 830-16“ , sob. 830-14M

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
pizyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 61
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DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod warunkiem podania ceny. 
Ogłoszenia te przyjmujemy listownie 
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
teł. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54,
w godzinach: pon.-pt. od 730 dolS30 
soboty od 8°° do 14“ , a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych.
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstn w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800- 1600 
wŁ, śr., p t ,  w godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza strona  ___ - 12,00 zł/cm^YAT
ostatnia strona...............  - 8,00 zł/cm^ł-YAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe   - 4,00 zł/cm^YAT
pozostałe____________- 2,40 zł/cm^YAT
autokomisy...................  - 1,50 zł/cm^YAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Informacja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm3.

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 pkŁ - 12 zł (z VAT)
~ Moduł reklamowy bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne

5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 
i agencje turystyczne

Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT) - 

Zdjęcia w intemecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
U W A G A :
Nie d rukujem y ogłoszeń, k tó re  nie 
są opłacone.
R ek lam ac je  ro z p a try w a n e  są  do 
pięciu dni od daty  ukazan ia  się re
klamy.

Num er naszego konta:

STYMAR" s.c. M Majski, J. Styrna 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

STOISKO HANDLOWE 24 m2. w centrum. - 50.000 zł. Wro
cław. teł. 0501/42-95*25
STOISKO HANDLOWE pow. 12 m2. na targowisku .GAJ', 
we Wrocławiu, przy ul. Świeradowskiej, branża wędliniarska,
- 29.000 zł. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
STRYCH z pozwoleniem na wykonanie adaptacji, w Śródmie
ściu, projekt, warunki z elektrowni, gazowni, ekspertyza, 105 
m2, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0604/31-62-70 
WARSZTAT SAMOCHODOWY + domek jednorodzinny, wol
no stojący, widok na Góry Sowie, - 495.000 zł. Bielawa, tel. - 
074/833-5844
WARSZTAT SAMOCHODOWY blacharstwo, lakiemictwo. 
mechanika, pow. 190 m2. możliwość rozbudowy, współpraca 
z firmą ubezpieczeniową. - 350.000 zł. Lubin, tel. 
0601/70-55-12
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa, wul
kanizacja, ze sklepem, czynny, 300 m2. na działce 900 m2. 
atrakcyjna lokalizacja, przy głównej trasie, w Strzelinie, -
130.000 zł. Strzelin, teł. 071/392-21-10.0602/24-82-22 
WIATA konstrukcja rurowa, blacha falista, dł. 42 m, szer. 10 
m, wys. 5x3,5 m, - 17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-35-37, 
0601/74-36-29
WIATA rozbieralna, niebieska, 14 x 5,5 x 4 m, kryta plasti
kiem, żółty, oszklony, b. mocna konstrukcja stalowa, - 3.500 
zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-70-15 
WIATA METALOWA kryta eternitem, 70 m2, do rozbiórki, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-14-17 
ZABUDOWANIA do adaptacp na mieszkania, na działce 11 a, 
w Wilkszynie, - 65.000 zł. Wilkszyn. tel. 071/396-3545 
ZABUDOWANIA MAGAZYNOWE działka pow. 1.8 ha, teren 
ogrodzony, siła. woda. CO, - 300.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-83-94,074/86742-29 po godz. 15

AUTO SZYB Y
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel, 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓWWIkp. 
ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Stotwina 90, tel. 0.604813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1, tel. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603  
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

^  POS i CZ “P0LM0ZBYT JELCZ” S.A.
ul. Wrocławska 10 

55-220 JELCZ-LASKOWICE 
| V I  te l. 3 1 8  8 4  78

PRZEGLĄDY TECHNICZNE 
WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

PROFESJONALNIE, 
BEZ KOLEJEK, 

NOWOCZESNY WARSZTAT, 
ŚWIETNI FACHOWCY

od  p on ied zia łk u  d o  piątku w  g o d z . od  7 :0 0  d o  2 1 :00  
s o b o ty  o d  7 :0 0  d o  1 4 :0 0  q~

DZIALI ZWIERZĘTA HODOWLANE ZWIERZĘTA DOMOWE
kuplę sprzedam zamienię W ŁAŚCIW Ą KRATKĘ ZAZNACZYĆ 

SYMBOLEM X

planeta • 0 1  / 2 0 0 / Izwierząt
zw ierzęta dom owe i  hodowlane

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

treść ogłoszenia..

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Powiat UlicaGmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel. Uwagi

Tel. Uwagi

Tei. Uwagi

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

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

s
M  
U l
■ i  

0

8 
ii

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosim y w ype łn ić 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 rodź. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

* A d re s :
imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

nr domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU |  TELEFONU

KUPON DODATKOWY NA 3 KOLOROWE ZDJĘCIA W INTERNECIE
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Szyby Samochodowe
WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31. 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00,0-501 466 396
Świdnica, ul. Strzelińska 35 
teł. 074/851-21-40. 0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57
tel. 074/842-96-86 ^

ZAKŁAD pow. 100 m2, działka 1400 m2, we Wrocławiu, - 
230.000 zł. Wrocław, teł. 0501/40-33-62 
ZAKŁAD FRYZJERSKI z pełnym wyposażeniem, w centrum, 
niski czynsz, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-44-95, 
0603/44-74-65
ZAKŁAD PRODUKCYJNY drzewny, w okolicy Brzegu, z ma
szynami i suszarnią, teren 1.20 ha, zabudowania o pow. 250 
m2, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
ZAMEK Kotlina Kłodzka, pow. użytk. 686 m2, 2 ha terenu, 
nadaje się na cele hotelowe, • 700.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-35-38
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, w Nysie, działka 13 arów, 
możliwość powiększenia areału, stan surowy, 550 m2, pod
piwniczony na całej pow., suterena, 2 garaże, wielorodzinny 
lub na działalność gosp., blisko jeziora, widok na góry, trady
cyjny (cegła * ocieplenie) - na mieszkanie we Wrocławiu. Nysa, 
tel. 0600/35-35-65
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 arów, 2 km od Sycowa, 5 
pokoi, 2 łazienki, okna i docieplenie z PCV, taras 50 m2, insta
lacja miedziana, grzejniki Purmo, podłogi drewniane, budy
nek garażowo-gospodarczy 120 m2, wartość 210.000 zł - na 
mieszkanie, we Wrocławiu lub inne. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM JEDNORODZINNY Wrocław-Strachocin, 
wolno stojący, po remoncie, działka budowlana 22 ary, na dwa 
mieszkania, jedno na Sępolnie, 2-pokojowe, na I piętrze, pow. 
do 50 m2, z CO gazowym, po remoncie, drugie 3-pokojowe, 
do 50 m2. Wrocław, tel. 071/346-65-86

AU T O M O T IYE

przedpokój, wysoki parter, w Jeleniej Górze - na mieszkanie 
we Wrocławiu. Jelenia Góra, tel. 075/755-03-32,0602/69-02-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, po remoncie kapi
talnym, 54 m2, w ładnej dzielnicy, z ogrodem - na większe, 
4-pokojowe, w centrum Jeleniej Góry. Jelenia Góra, tel. 
075/755-03-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lądku Zdroju, 
spółdzielczo-własnościowe, pow. 73 m2, czynsz 59 zł/mies., 
księga wieczysta + działka 4.000 m2, ekologiczna, ze źró
dłem • na mieszkanie we we Wrocławiu lub sprzedam. Lą
dek Zdrój, tel. 0602/29-93-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, w Le
gnicy • na 3-pokojowe, możliwość dopłaty, w nowym budow
nictwie. Legnica, tel. 076/866-40-64,0607/40-45-69 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 30 m2, własnościowe, w Legnicy - 
na większe, z dopłatą. Legnica, tel. 076/854-32-78, 
■0604/09-45-05
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, I pię
tro, w nowym budownictwie, przy ul. Stryjskiej - na mieszka
nie 1-pokojowe, I piętro, w nowym budownictwie, na osie
dlu, w Legnicy. Legnica, tel. 0607/47-36-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 27 m2, aneks 
kuchenny, w bloku, wysoki parter, wszystkie media, niski 
czynsz, zadbane - na inne w miejscowości nad jeziorem lub 
kupię. Lubin, tel. 076/749-53-67,076/749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, 2-po-

AUTOSZYBY NAJLEPIEJ
Wrocław, ul. Szybowcowa 13 

•£005115 tel. 071/35-111-28

ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA pow. 85 m2 i 50 m2 + po
mieszczenia o pow. 40 m2, nadające się na działalność gosp., 
na domek we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 3-pokojowe, komfortowe, pow. 
64 m2, bezczynszowe, z ogrodem, w Olszynie Lubańskiej i 
kawalerkę pow. 26 m2 we Wrocławiu - na 2 lub 3-pokojowe 
we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0602/46-13-71. 
0602/51-62-35
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA kwaterunkowe, ul. Zaporoska 
(34 m2, blok, media), Tkacka (34 m2), na domek lub mieszka
nie willowe, bloki wykluczone, mogą być peryferie Wrocławia. 
Wrocław, tel. 071/783-94-55
O ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową, koło „Ko

rony”, na lokal użytkowy lub samochód. Wrocław, 
tel. 0600/11-26-29 80014031 

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, na Legnicę, z 
dopł.; 40 m2 w centrum, własnościowe, na większe, ok. 
100 m2, może być komunalne; kupię mieszkanie 2-,

kojowe, 34 m2, na 5. piętrze, na os. Przylesie w Lubinie, do 
50 m2, z dopłatą. Lubin, tel. 0502/33-70-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 30 m2, w Kowarach - 
na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 076/842-44-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w zabudowie szeregowej, pow. 90 
ifi2, działka 600 m2 + garaż z działką o pow. 150 m2, na 
mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe, w Dzierżoniowie, 
Bielawie lub Ząbkowicach Śl. Niemcza, tel. 074/837-64-80 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokoje, pow. 53 m2, balkon, piw
nica - na dwa mieszkania mniejsze, mogą być w różnych 
miejscowościach. Polkowice, tel. 076/749-65-15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerkę własno
ściową, CO, telefon - na większe w Wałbrzychu. Wałbrzych, 
tel. 074/842-97-20,0600/81-08-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Wałbrzychu, kwaterunkowe, 70 
m2,3 pokoje, kuchnia, ogródek, na parterze, wszystkie me
dia, blisko Szczawna Zdroju • na podobne we Wrocławiu. 
Wałbrzych, tel. 074/843-94-07,0501/48-30-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe. 57 m2,2 pokoje, w 
Lubinie, wysoki parter, słoneczne, balkon, b. ładne, na osie
dlu Przylesie w Lubinie - na kawalerkę w Lubinie albo w Po-

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
■ komplety naprawcze - filtry 
i sprzedaż skrzyń - części

•gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

Wrocław - Długołęka 
ul. Spacerowa 2 0

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 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka 
w starym budownictwie, własnościowe, na I. piętrze, c.o. 
taryfa, ocieplone, po remoncie, okna PCV ♦ komórka, strych 
piwnica - 58.000 zł, zamienię na domek, do remontu. Biela 
wa, tel. 074/834-03-69 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 58.5 m2, kuch
nia, łazienka, z telefonem, CO, na parterze, w Bierutowie, na 
podobne we Wrocławiu. Bierutów, tel. 071/314-63-30, 
0502/10-21-94
ZAMIENIĘ MIESZKANIEM -3 własnościowe, 49 m2, w Gliwi
cach, z balkonem, telefonem i mediami miejskimi, atrakcyjna 
lokalizacja - na inne we Wrocławiu, może być kwaterunkowe, 
tylko z CO. Brzeg Dolny. tel. 071/319-62-29,0502/85-23-12 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, pow. 70 m2, w kamie
nicy, w.c. i łazienka osobno, CO - 85.000 zł, zamienię na do
mek jednorodzinny, w Kotlinie Kłodzkiej, inne propozycje. Dusz
niki Zdrój. tel. 074/866-97-51,0603/16-68-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 3-pokojowe. na wy 
sokim parterze, balkon, ładna lokalizacja, wszystkie media, 
ogródek działkowy o pow. 7.5a, na domek poniemiecki, do 20 
km od Wrocławia. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-10-96 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 53 m2, własnościowe, po 
remoncie, w ładnej dzielnicy, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,

PODSŁUCHY
MIESZKAŃ I TELEFONU

BEZPRZEWODOWE Z NAGRYWANIEM
Do nadzoru i ochrony linii telefonicznych, garaży, pojazdów, sklepów, magazynów, 

altanek, hal, warsztatów, zakładów, domów, oraz do podsłuchu małych dzieci

Sprzedaż wysyłkowa. op»2,
Strzelin uLKamienna 3 tel. fax. ( 071) 39 220 34 teł. 0602 46 54 01 www.into.pl

mek na peryferiach Wrocławia. Wrocław, tel. 071/328-97-45. 
0600/69-04-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 47 m2, we Wrocła
wiu, w Śródmieściu, kuchnia, łazienka, plastikowe okna, po 
remoncie, I piętro, okna od podwórka • na mieszkanie 3-po- 
kojowe, 80-100 m'2, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/328-31-31 po godz. 17,0605/44-71-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kawalerkę kwaterun
kową, komfortową, przy Parku Południowym - na większe, 
kwaterunkowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/337-09-63 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 
pow. 19 m2, na Krzykach • na małe 2-pokojowe, spółdziel
cze własnościowe. Wrocław, tel. 071/793-58-17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 75 m2, CO, 
CW, 3 pokoje, jasna kuchnia, łazienka - na mniejsze (2-po- 
kojowe), 44 m2, z balkonem, słoneczne. Wrocław, tel. 
071/784-83-12,071/355-89-88 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
pow. 65 m2, na III piętrze, z balkonem, na mniejsze, 2-poko
jowe. do III piętra. Wrocław, tel. 071/321-86-54 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokoje, spółdzielczo-lokatorskie, 
pow. 52 m2, w plombie, Śródmieście • na większe, spół
dzielczo-lokatorskie, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/327-99-20,0601/78-51-32 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie, 2 poko
je, 51 m2,1. piętro, winda, Nowy Dwór • na 2 pokoje, min. 
45 m2, bez windy, do 1. piętra, w Śródmieściu lub okolicach.

- Wrocław, teł. 071/784-35-10
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 81 m2, w 
Śródmieściu, we Wrocławiu, 2 pokoje, antresola, kuchnia, 
barek, c.o., wodomierz, TV kablowa, telefon, duży przedpo
kój, pawlacz - na mieszkanie w Lesznie lub okolicach Boja
nowa, Włoszakowicach. Wrocław, tel. 071/328-88-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. 52 m2, Wrocław Śród
mieście, cena 65.000 - 70.000 zł, zamjfiflię na domek z dział
ką, Wrocław lub okolice. Wrocław, telT0602/89-72-84 
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 własnościowe, 76 m2, stan suro
wy zamknięty, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, balkon, duża 
piwnica, ogród działkowy, 28 km od Wrocławia, cicha, zielo
na okolica, blisko las - na 1-pokojowe, własnościowe, we 
Wrocławiu, - 80 zł. Wrocław, tel. 0608/38-52-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, 68 m2, 
2. piętro, przy ul. Smoluchowskiego - na większe, 3-, 4-po
kojowe (możliwa dopłata). Wrocław, tel. 071/328-16-36. 
0600/82-86-28
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-lokatorskie, 3-poko
jowe, w nowym budownictwie, na 3. piętrze - na mieszkanie 
2-pokojowe, 35 m2, ♦ dopłata. WrocławT tel. 0607/40-20-39 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, na Krzykach, 121 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 hole, na mniejsze, do 45 m2, 
z dopłatą. Wrocław, tel. 343-40-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowo-lokatorskie, 33 m2, 
w nowym budownictwie - na mieszkanie 3-pokojowe, pow. 
60-70 m2. Wrocław, tel. 071/345-36-24

' ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE blisko centrum, 
kwaterunkowe, pow. 38 m2, konwektory, II taryfa, na 1 pię
trze • na większe. Wrocław, tel. 071/344-39-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 
pow. 50 m2, nyża, z wygodami - na 2-pokojowe, może być 
zadłużone. Wrocław, tel. 071/329-t)7-30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 42 m2, własnościo
we, w Śródmieściu, w starym budownictwie, kuchnia, łazienka 
- na domek w okolicy Wrocławia, do remontu. Wrocław, tel. 
0603/66-59-24

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na kuponach 
w yciętych z dwóch ostatnich numerów gazet,

- ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu wyłącz
nie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia złożone są na kuponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet

- nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

- nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazuje, że są  one re
klamą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą,- -

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
cych się handlem samochodami, częściami samochodowymi, ofert biur nieru
chomości itp.

U W A G A
Informujemy, że spośród kuponów ogłoszeniowych zbieranych na giełdach samocho
dowych, pierwszeństwo druku będą miały ogłoszenia złożone na kuponach wy
ciętych z  dwóch ostatnich numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). Inne ogłosze
nia (na kuponach ze starszych gazet) drukować będziemy w miarę wolnego miejsca. 
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa przed kupowaniem na giełdach samochodo
wych samych kuponów ogłoszeniowych, oferowanych po niższej cenie i rzekomo wy
ciętych wcześniej z  gazety. Zdecydowana większość z  nich to -podróbki", drukowane 
pokątnie i nie mające nic wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń publikować nie 
będziemy, powędrują one do kosza.

Redakcja

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 42 m2, dzielnica Huby, 
wysoki parter, rozkładowe, jasna kuchnia, ocieplone, po re
moncie kapitalnym (wym. okien. inst. sanit.-elektr.), TV ka
blowa, z telefonem, c.o., na domek wolno stojący na wsi, do 
30 km, kier. Trzebnica - Milicz, bez dopł. Wrocław, tel. 
785-99-19,0501/82-76-92
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, na 
większe. Wrocław, tel. 071/783-77-96 <■
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 94 m2. jasna kuch
nia, ogrzewanie etażowe, I piętro - na mniejsze 45-50 m2, 
do wys. II piętra, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/344-75-57 > 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 21 m2. VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku - 
na więSzke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrow
skiego 1, tel. 0501/60-83-21'
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, 
kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30 
• 36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41
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 mieszkanie kwate
runkowe. Wrocław, tel. 071/342-37-05 do godz.17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 36 m2,
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Ikowicach. Wałbrzych, tel. 074/871-17-16, 0605/63-96-53, 
0607/57-49-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabudowa, 

' ocieplony budynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 
20 lat, na peryferiach Wrocławia, może być bliźniak albo za
budowa szeregowa. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, kuch
nia, balkon, w nowym budownictwie, na IX piętrze, c.o., te
lefon, TV Sat, w.c. i łazienka osobno, własnościowe, zadba
ne - na dom. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
pow. 38 m2, na 3-pokojowe, komunalne lub lokatorskie, spół
dzielcze, nie na parterze. Wrocław, tel. 071/340-70-73, 
336-92-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokoje, kwaterunkowe, pow. 63 
m2, w centrum Wrocławia - na dwa oddzielne, jedno może 
być z okolic Wrocławia. Wrocław Jel, 071/328-22-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w nowym budow
nictwie, 36 m2,2 pokoje, ciemna kuchnia, balkon, II piętro, 
winda, przy ul. Grunwaldzkiej - na pokój z jasną kuchnią. 
Wrocław, tel. 071/327-70-90 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, łazien
ka, ogrzewanie elektryczne • na mieszkanie 2-pokojowe w 
nowym budownictwie, może być zadłużone. Wrocław, tei. 
071/354-53-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE pow. 70 m2, 
3-pokojowe, w centrum Wrocławia - na mieszkanie lub do-

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, komunalne, 34 m2. z 
mediami miejskimi • na większe, o pow. do 45 m2, z media
mi, na Starym Mieście, możliwość dopłaty. Wrocław, tel. 
071/343-12-45
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, po remoncie kapi
talnym, w Niemczy, I piętro, 2 pokoje, 44 m2, c.o. etażowe 
na gaz, wodomierz, telefon • na mieszkanie we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/789-68-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, kom
fortowe, pow. 45 m2, lll/IV p., centrum, rejon pl. Solnego, na 
dom poniemiecki, do 160 m2 we Wrocławiu lub na peryfe
riach miasta • do 230.000 zł + dopłata. Wrocław, tel. 
071/344-28-02 po godz. 20,0607/42-45-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, o pow. 
30 m2, kuchnia, łazienka, WC, na 4. piętrze, ogrzewanie el., 
na większe do 40 m2 (spłacę zadłużenie) lub podobne; Wro
cław, tel. 071/351-86-77
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Opola,

z balkonem, II pilV 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 1-pokojowe, 21 m2, na parterze, 
kwaterunkowe, kuchnia, łazienka, media miejskie • na więk
sze 2- lub 3-pokojowe, zadłużone, do remontu lub dopłacę. 
Wrocław, tel. 071/359-13-75 po godz. 17

pow. 47 m2, rozkładowe, balkon - 93.000 zł - na mieszkanie 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/330-37-04,090/66-82-50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 60 m2, II ta
ryfa, IV p. - na 2-pokojowe, do 42 m2 lub na dwa oddzielne, 
jedno może być w Wielkopolsce albo inne propozycje. Wro
cław, tel. 071/321-24-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-PÓKOJOWE pow. 82 m2, ko
munalne, w starym bud., na 3. piętrze, ogrzewanie elektr., 
duża kuchnia, balkon, z telefonem, koniec ul. Kościuszki - 
na mieszkanie własnościowe lub komunalne, z możliwością 
wykupu, pow. 50-55 m2, wyłącznie na 2. lub 3. piętrze. Wro
cław, tel. 0602/61-78-80

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 38 m2 - na dom 
na wsi albo mieszkanie w Krakowie, Katowicach, Często
chowie o takim samym metrażu. Wrocław, tel. 071/342-63-80 
w godz. 16-21,5-9
ZAMIENIĘ MIESZKANIE LETNISKOWY kuchnia, łazienka, 
60 m2, w Legnicy na Wrocław. Wrocław, tel. 328-26-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, 50 m2, 
we Wrocławiu, centrum, na 1-pokojowe, własnościowe lub 
inne z dopłatą. Wrocław, tel. 343-98-33 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 48 m2, 2-pokojo
we, w nowym budownictwie, zadłużone, na 2-pokojowe w 
starym budownictwie. Wrocław, tel. 0609/63-50-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 64 m2, kwaterun-

S Y L T O M  AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW
KAPRAWA 4 SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 

Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 
tel./fax 071/ 369-27-93, tel. kom. 0601 705 005

Rok założenia 1991 ogmmoi

kowe, w centrum, na 2- lub 3-pokojowe z CO, dopłata. Wro
cław, teł. 0501/42-95-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Szczepinie, 8 
p., pawlacze, meble w kuchni, kafle w kuchni i łazience, w 
pokoju szafa z drzwiami rozsuwanymi (lustrzanymi), b. ja
sne i ciepłe (budynek ocieplony), liczniki na wodę i na kalo
ryferach, na 2- lub 3-pokojowe w spokojnej okolicy, z dopła
tą. Wrocław, tel. 0608/63-24-90,071/359-15-59 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 57 
m2, ul. Szybowcowa, na 2-pokojowe z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/351-57-97
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE Szczepin, 72 m2, 
kuchnia, rozkładowe, duży balkon, TV kablowa, w budynku 
4-piętrowym, III piętro, na dwa mniejsze lub domek pod Wro
cławiem. Wrocław, tel. 071/355-88-46 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE komunalne, 128 
m2, WC, c.o. gazowe, duża jasna kuchnia, na mieszkanie 
spółdzielcze lub komunalne, 3-pokojowe, ok. 50 m2 + do
płata. Wrocław, tel. 071/342-06-70,0603/38-15-83 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, we 
Wrocławlti, 70 m2, na mieszkanie 3- lub 4-pokojowe lub do
mek na peryferiach. Wrocław, tel. 071/328-97-45, 
0600/69-04-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Kaliszu, na mieszkanie 1-poko
jowe, kawalerkę, we Wrocławiu. Wrocław, tei. 071/368-80-74. 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 80 m2,3-po
kojowe, w.c., CO miejskie, łazienka, na Krzykach, na miesz
kanie 2-pokojowe, w starym budownictwie. Wrocław, tel. 
071/341-44-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 58 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c., balkon, ogrzewanie el. 
II taryfa, na mniejsze. Wrocław, tel. 071/341-51-46 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 69 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, nyża, łazienka, w.c., na większe, 
3-, 4-pokojowe, do 100 m2. Wrocław, tel. 071/782-28-59 po 
godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu, na 
Popowicach, 2-pokojowe, rozkładowe, kuchnia, łazienka, 
w.c., pow. 40 m2, na parterze, na dom, rozpoczętą budowę, 
inne propozycje. Wrocław, tel. 0601/92-31-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, pow. 
34 m2, przy ul. Bobrzej - 85.000 zł, na większe, w tej okolicy 
lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/355-12-76 po godz. 21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, ul. Zaporoska, 34 
m2, blok, media, II piętro, winda, na większe. Wrocław, tel. 
071/783-94-55
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 21 m2, wszelkie 
media, na większe. Wrocław, tel. 071/338-17-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
Krzyki, 38 m2, w nowym budownictwie, na podobne na Sę
polnie lub Biskupinie, w starym budownictwie, mogą być pie
ce. Wrocław, tel. 071/783-45-35,071/340-83-98 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, 43 m2, 
kuchnia, łazienka, garaż, w Śródmieściu, na kawalerkę, z 
łazienką, z dopłatą. Wrocław, tel. 0503/79-90-52 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE spółdzielcze, w no
wym budownictwie, z c.o., we Wrocławiu, 90 m2, na 2 miesz
kania, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0504/97-96-20 
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 Wro
cławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, , 
075/732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 7 km od Złotoryi, 92 m2.4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, c.o., ogródek, na mieszkanie w mieście. 
Złotoryja, tel. 076/878-40-56
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 60 m2, telefon,' 
ogródek przydomowy, niskie opłaty, w malowniczym i spo
kojnym miasteczku k. Kłodzka, w Złotym Stoku • na inne we 
Wrocławiu. Złoty Stok, tel. 074/817-57-76 lub Wrocław, 
071/342-30-36
ZAMIENIĘ PIĘTRO KAMIENICY pow. 120 m2. bezczynszo
we, księga wieczysta, garaż, nowe c.o. gazowe, pom. do
datkowe, przydomowy ogródek, na dom, o podobnym stan
dardzie, w Szprotawie lub okolicy, -100.000 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-24-63
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
poniemiecką, do częściowego remontu, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 1 ha gruntu koło domu, 22 km do Wrocławia, na 
mieszkanie 2-3-pokojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/333-50-50
ZAMIENIĘ POMIESZCZENIE magazynowo-warsztatowe, 
pow. 700 m2, możliwa budowa mieszkania, ok. 100 m2, dział
ka 2.000 m2, w Szewcach, 270.000 zł - na lokal usługowy 
we Wrocławiu lub budowę domu. Szewce, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/30-63-63
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